
Cum se desfășoară activitatea sportivă 
ia Casele de cultură ale tineretului

Subiectul nu este nou. Despre activitatea sportivă ce SC des
fășoară la Casele de cultură ale tineretului din Capitală s-a 
mai scris. Revenim acum pentru a vedea dacă acestui ca

pitol din „viața" Caselor de cultură i se dă importanța necesară ; 
dacă conducerile acestora atrag în activități sportive cil mai 
bogate și mai variate, miile de tineri din fabrici și uzine, din 
școli și facultăți.

REȚINEȚI : A. S. TINE
REȚEA...

...La Casa de cultură a tinere
tului din raionul Tudor Vladimi- 
rescu am găsit totdeauna o sus
ținută activitate sportivă. Vara, 
bunăoară, pe frumoasele terenuri 
de fotbal, handbal, volei, baschet 
sau tenis de cîmp (toate în in
cinta Casei de cultură), zeci de 
formații își măsoară forțele în 
cadrul nenumăratelor i 
organizate . săptăTnînal. 
iarna : întreceri viu disputate 
cele două patinoare naturale 
flate aici, competiții de tenis 
masă, șah, judo, și box.

„Dar — cum ne spunea tova
rășul Leonid Cruglic, directorul 
acestei Case de cultură — se 
simțea nevoia unei munci siste
matice, pe care n-o putea des
fășura decît o asociație sportivă". 
Ce era de făcut ? Un lucru foar
te simplu: de mers la clubul 
raional UCFS Olimpia...

concursuri
La fel, 

pe 
a- 
de

— Am dori să formăm 
noi o asociație sportivă — au 
spus cei de la Casa de cultură.

— Aveți 50 de adeziuni ?
■— Avem.
-— Și posibilități de a spori 

numărul membrilor UCFS ?
— Desigur.
— Cum vreți Să numiți aso

ciația sportivă ?
— TINEREȚEA 1...
Asta se întâmpla în decembrie 

1963. Mai exact în ultimele zile 
ale anului. Abtiffi, după o lună 
de activitate, A. S. „Tinerețea" 
numără 600 de membri UCFS, 
tineri din cartier care pînă 
acum nu făceau parte din nici o 
asociație sportivă. Credeți, to
tuși, că consiliul noii asociații 
sportive e mulțumit ? Nicidecum! 
Dovadă : pînă la finele semestru
lui I al acestui an și-a propus să 
dubleze-cifra 1...

și la

(Continuare in pag. a 3-a)
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La Brașov, cu micii
Patinajul artistic a luat avint în rîndtil copiilor. 

De mai multe ori pe an, cei mai mici sportivi se 
întâlnesc în diferite competiții. Sîmbătă și duminică, 
de pildă, ei au participat la finala pe țară a con
cursului republican, desfășurată pe patinoarele na
turale Voința și Steagul roșu din Brașov. In con
curs am văzut cunoștințe mai vechi, dar mai ales 
mtilți debutanți. Și unii și alții erau reprezentanții 
primei școli de patinaj artistic din țara noastră 
deschisă o dată cu intrarea în 
folosință a patinoarului „23 Au
gust" din Capitală și ai cursuri
lor de inițiere organizate în ul
tima vreme la Brașov și Cluj. 
Cînd stai și te gîndești că acum 
4—5 ani numărai pe degete pe 
patinatorii artistici nu poți să 
nu amintești de inimoșii instruc-

tori și antrenori din 
cele trei orașe, care 
au reușit să iniție
ze în tainele acestui 
frumos sport, un 
număr mare de fete 
și băieți. Acum la 
Brașov, și-âu dat 
întâlnire cei mai t-a- 
lentați copii.

„Cupa orașului București44 la handbal
ȘCOALA 

PRECIZIEI

patinatori artistici

J» Oaspeții joacă mîine ia Brașov cu selecționata orașului • Lotul reprezentativei R. P. Ungare

Băneasasosirea pe aeroportulOaspeții, imediat după

Paul Grecu (Unirea Buc.) ciștigătorul cate
goriei 9—10 ani, surprins in timpul 

programului prezentat la „libere"
Foto : 1. Traian

Urmărindu-i pe 
micii finaliști dese- 
nînd serpentina, du- 
blu-trei, executînd, 
thorenul, cadetul 
sau pirueta, ne-am 
dat seama că nu
este vorba numai de 
creștere a numărului de 
panți, ci și de un simțitor salt 
calitativ înregistrat față, de edi
ția de anul trecut a concursului 
republican. La figurile dc școală, 
unde arbitrii au urmărit precizia, 
ținuta, mărimea desenului și 
chiar acoperirea urmelor, ele
mente prin care se disting cei 
mai înzestrați patinatori, s-a pu
tut observa că majoritatea fina- 
liștilor au lucrat serios, demon- 
strînd ușurință și precizie în miș-

o simplă 
pârtiei--

cari. Beatrice Huștiu, Daniela 
Popescu, Anca Tănase, Gheorghe 
Fazekas, Paul Grecu și Florin 
David au obținut cele mai mari 
note la exercițiile de școală.

DEMONSTRATIILE 
„MICUȚELOR BALERINE”

Duminică, micii „artiști ai 
gheții" și-au prezentat reperto
riul la „libere" într-un decor 
splendid creat de fulgii de

(Continuare in pag. a 6-a)

Roadele unei inițiative
Consiliul raional UCFS Sii 

ghișoara a trimis în perioada 
desfășurării primei etape a 
Spartachiadei de iarnă în comu
nele și satele raionului o serie 
de activiști sportivi care să a- 
jute la organizarea concursuri-! 
lor, șă-i învețe pe tinerii parti- 
cipanți la întreceri să patineze, 
sa schieze, să joace tenis de 
masă, să ridice halterele etc. Ca 
urmare a acestei initiative nu
mărul participanților la întreceri 
a crescut simțitor. Astfel, la a- 
sociațiile sportive Cetatea Sas- 
chizi s-au întrecut 303 tineri, la 
Recolta Daia 188, la Avîntul Al
bești 139 etc. Numărul concu- 
renților din prima etapă, pe în« 
tregul raion, a ajuns ia 13.613.

Printre activiștii sportivi care 
s-au evidențiat cu acest prilej 
se numără Ștefan Ciobanu, Al
bert Lorinț, Virgil Ioneseu, Alex» 
Belgheanu și alții.

C. MOLDOVEANU-coresp.

Primul meci dintre Steaua și Spartan Brno 
se dispută joi in Capitală

Baschetbaliștii oaspeți sosesc astăzi cu avionul

Au sosit primii participanți la 
„Cupa orașului București" la 
handbal în 7, ediția a V-a, care 
se va desfășura în sala Flo- 
reasca în zilele de 7, 8 și 9 fe
bruarie.

Ieri la amiază au descins din- 
tr-un „ÎL 18“, care-i transporta 
de la Moscova, jucătorii repre
zentativei U.R.S.S. La aeroport, 
oaspeții au fost întâmpinați de 
membri ai federației noastre de 
specialitate. Delegația sovietică 
este condusă de secretarul fede
rației, Nicolai Suslov și cuprin
de pe următorii handbaliști: D. . 
Abaișvili și V. Țapenko — por
tari —, 1. Veldre, I. Reznikov,
V. Zelenov, V. Kontvainis, A. 
Mațejinskas, G. Popadciuk, D 
Țerțevadze, M. Usenko, 1. Zdo- 
renko și 1. Klimov — jucători 
de cîmp. Antrenor principal: 
1. Grimbergas, antrenor secund:
VI. Kovalev.

Oaspeții noștri sînt satisfăcuți 
că au posibilitatea să participe 
la această importantă competi
ție. „Sîntem prezenți pentru a 
doua oară la aceste întreceri 
handbalistice — ne-a spus N. 
Suslov — și de data aceasta 
vom folosi participarea pentru a 
tace o serioasă verificare a e- 
chipei noastre în cadrul pregă
tirilor pentru campionatul mon
dial. Mai ales că avem ocazia 
să ne măsurăm forțele cu cam
pionii mondiali". Reluînd acea
stă idee, antrenorul principal. I. 
Grimbergas, a adăugat : „Vom 
folosi jocurile de la București 
pentru a omogeniza echipa, în 
care am introdus cîteva elcmen-

Această competiție 
etapă în cadrul pre-

te tinere, 
constituie o 
gătirilor noastre pentru cam
pionatul mondial. Apoi, de la 
15 februarie, vom întreprinde un 
turneu de 5 meciuri în Suedia".

La cîteva ore de la sosire lo
tul handbaliștilor sovietici a ple
cat la Brașov, unde va susține 
miercuri o partidă amicală în 
compania selecționatei orașului.

Joi, oaspeții vor reveni ta Ca
pitală

Federația maghiară de hand
bal a comunicat lotul de jucă
tori care urmează să sosească 
joi în Capitală : J. Andorjan, F. 
Berkesi, G. Braunsteiner, D. 
Duban, A. Fenyo, J. Klein, 1. 
Kovacs, L. Kovacs, I. Kiss, I. 
Marosi, B. Racz, F. Sudar și 
S. Tamasdi.

Joi este programată prima în
tâlnire dintre echipele Steaua și 
Spartak Brno, contând pentru 
sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni". In vede
rea acestei' partide formația 
bucureșteană a făcut pregătiri 
intense care vădesc dorința ju
cătorilor noștri de a se prezenta 
cit mai bine la acest nou exa
men. Săptămîna trecută, Steaua

s-a antrenat zilnic și a 
și un meci de verificare 
pania unei selecționate 
Dinamo.

Echipa Spartak Brno 
teptată să sosească cu

susținut 
în com- 
Rapid—

este aș- 
av ionul

baschetbaliștii cehoslovaci au a- 
juns în semifinalele competiției, 
fiind eliminați de Real Madrid 
(79—60 la Brno și 67—90 la 
Madrid). In actuala ediție, 
Spartak a trecut pe rînd da
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ARBITRI STRĂINI LA „CUPA ORAȘULUI 
BUCUREȘTI" LA HANDBAL

Cîteva din jocurile „Cupei orașului Bucu
rești" vor fi conduse de arbitri străini. 
Federația noastră a invitat în acest scop 
pe cehoslovacul Ed. Pardubski și pe 
iugoslavul D. Dopudja. Primul a sosit 
ieri în Capitală.

CONCURS DE ORIENTARE
TURISTICA

Asociația sportivă Ciocanul din Tg. Mureș 
a organizat pe dealul Beșa primul concurs de 
orientare turistica din acest an. S-au întrecut 
cu acest prilej 9 echipe din oraș. Concursul 
s-a deslâșurat pe un traseu de 13 km. Victoria 
a revenit echipei de la școala medie Bolyai, 
condusa de Carol Baier. Pe locul doi s-a cla
sat formația școlii profesionale metalurgică, 
iai pe locul trei echipa asociației sportive Cio
canul.

Cu această ocazie numeroși concurenți au 
dat și proba de schi din cadrul „Concursului 
pentru Insigna de Polisportiv*.

I. PAUȘ-coresp.

SIMPOZION

Sala Teatrului de stat din Caracal s-a 
dovedit neîncăpătoare pentru iubitorii 
sportului, care au ținut să fie prezenți la 
simpozionul „Sportivii romîni pe marile 
stadioane ale lumii", organizat de cercul 
sportiv al Casei raionale, de cultură în 
colaborare cu Consiliul raional UCFS.

Rînd pe rînd au fost trecute în revistă 
toate marile competiții unde sportivii ro
mîni au. obținut victorii de prestigiu. 
A fost o seară minunată.

In curînd, iubitorii sportului din loca
litate vor avea ca oaspete pe maestrul 
sportului Alexandru Apolzan, care va 
vorbi tinerilor despre îndelungata sa ac
tivitate fotbalistică.

GH. DONClU-coresp.

AZI ÎNCEPE „CUPA STEAUA" LA TENIS

Abia terminală competiția dotată ou .Cupa 
de iarnă" și iată că azi va începe un nou 
concurs. Este vorba de Întrecerile pentru .Cupa 
Steaua' care vor avea loc in sala clubului 
organizator din Calea Flevnel 114. Vor lua 
parte Jucătorii iruntași din Capitală. Programul 
începe azi și mîine de la ora 16.

O

a.

lată lotul 
stînga, 
(1.86), 
(1.70). 
(1.09).

pe care îl va folosi joi Spartak Brno: sus, de la' 
Crvkal (203), J. Bobrovski (1,99), Z. Bobrovski 
Konvicka (1,92), antrenorul I. Mrazek, F. Pokorny 
Nuchalik (1,84), V. Pistelak (1,90); jos: I. Dubs

V.
F.
M. . .
T. Jarnbor (1,90), S. Milota (201), Z. Konecny (204) 

si Z. Vlk (1,81).

™ în cursul zilei de astăzi. Oaspe- 
țS ții vin la București cu o friunoa- 

'■ ™ să carte de vizită. De 9 ori cam- 
pioană a R. S. Cehoslovace,

3 Spartak Brno participă pentru a 
‘ 3-a oară în „C.C.E.". Spartak a

- obținut cea mai bună perfor-
ACTUAUTATEA SPORTIVA ® ACTUALITATEA SPORTIVA © manță în ediția trecută. Atunci

S. K. Handelministerium Viena 
(105—71, la Viena și 79—62 la 
Brno) și Macabi Tel Aviv 
(58—60, la Tel Aviv și 96—511 
la Brno).

Partida de joi va fi condusă 
de V. Kostin (U.R.S.S.) și un 
arbitru bulgar care nu a fost 
încă anunțat.



Portretul săptămînii 
Lăcătușul 

Mircea Ciobanu 
de Ia Ș.N.O.

Tînărul Mircea Ciobanu, lăcătuș 
la cazangeria Șantierelor Nanale 
Oltenița, este binecunoscut în 
cercurile sportive din localitate. II 
cunosc foarte bine, în primul rînd 
șahiștii, căci le îndrumă activitatea, 
de trei ani ca președinte al comi
siei raionale de șah. De cînd Mircea 
Ciobanu a preluat treburile șahiste 
din raion activitatea în acest sport 
se dezvoltă continuu. Numărul 
concursurilor este în permanentă 

creștere, de altfel ca și cel al ju
cătorilor clasificați. In 1961, de 
exemplu, in raionul Oltenița au fost 
in total 8 șahiști cu clasificare spor
tivă iar azi, numai cu categoria I 
și a Il-a, sînt 40 de șahiști. A deve
nit o obișnuință ca pentru popu
larizarea șahului comisia raională 
să organizeze, atît în asociațiile 
sportive din oraș cit și la sate si
multane date de jucătorii cei mai 
buni: In fruntea acestei acțiuni 
se află chiar președintele comisiei. 
El personal a dat în ultimul timp 
o serie de simultane la clubul Ș.N.O. 
la Casa pionierilor, în comunele 
Vărăști, Budești etc.

O intensă muncă organizatorică 
desfășoară M. Ciobanu și ca mem
bru al consiliului raional UCFS. 
In toamna lui „63", de pildă, a co
laborat la organizarea „duminicilor 
sportive" în comunele din apropie
rea Olteniței iar cu ocazia desfă
șurării primei etape a Spartachia- 
dei de iarnă a tineretului a fost 
printre cei mai inimoși activiști, 
dind ajutor consiliilor' asociațiilor 
sportive in organizarea competiției. 
El nu a stat cu mîinile In sin nici 
cu ocazia desfășurării adunărilor 
generale de dări de seamă ale aso
ciațiilor, ci a condus adunările 
anuale ale asociațiilor sportive 
Timpuri noi — I Ier ești si Argeșul 
— Hotare.

Revenind la marea pasiune spor
tivă a tovarășului Mircea Ciobanii, 
la șah, trebuie să amintim că se 
îngrijește în mod deosebit de pre
gătirea noii generații de șahiști. 
La Casa pionierilor din Oltenița el 
antrenează un grup de 43 de 
copii, care devin de la o zi la alta 
jucători tot mai butii.

T. RABȘAN

ȘTIR
VATRA BORNEI. Ca pretutindeni 

în țară, în orașul și raionul Vatra 
Dornei sînt multi tineri care au în
drăgit „Concursul pentru Insigna de 
Polisportiv". Pînă în prezent, numărul 
celor care au participat la trecerea 
normelor este de 1300, 600 dintre ei 
țrecîndu-șț toate probele. O contribuție 
importantă la obținerea acestor rezul
tate au adus profesorii de educație fi
zică Mihai Grigoraș, Elvira Bălănescu, 
Ioan . Miron, Mircea Pascaru și Ioan 
Orgțiici, care au pregătit pe ' concu- 
renți și i-au ajutat să-și treacă cu 
succes probele.

Dar în orașul Vatra Dornei există 
încă multe asociații unde pînă acum 
nu ?u..aV11^ 1°° concursuri. De ex. 
asociațiile Olimpia, Spartac, înainte, 
Voința, Bradul și Comerțul. De ce ?

S. PAVEL — coresp.

GALAȚI. La cele două institute din 
localitate „Concursul pentru Insigna 
de Polisportiv" a stlrnit întreceri pa
sionante. Ca urmare a ajutorului dat 
de către catedrele de educație fizică 
și de comisia sportivă din cadrai aso
ciațiilor studențești s-a ajuns ca 700 
sturlenți să-și treacă toate probele.

I-a Institutul politehnic cele mai bune 
rezultate le-au obținut studenții Barbu 
Marinescu. Ion Pbenaru și Victoria

La Confecția București

O întrebare și... trei răspunsuri
Din poșta săptămînii

Sportivii satelor
Printre sportivii care s-au remarcat în ultimul timp, atît in competi

țiile de mase, cit și în cele de performanță, s-au numărat și cei ce poartă 
culorile asociației 'Confecția de pe lîngă Fabrica de confecții București 
Aceasta e urmarea firească a creșterii cantitative și calitative a activității 
sportive din această mare întreprindere.

Cîteva cifre sînt edificatoare: la ora actuală în evidența asociației figu
rează 6583 de membri UCFS, organizați in 22 de grupe sportive. Activitatea 
acestora este îndrumată de 144 de activiști obștești. In ceea ce privește 
sportul de performanță, cele 11 secții 
pe ramură de sport sînt reprezentate 
în competițiile oficiale de 16 echipe.

Și, fiindcă tot sîntem la capitolul 
cifre, mai putem aminti cîteva: în ul
timele 10 luni, în competițiile de mase 
au fost angrenați mii de tineri, iar 
în cele de performanță au participat
126 de sportivi clasificați printre care 
3 maeștri emeriți și 2 maeștri ai spor
tului — evidențiindu-se secțiile de 
handbal (fete), volei și parașutism.

Recent, cu prilejul unei vizite făcute 
la Confecția am adresat unora dintre 
membrii asociației următoarea între
bare: Ce părere aveți despre activita
tea sportivă din fabrica dv.? Iată răs
punsurile :

ILEANA SURUGIU — de la Servi
ciul tehnic: „S-au obținut rezultate 
bune, dar ele nu epuizează nici pe de
parte posibilitățile existente. Una din- 
tre cauze constă în insuficienta aten
ție acordată grupelor sportive, orga
nizatorilor acestora. De pildă: printre 
grupele evidențiate, atît în privința

activității de mase cit și a creșterii 
numărului de membri UCFS, se nu
mără și cea de la Serviciul tehnic. 
Faptul nu este îniîmplător. Grupa 
noastră sportivă își trăiește viața, iar 
organizatorul său, tov. Gh. Grecu, 
muncește cu stăruință și competență. 
La grupa de la unitatea din str. Olim- 
pului lucrurile se situează la polul o- 
pus. Rezultatele: in sectorul nostru 
toți salariații sînt membri ai asocia
ției, iar la „O timpului" numai o parte".

MARIN MARIN — director: „Ceea 
ce ne bucură îndeosebi este faptul 
că sportivii noștri sînt la fel de vred
nici și în producție. Pot aminti aici 
cîteva nume: Nîculina Iordan, Linia 
Dumitru, loan Grigorescu, Silviu Ol
teana și alții. In altă ordine de idei, 
aș vrea să spun cîteva lucruri despre 
activitatea birourilor de secție. Cred 
că asupra acestor organisme trebuie 
să-și îndrepte atenția consiliul asocia
ției. S-a văzut că, acolo unde birourile

„Concursul pentru Insigna de Polisportiv44

I DIN TARĂ
Grigore. iar de la Institutul pedagogic 
Timuța Fus, Constantin Paiu și Tudor 
Befan.

N. CRICICA - coresp.

TIMIȘOARA. Numărul tinerilor din 
regiunea Banat, care și-au trecut par
țial sau total normele prevăzute în 
regulamentul „Concursului pentru In
signa de Polisportiv", se ridică la 
28.898 dintre care 8.235 de fete. In 
raioanele Timișoara, Arad și Caran
sebeș s-a înregistrat cea mai mare 
participare.

P. PF.TRIȘOR-coresp.

ODORHEI. Popularizat și pregătit 
din timp, în asociațiile sportive din 
localitate, „Concursul pentru Insigna 
de Polisportiv" a avut și aici mulți 
participant. Dintre cei 600 ele tineri 
membri ai asociațiilor sportive înainte 
și Victoria Odorhei, precum și Pro
gresul Cristur, 254 au trecut toate nor
mele.

D. GHIȚULESCU - coresp

MORENI. Profitînd de timpul bun 
din ultimele săptămîni, elevii școlilor 
din Moroni continuă să-și treacă nor
mele „Concursului pentru Insigna de 
Polisportiv". 

de secție sînt bine încadrate, la volei 
și handbal, rezultatele sînt meritorii. 
La tenis de masă, fotbal, șah, lupte 
sau box, birourile de secții sînt slabe. 
Rezultatele la fel.

In ceea ce privește consiliul asocia
ției, părerea mea e că aci există lacu
ne în domeniul stilului de muncă. 
Membrii acestuia nu lucrează in mod 
colectiv".

GEORGETA NICOLESCU — func
ționară — jucătoare de volei: „Aso
ciația noastră a înregistrat rezultate 
bune. Faptul că echipa de volei a fa
bricii, din care fac și eu parte, a ajuns 
pînă in „barajul" pentru categoria A.

la Vlădeni, handbalul cîștigă... teren
Acum 3 ani, printre sporturile care 

se practicau în comuna Vlădeni din 
raionul Iași; și-a făcut. . . apariția 
unul nou : handbalul. Colectiviștii de 
aci aflaseră din ziare despre specta
culozitatea acestui sport, despre. . . te
renul pe oare-1 cîștigă handbalul zi 
de zi în rîndnrile tineretului din țara 
noastră. Dar, cel care sc „frămînta" 
cel mai mult pentru aducerea hand
balului la Vlădeni era profesorul de 
educație fizică Dumitru Mihăilă de 
la școala de 8 ani, președintele con
siliului asociației sportive. La Iași sau 
în alte localități din țară — unde 
făcuse popas ca turist — profesorul Mi
hăilă avusese deseori prilejul să vadă 
întîluiri de handbal. „Oare la noi, la 
Vlădeni. și-a spus el, nu putem forma 
jucători de handbal ?“

. . .Patru secții pe ramură de spori 
(fotbal, volei, atletism și gimnastică) 
avea pînă atunci asociația sportivă 
din comuna Vlădeni. Cei peste 400 
de membri ai UCFS —- însuflețiți de 
profesorul Mihăilă — doreau însă să 
se înființeze și o secție de handbal. 
N-a fost greu. La școala din comună 
s-n înființat o echipă de handbal 
feminin. Primele încercări : jocuri- 

lecție. înainte de aceasta însă, ama-

Animatori ai acestor întreceri sînt 
elevii claselor a IX-a. Cum ei vor 
împlini în curînd vîrsta dc 16 ani, se 
grăbesc să obțină și insigna acordată 
pentru copii.

In cadrul ultimului concurs, orga
nizat zilele trecute pe stadionul Fla
căra, cele mai bune rezultate le-au 
obținut elevii Ilina Romelia, Eliza An- 
ghelina, Filip Simion, Cornel Pleșanu 
din clasa*  a IX-a, Viorica Ioan și Elena 
Badea din clasa a VHI-a.

G. ILINCA — coresp.

PLOIEȘTI. Numeroși tineri din aso
ciațiile sportive ale raionului Ploiești 
participă la trecerea normelor acestei 
îndrăgite competiții. Pină la data ac
tuală peste 200 tineri — băieți și fete 
— au obținut toate normele prevă
zute de regulament.

La categoria copii, 12—15 ani, au 
trecut normele 1500 de concurenți.

Dintre asociațiile sportive care au 
desfășurat o intensă muncă organiza
torică, se evidențiază Școala medie și 
Grupul școlar din Plopeni, Avlntul 
Pleșa, Știința Valea Călugărească, Cri- 
cov-Barataru și școlile de 8 ani din 
comunele Aricești și Nedelea.

GH. APOSTOLESCU si 
GIL ALEXANDRESCU — coresp.

poate fi considerat ca un succes. Ceea 
ce s-a întîmplat la „baraj" (pierderea 
jocurilor și implicit a dreptului de a 
activa in' prima categorie a țării — 
ne-a arătat însă că mai avem multe de 
făcut. Consider că una dintre preocu
pările principale ale consiliului asocia
ției, în viitor, va trebui să fie organi
zarea a cit mai multor competiții în ca
drul fabricii pentru a depista elemen
tele talentate. In fabrică există foarte 
multe fete tinere care, atrase în prac
ticarea sportului, ar putea alcătui re
zerva de cadre a primei noastre
echipe".

Răspunsurile de mai sus întregesc 
succinta prezentare a activității ce se 
desfășoară în cadrul acestei asociații, 
punînd totodată, în lumină o serie de 
lipsuri, ce persistă încă aci. Interlocu
torii noștri au subliniat și cauzele a- 
cestor lipsuri, precum și căile, mijloa
cele necesare remedierii lor. Deci...

VALENTIN PAUNESCU

torii de handbal, în frunte cu profe
sorul Mihăilă, au muncit cu entuziasm 
pentru amenajarea unui teren simplu, 
în jurul terenului veneau, de la o zi 
la alta, tot mai mulți colectiviști. Jo
cul echipei progresa văzînd cu ochii. 
Anul trecut handbalistele din Vlă
deni s-au înscris în prima lor compe
tiție oficială — Spartachiada de vară, 
dotată la sate cu „Cupa Agriculturii". 
Locul I pe raion, locul secund pe re
giune îii campionatul de calificare 
și același loc ocupat în etapa inter
regională a Spartachiadei de vară 
probează realele calități ale handba
listelor din Vlădeni, din rîndul cărora 
se impun sportivele Gabriela Cio
can, Doina Ciornei și Elena Rotaru.

★

în 3 ani, handbalul a devenit cel 
mai popular sport la Vlădeni. Dar 
aceasta nu înseamnă că celelalte ra
muri sportive nu au căutare. Dovadă 
este și faptul că anul trecut, pe lîngă 
terenul de handbal existent, au fost 
amenajate încă trei terenuri de volei, 
două de fotbal și sectoare pentru atle
tism. Intr-adevăr, cu prilejul „dumi
nicilor cultural-sportive" organizate 
de consiliul asociației de două ori pe 
lună, tinerii au participat la nume
roase concursuri atletice, de gimnas
tică, precum și la acțiuni turistice.

Competiția nr. 1 în această iarnă 
a fost, firește, Spartachiada de iarnă a
tineretului. Participant! : 630 de spor
tivi. întrecerile de schi, săniuțe, trîn- 
tă, șah și gimnastică au fost cele ntai 
disputate. Acum, după ce au fost de
semnați campionii asociației, sportivii 
din Vlădeni se pregătesc pentru marea 
competiție a anului, Spartachiada Re
publicană.

R. C.

„DUMINICILE SPORTIVE" POT FI ORGANIZATE ȘI IARNA
Sînt cunoscute în multe din locali

tățile regiunii Argeș frumoasele „du
minici sportive" ce au loc în raionul 
Slatina. Activiștii sportivi din asocia
țiile sătești slătinene au dat dovadă 
de multă pricepere și inițiativă în or
ganizarea acestor manifestații sportive 
ale tineretului. In anul care a trecut 
majoritatea asociațiilor sportive sătești 
din acest raion au organizat numeroase 
„duminici sportive", evidențiindu-se, 
îndeosebi, asociația sportivă de pe lîngă 
gospodăria agricolă colectivă Oprelul 
Slatina.

Și în timp de iarnă asociațiile din 
raion continuă să organizeze aseme
nea manifestații sportive. Cu două du- 
munici în urmă, de pildă, am putut 
asista la G.A.S. Piatra Olt la o reușită 
„duminică sportivă". S-au întrecut aci 
mulți tineri. Pe programul dumi- 

în întreceri
Nu o dată corespondenții noștri vo

luntari ne-au scris despre sportivii sa
telor. Săptămâna trecută însă, ei ne-au 
informat mai pe larg despre activita
tea sportivă ce pulsează în aces
te zile de iarnă în satele și comu
nele de pe întinsul țării. Astfel, 
în tovărășia rin duri tor tov. Boris 
Feig, pătrundem în comuna Gîr- 
libaba din raionul Vatra Dornei, undo 
a avut loc o reușită „duminică spor
tivă" organizată de consiliul asocia
ției sportive înfrățirea din localitate. 
„Zeci de tineri și vîrstnici, scrie co
respondentul nostru, au partiepat cu 
însuflețire la întrecerile de schi și să
niuțe pe care le-au urmărit în ciuda 
gerului, numeroși spectatori. Seara, 
cînd pe ulițele satului s-au aprins lu
minile, sportivii din Cîrlibaba și-au 
continuat întrecerile la club, unde au 
jucat tenis de masă. Asemenea com
petiții — își încheie știrea corespon
dentul nostru — vor mai avea loc în 
comunele din raionul Vatra Dornei".

De la un alt colț al țării, comuna 
Mîrșani, raionul Caracal, am primit 
vestea că actuala Spartacliiadă dc iar
nă a atras un mare număr de tineri 
la startul diferitelor sporturi. Aflăm 
din scrisoarea tov. Ion Oprea, că în 
zilele primei etape, căminul cultural 
a devenit o a doua casă a tine
rilor. Recent sportivii din Mîrșani, 
și-au desemnat reprezentanții pentru 
etapa următoare a Spartachiadei. Ute- 
miștii Ion Diaconu, Anghd Siminică, 
Ioana Ghinea, Floarea Burada, Ana 
Vătafu, Gheorhe Neamțu, Ion Iscru, 
Ion Păunoiu, Toma Bută, Petre Pa- 
raschiv, Tudor Floricel și alți tineri 
și tinere se pregătesc acum sub în
drumarea prof, de edubație fizică Flo- 
rica Ghencioiu pentru a reprezenta 
cu cinste comuna lor în confruntă
rile cu sportivii din comunele învec’T" 
nale. Autorul scrisorii nu uită să men- 
țoneze că la reușita întrecerilor din 
prima etapă a Spartachiadei de iarna>. 
au contribuit oate organizațiile de 
mase și în special comitetul U.T.M. 
din comună.

Acțiuni care se bucură de o largă 
participare, oranizează în prezent încă 
multe consilii ale asociațiilor sportive 
sătești. Astfel, V. Petrescu ne infor
mează că numeroșii copii ai sătenilor, 
înscriși Ia centrul agricol școlar din 
Nucet, raionul Tîrgoviște, se antre
nează pentru trecerea cu succes a pro
belor din cadrul Insignei de Polispor
tiv. N. Cirst-ocea ne aduce la cunoștin
ță, că peste 300 de tineri și vîrstnici 
de la G.A.C. „Drumul Belșugului5‘ din 
Filiași regiunea Oltenia, au luat parte 
Ia adunarea de constituire a asocia
ției lor sportive, căreia i-au dat nu
mele de: Spicul. Nici nu putea fi 
un nume mai frumos ! Toți cei peste 
300 de colectiviști și-au completat a- 
dezbini Ie de membri ai UCFS. Ei ac
tivează pentru început în secțiile de 
șah, volei, turism și tir. „Făuritorii 
recoltelor bogate din Bucșanî, scrie 
tov. M. Avanii, sînt cunoscuți în rog. 
Ploiești și ca buni sportivi.La Mizil, 
în cadrul fazei regionale a ediției de 
anul trecut a Spartachiadei de vară 
dotată la sate cu „Cupa Agriculturii^ ei 
au reușit să ocupe locuri fruntașe, iar 
acum se întrec cu entuziasm în con
cursurile Spartachiadei de iarnă, dor-
nici de a se calijica în etapele supe
rioare ale acestei importante compe
tiții de mase".

...Acestea sînt numai cîteva din scri
sorile care înfățișează pe oamenii 
muncii de la sate făcînd sport, întă- 
rindu-și sănătatea, petrecînd ore plă
cute.

TR. ANDRONACHE

nical au fost înscrise întreceri de cros, 
trîntă, șah, tir și săniuțe, la care au 
participat 235 de băieți și fete.

Foarte reușit a fost concursul dc să
niuțe, unde au luat startul aproape 100 
de „echipaje". O aprigă luptă s-a dat 
între Petre Ignat și fiul său Florin 
Ignat. Pînă la urmă victoria a revenit 
fiului, iar „adversarul" său l-a felicitat 
călduros. Dintre ceilalți conducători de 
săniuțe s-au mai evidențiat Nicolae 
Tornea, Ion CocOloș, Nicolae Constan
tin și Lilia Aurel. La concursul de tir 
cei mai buni s-au dovedit Tudor Stancu 
și Gheorghe Dobrica. In încheiere, tre
buie să arătăm' că întrecerile au fost r‘ 
sprijinite de cîțiva destoinici instructori 
voluntari.

C. DICU-coresp.



O discuție:

LA CINEAȘTI ACASĂ..
Discuția la „masa ro

tundă" ce ne propusesem 
s-o avem cu o parte din 
creatorii de filme docu
mentare am purtat-o de 
fapt prin tot Studioul „A- 
lexandru Sabia" (la docu
mentare, în sala de vizio
nare, la club). Interlocu
torii noștri: regizorii ION 
VISU, EUGEN POPIȚA, 
ERWIN SZEKLER și o- 
peratorul NICOLAE MA
RINESCU, cunoscuți prin 
contribuția ce o aduc la 
popularizarea activității 
sportive cu ajutorul apara
tului de luat imagini.

Tema: documentarul și 
reportajul cinematogra
fic în slujba dezvoltării 
continue a culturii fizice 
și sportului...

ION VISU: ...Două ge
nuri care îi pasionează a- 
proape pe toți lucrătorii 
Studioului. „Campionul" 
nostru, în ceea ce privește 
documentarul sportiv, a 
devenit în ultima vreme 
tovarășul Eugen Popită, 
cu cei „50 de ani de 
schi", portretul Iolandei 
Balaș și „80 000 de spec
tatori în goană după o 
minge".

Red : Și la... categoria reportaj ?
—Aici „recordmanul" e Erwin Sze- 

klcr, căruia îi datorăm „Universiada 
de la Sofia", „Campionatele mondiale 
feminine de handbal din 1962“, „Tur
neul UEFA din 1962" și cîteva repor
taje prin care s-au popularizat frumu
sețile patriei.

Red.: iar dumneavoastră, „Cea de 
a XV-a ediție a campionatelor inter
naționale de atletism ale R.P.R.", 
„Turneul echipei de fotbal Cerro Mon
tevideo" și...

— ...șasesprezece jurnale pe teme de 
sport. Numeroși iubitori ai sportului 
care nu au putut fi de față la marile 
evenimente sportive au avut posibilita
tea să le urmărească din fotoliile săli
lor de cinematograf.

EUGEN POPIȚA: ...Deși nu cro
nica sportivă cinematografică a stat 
în centrul preocupărilor noastre. La fel 
ca și dumneavoastră, ziariștilor, viața 
șportivă a patriei oferă cineaștilor 
teme variate și deosebit de interesante. 
E drept că în privința posibilităților 
de tratare noi sîntem ceva mai avan
tajați, datorită aparatului de luat ima
gini. O... digresiune, de regulă nu 
.prea dorită într-un reportaj scris, la 
noi poate deveni o imagine sugestivă, 
menită să rezolve o problemă.

La masa rotundă...
De la stingă la dreapta regizorii E. Szeckler, Eu

gen Popită, lonVisu și operatorul N. Marinescu.
Foto : T. Roibu

Red.: Remarca ne sugerează o altă 
întrebare: cum reușesc reporterii ci- 
nematograîici să selecționeze dintr- 
atîtea fapte, ceea ce este mai semnifi
cativ și mai interesant în activitatea 
sportivă ?

ION VISU: Respectind tematica, 
alcătuită totdeauna pe baza principa
lelor obiective ale mișcării noastre 
sportive. Atlt în jurnalele sportive, cît 
și la rubrica de sport din cadrul Jur
nalelor de actualitate, tratăm o serie 
de probleme majore ca : activitatea 
sportivă de mase, ilustrată prin com
petiții de amploare cum sînt sparta- 
chiadelc, sportul în rîndul tineretului 
studios etc. De asemenea, popularizăm 
sportivi fruntași care au obținut suc
cese de prestigiu, ne ocupăm de unele 
competiții cu caracter republican și 
altele.

ERWIN SZEKLER: După cum 
vedeți o istorie în imagini a sportului 
nostru. Departe însă de a fi completă. 
Lipsesc capitole importante ca : „Spor
tul și sănătatea", „Rolul educativ al 
culturii fizice și sportului", „Educația 
cetățenească a sportivilor" ș.a. Bine
înțeles că ar fi putut să nu lipsească 
dacă forurile interesate ar fi acordat 
mai multă atenție acestui eficient mij
loc de popularizare. Dacă m-ați între
ba ce îmi doresc în activitatea mea 

de regizor pentru celelalte 11 luni din 
acest an — și cred că același lucru își 
doresc și colegii mei de față — v-aș 
răspunde: mai mult sprijin și mai 
mult interes față de munca noastră 
din partea federațiilor de specialitate, 
a cluburilor și asociațiilor sportive.

NICOLAE MARINESCU: Aș vrea 
să mă folosesc de acest prilej, pentru 
a reaminti organelor și organizațiilor 
sportive că, în munca lor, s-ar putea 
sprijini mai mult ca pînă acum pe do
cumentarul și reportajul cu temă spor
tivă. Acestea ar trebui să știe că de pe 
urma realizării unui documentar sau 
reportaj filmat, rămîn o serie de ima
gini care nu încap la montaj, doar din 
cauza timpului strict limitat. In 
schimb, ele pot folosi la instruirea 
tehnică și în munca de educare a 
sportivilor. Documentarea noastră de
ține în prezent numeroase pelicule de 
acest fel și pe care Studioul le-ar pune 
cu plăcere la dispoziția solicitanților.

EUGEN POPIȚA: In această or
dine de idei se înscrie și organizarea 
unor noi gale de filme cu subiect de 
sport. Cea care a avut toc nu de mult 
în sala Floreasca s-a bucurat de o 
mare prețuire din partea amatorilor de 
sport. Studioul nostru ar putea să 
acorde și în această direcție un real 
sprijin celor ce ar lua inițiativa

ERWIN SZEKLER : Vă veți spune 
desigur că ne întrecem în a oferi spor
tivilor și spectatorilor producții vechi. 
Dar să știți că lucrurile nu stau așa. 
Iată, reportajul lui Popiță cu „Campio
natele europene de volei" care s-au 
desfășurat la noi, deși a fost lucrat în 
luna noiembrie a anului trecut, abia 
acum a început să ruleze. De acest 
lucru sînt însă vinovați „verii" noștri 
de la Difuzare...

Red.: Ne luăm sarcina — prin rîn- 
durile de față — să-i rugăm ca în vi
itor să fie mai operativi. In încheiere, 
ceva proiecte ?...

ION VISU: In acest an, Studioul 
nostru și-a propus să realizeze un film 
documentar închinat caracterului utili
tar al excrcițiilor fizice. In ceea ce 
privește tematica jurnalelor sportive și 
a rubricilor de sport de la jurnalele 
de actualități, vom ilustra prin imagini 
sugestive întrecerile din cadrul primei 
Spartachiade Republicane, Parada 
Sporturilor și pregătirile sportivilor 
noștri în vederea marii confruntări de 
la Tokio. De asemeni, un jurnal în
treg va fi consacrat succeselor obținute 
de mișcarea sportivă de la noi în cei 
douăzeci de ani de la Eliberare.

Interviu luat de OCTAVIAN G1NGU

Cînd va ieși tenisul 
din anonimat?

Anul 1963 a adus cîteva satisfacții 
iubitorilor tenisului de la noi. Ion Ți- 
riac a cucerit patru titluri de campion 
internațional la turneele din R.P. Ro- 
mînă, R.D. Germană și R.P. Polonă 
și a învins tetosmani de valoare ca 
Bungert (R.F.G.), Mills (Anglia), 
Drisdale, Forbes, Segal (Africa de 
Sud); au fost obținute trei locuri III 
în campionatele internaționale ale R.P. 
Ungare și U.R.S.S., iar jucătorii tineri 
au înregistrat unele succese, dovedin- 
du-se capabili de progrese și mai sub
stanțiale. S-au făcut pași înainte și 
în ce privește activitatea centrelor de 
copii, mărirea numărului secțiilor afi
liate și a sportivilor legitimați. Așa însă 
cum s-a menționat și în darea de 
seamă și a reieșit și din discuțiile 
purtate cu ocazia recentei ședințe lăr
gite a biroului federației de speciali
tate, față de condițiile create, activi- 

' tatea desfășurată în 1963, în cadrul 
acestei discipline putea fi mult mai 
bună.

Tntr-adevăr, tenisul este unul din 
sporturile în care comparativ cu ni
velul atins pe plan internațional, rezul
tatele nu ne pot mulțumi nici pe de
parte. De altfel, de ani de zile, spe
ranțele noastre în întrecerile interna
ționale se rezumă doar la Ion Țiriac (a 
cărui comportare are însă multe fluctua
ții), ceilalți seniori fiind oarecum pla
fonați, iar tinerii înaintînd prea ane
voios spre performanțele internaționale. 
Cît privește tenisul feminin — pe care 
atît darea de seamă cît și planul de 
măsuri i-au scăpat din vedere — se 
zbate într-o adîncă mediocritate. Ce 
fac antrenorii, mai ales cei de la 
secțiile fruntașe din Capitală? De ce 
pregătirile sportivilor tineri sînt mai 
bune în centrele din provincie (Stea
gul roșu Brașov — antrenor Ion Ra- 
coviță. C.S.S. Harghita Tg. Mureș — 
antrenor Tiberiu Ovici, C.S.M. Cluj — 
antrenor Gheorghe Rado, Industria 
Sîrmei Cîmpia Turzii — antrenor Ga- 
vrilă Vaida)? Cum se desfășoară 
munca de educație, cum sînt aplicate 
criteriile de selecție, cum își trăiesc 
viața secțiile asociațiilor și cluburilor, 
cura muncesc comisiile locale și care 
este sprijinul pe care îl dau consiliile 
regionale UCFS pentru angrenarea 
unui număr tot mai mare de tineri în 
practicarea tenisului? Iată numai cî
teva din problemele multiple, analizate 
în ședința amintită.

în darea de seamă ca și în cuvfatul 
multor vorbitori, s-a insistat mai ales 
asupra metodelor și stilului de muncă, 
de jos, de la secții și pînă sus, la 
biroul și conducerea federației. Și a 
rezultat'că munca efectivă cu sportivii, 
îndrumarea și controlul activității su
feră de multe neajunsuri. Să ne ocu
păm puțin de felul cum a lucrat bi
roul federal. Acest for de conducere a 
tenisului nu a acționat ca un organ 
închegat, nu a urmărit în mod orga
nizat și cu perseverență îndeplinirea 
sarcinilor care îi reveneau. Nu au fost 

luate măsurile cuvenite pentru impul
sionarea activității colegiilor și comi
siilor și nu a analizat periodic munca 
acestora. S-a mers mai mult pe linia 
realizării unor sarcini imediate și nu 
a celor de perspectivă care,“ce e drept, 
cereau o muncă susținută, continuă. Da 
pildă; colegiul central de antrenori 
nu s-a impus cu autoritate, nu a diri
jat procesul de instruire pe toată țara, 
ci s-a limitat doar ca din cînd în 
cînd să analizeze, și atunci super
ficial, modul cum decurg pregătirile 
membrilor loturilor republicane. Nu a 
existat o preocupare pentru ridicarea 
nivelului politic și profesional al antre
norilor, motiv pentru care majoritatea 
lor lucrează neștiințific, „după ureche".

Celelalte comisii (de competiții și 
clasificări, de tineret, propagandă), 
colegiul de arbitri, și-au dus munca 
formal, la întîmplare, fără ca nimeni 
să se sesizeze.

Principala cauză a lipsurilor mani
festate în activitatea biroului federa
ției de tenis a constituit-o stilul defec
tuos de muncă al unora din membrii 
acestui organ și în special al secreta
rului general, Gheorghe Viziru. Acesta' 
nu a reușit să atragă întregul birou 
în îndeplinirea diferitelor sarcini, ci 
s-a mulțumit fie să lucreze de unul 
singur (decizii pripite și uneori pă
trunse de subiectivism) fie — obligat 
de împrejurări — să se consulte doan 
telefonic cu unii membri ai biroului.. 
Ca urmare, probleme importante nu aii 
fost cunoscute temeinic de birou și deci 
nici urmărite, iar o serie de hotărîri 
și măsuri nu și-au găsit rezolvarea 
dorită.

Pe viitor șe impune o muncă sus
ținută din partea tuturor membrilor! 
biroului, astfel Ca acest for să devină' 
cu adevărat un colectiv de conducere 
a tenisului. Și principalul constă în' 
munca practică. Așa vor putea fi cu
prinse toate problemele, comisiile lo
cale activizate, iar secțiile, antrenorii 
și sportivii să simtă continuu îndruma
rea și controlul federației. De aseme
nea, consiliile regionale UCFS trebuia 
să acorde în permanență un sprijin eîi 
mai eficient.

Anul 1964 pune în fața F.R.T., a tu
turor celor care activează în cadrul 
acestei discipline, sarcini foarte im
portante: lărgirea bazei de masă prin' 
angrenarea unui număr mare de tineri 
și mai cu seamă tinere în practicarea 
sportului alb, întărirea muncii de edu
cație, organizarea mai multor con
cursuri, în special pe plan local, ^ri
dicarea tenisului feminin. îmbunătăți
rea simțitoare a procesului de instruire, 
în pas cu cerințele actuale, creșterea 
performanțelor. Iată numai cîteva obiec
tive, de îndeplinirea cărora depinde, în’ 
măsura cea mai mare, scoaterea te
nisului din anonimat și îndreptarea lut 
pe drumul progresului. Condiții sînt 
create. Este necesar însă un volum 
sporit de muncă organizată și meto
dică și multă, multă pasiune.
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Cum se desfășoară activitatea sportivă 
la Casele de cultură ale tineretului

(Urmare din pag. 1)

Deocamdată cei înscriși activează 
to mi mai puțin de 7 secții pe ra- 
j»ură de sport: gimnastică, handbal, 
judo, box, tenis de masă, șah și, 
bineînțeles, fotbal. Iar în perspectivă 
— secții de atletism, volei, haltere și 
baschet.

în prezent, marea majoritate a 
membrilor asociației sportive Tinere
țea sînt cuprinși în întrecerile Spar- 
tachiadei de iarnă și în concursurile 
pentru cucerirea „Insignei de Polispor
tiv". Două competiții sportive de mare 
amploare pe care conducerea Casei de 
cultură a tineretului din raionul Tudor 
Vladimirescu le sprijină îndeaproape. 
De altfel, pasiunea directorului acestei 
Case de cultură, tovarășul Cruglic, 
este în parte explicabilă: sînt puțini 
ani de cînd, sportiv fiind, a activat 
în aceeași echipă școlară cu maestrul 
emerit al sportului Petre loănescu... 
Cei doi colegi se vor reîntîlni curînd : 
la 26 februarie, cu prilejul simpozio
nului pe teme sportive organizat de 
această Casă de cultură.

Iată dar cîteva aspecte din activi
tatea primei asociații' sportive înființate 
pe lîngă o Casă de cultură.

INTERES, PREOCUPARE - RE
ZULTATE RODNICE

Raidul nostru ne-a dat prilejul să 
consemnăm fapte interesante și din ac
tivitatea sportivă a altor Case de cul

tură vizitate. De pildă, la aceea din ra
ionul Nicolae Bălcescu, sportul este 
foarte îndrăgit. Pe lingă Casa de cul
tură a fost .amenajată o frumoasă bază 
sportivă cuprinzînd două terenuri de 
volei și cite unul de handbal și baschet. 
Baza sportivă va spori cu încă un te

— Nene, cirul se deschide patinoarul ?
— Zilele astea...
— Păi așa ne-ai spus și săptămîna trecută.
— Și ce, s-a deschis ? Nu v-am spus că... zilele astea 2

ren pentru tenis de timp și un platou 
pentru gimnastică, care va fi folosit — 
prin montarea unui ring — și pentru 
reuniunile de box. Deci, toate bune pen
tru activitatea in aer liber.

Cum se desfășoară, acum, în plină 
iarnă, activitatea sportivă? In afara 

secției de lupte (condusă cu multă 
pricepere de fostul campion al țării la 
„grea", Lazăr Bujor) șl a celei de 
navo și aeromodele, conducerea Ca
sei a luat inițiativa de a organiza alte 
două secții: una de gimnastică și alta 
de volei. Aceasta, cu concursul Sec
țiunii de învățămînt a raionului și a 
clubului sportiv Unirea.

Paralel, în planul de activitate al a- 
cestei Case de cultură figurează și cî
teva acțiuni foarte interesante. La 7 
februarie: un „almanah cultural-spor- 
tiv" (organizat in colaborare cu clu
bul raional Unirea) care va cuprinde 
o întîlnire cu doi maeștri ai sportului, 
demonstrații de box, lupte și un film 
sportiv, la 15 februarie: o dimineață 
cultural-sportivă. In sfîrșit, la 17 fe
bruarie: un schimb de experiență or
ganizat cu responsabilii culturali și 
sportivi din comitetele U.T.M. ale uzi
nelor Tudor Vladimirescu, Dîmbovița 
și Danubiana cu tema „Care este 
contribuția muncii cultural-sportive la 
realizarea planului de producție".

Firește, atragerea tineretului din acest 
raion in practicarea sporturilor de 
iarnă ar fi trebuit să stea mai mult în 
atenția conducerii Casei de cultură. 
Se puteau lua măsuri mai din timp 
pentru amenajarea pe terenurile de 
sport de care dispune a unor pati vor rămîne doar pe hirtie.

★

Bilanțul raidului nostru poate fi sintetizat astfel: a) la Casele de cul
tură ale tineretului din Capitală se face sport. Acolo unde exista insa 

mai mult spirit organizatoric și, bineînțeles, mai multă pășune lVez! as°> 
clatia sportivă Tinerețea) lucrurile merg foarte bine, b) Inițiativa conducerii 
Casei de cultură a tineretului din raionul Tudor Vladimirescu de a crea 
asociație sportivă a fost firească. Ea a izvorît din necesitatea de a cuprinde 
într-o formă de organizare cît mai eficientă, toate activitățile .portive des
fășurate aici, c) E necesar ca acestă inițiativă să fie sprijinita mdeaproape de 
cluburile sportive raionale, pentru ca ea să nu rămina izolata deoarece a 
nivelul fiecărei Case de cultură există condiții pentru traducere ei m viața.

VAS ÎOFAN
TI BL, ȘT AMA

noare naturale. S-ar fi găsit sute dt 
amatori. T-impul, totuși, nu e trecut, 
Sîntem abia la începutul lunii februarie 
și ocazii de ă amenaja unul sau chiar, 
mai multe patinoare se vor mai ioi 
pînă la sfirșitul iernii. Socotim că 
„furtunul și hidrantul" tiu vor mai 
constitui o PROBLEMA...

S-AR PUTEA CEVA MAI MULT...

La Casele de cultură ale tinere
tului din raioanele 30 Decembrie și 
23 August activitatea sportivă se re
zumă doar la tradiționalele simpozi
oane organizate lunar, la cîteva cercuri 
(tenis de masă, șah și gimnastică) și... 
cam atît. Cu puțin spirit de inițiativă 
s-ar fi putut realiza ceva mai mult 
Deocamdată nu putem consemna decît 
intențiile. Casa de cultură a tineretu
lui din raionul 23 August spre exem
plu, preconizează impulsionarea acti
vității sportive, prin aportul unor pro
fesori de educație fizică de la școlile 
din raion (J. Emil, F. Pascal 
etc. (De asemenea, cei din raionul 30 
Decembrie și-au propus să înființeze 
un cerc de navo și aeromodele condus 
de un instructor voluntar. Sînt preo
cupări frumoase, care sperăm că nu



SCHI

Intensă activitate competîțională
• Ninsoarea căzută In noaptea de 

duminică spre luni a permis desfășu
rarea în mai bune condiții a celui de 
al doilea slalom special disputat In 
cadrul „Cupei orașului Sinaia". Proba 
a avut loc pe traseul amenajat de la 
Cota 1500 pînă sub Cota 1400 și a 
prilejuit o luptă strînsă pentru cuee- 
rirea locurilor fruntașe. Iată clasamen
tele : seniori (două manșe i prima 47 
de porți, a doua 46) i 1. G. Tăbăraș 
(Carpați Sinaia) 89,9 ( 46,2-1-43,7) ; 2. 
P. Clinei (Carpați) 90,4 ( 47,4+43,0); 
3. H. Hannich (Dinamo) 92,3; 4. G. 
Bălan (A. S. A. Brașov) 92,8; 5. M. 
Enache (Caraimanul Bușteni) 93,5; 6. 
N. Șuteu (A.S.A.) 95,5; senioare: 1. 
Mihaela Stoenescu (Voința Sinaia) 
112,0; 2. Edit Șuteu (A.S.A.) 126,7; 
3. Ana Vernescu 133,6; juniori: 1. Do
rin Mun'teanu (Steagul roșu Brașov) 
70,4; 2. C. Cișmașu (S.S.E. Predeal) 
73,0; 3—4. B. llaidu (Dinamo) și D. 
Apostol (St. roșu) 73,2; 5. Val. Ale
xandrescu (S.S.E. București) 74,8; 6. 
V. Brenci (Dinamo) 76,0; junioare: 1. 
Viorica Vintilă (S.S.E. Predeal) 70,7;
2. Elena Neagoe (S.S.E. Sinaia) 70,8;
3. Mariana Bălan (Caraimanul) 108,7. 
Iată. și clasamentele lă combinata de 
două probe: seniori: 1. C. Tăbăraș; 2. 
P. Clinei ; 3. M. Bucur (Carpați); 4. 
M. Enache; senioare: 1. Mihaela Stoe
nescu; 2. Ana Vernescu; juniori: 
Dorin Munteami; 2. C. Cișmașu; 
D. Apostol; 4. I. Juncu; junioare: 
Viorica Vintilă; 2. Elena Neagoe;
Elena Donea (S.S.E. Sinaia); 4. Ma
riana Bălan, Primii clasați la com
binată au cucerit cupele puse in joo. 
(MlllAl BOTA-corep.).

1,
3.
1.
3.

—----- i: rear =—
începe o nouă etapă in „Cupa F. R. H.“

■ Mihaela Stoenescu, ciștigătoarea „Cupei orașului Sinaia" la senioare

• Conform calendarului F.R.S.B., vi
neri, sîmbătă și duminică se vor des
fășura campionatele regionale la pro
bele nordice și alpine.

• Numărul crescind al participanți- 
lor la concursurile organizate in ultima 
vreme la Gheorghieni 
schiul se bucură de o 
popularitate in rîndul 
oraș și din împrejurimi, 
curs organizat in acest 
la startul probelor 414 
mai mulți decît la competiția anteri
oară. Cea mai frumoasă comportare au 
avut-o prerezentanții asociațiilor spor
tive înfrățirea și Valea Strîmbă, an
trenați de prof. I. Elekeș și respectiv

dovedește că 
tot mai largă 

tinerilor din 
Al treilea con- 
sezon a struts 
schiori, cu 27

Șt. Benedec. Iată cîștigătorii probelor: 
slalom uriaș seniori: B. Malnași (Con
structorul); senioare: Copstanța Lazăr 
(înfrățirea); juniori: T. Antal (înfră
țirea); junioare: Maria Pall (înfră
țirea); fond 10 km seniori: L. Bogozi 
(Valea Strlmbă); 5 km senioare: 
Benedec (Valea Strimbă); 5 km 
niori: Z. Seliem (Înfrățirea); 3
junioare: P. Bleneși (înfrățirea);
rituri speciale: A. Bogozi (Valea 
Strlmbă). (C. MALNAȘI—coresp).

/?. 
ju- 
km 
să-

Pc urmele materialelor publicate
ziarul nostru nr. 4367 a fost 
antrenorul Tănase Tănase de

• In 
criticat 
la Tractorul Brașov, pentru faptul că 
în timpul meciului de volei Tractorul 
— Dinamo București a vociferat, s-a 
arătat mereu 
arbitrului.

Recent, am 
la respectivul 
ca pe viitor 
demnă de un 
iii încheierea

nemulțumit de deciziile

primit o scrisoare de 
antrenor. „Afă angajez 
să am o comportare 
antrenor" — se spune 

scrisorii.

• Lă rubrica „Lovitura de pedeap
să" dih nr. 4350, a fost criticată ati
tudinea de înfumurare și vedetism a 
jucătorilor de tenis de masă Soare 
Ionescu și Mircea Popescu, atitudine 
manifestată la competiția dotată cu 
„Cupa Carpați".

Clubul Sportiv Voința București ne 
aduce la cundștiință că a fost organi
zată o ședință în care âu fost dezapro
bate manifestările celor doi sportivi. 
La propunerea secției de tenis de masă, 
tiroid clubului Voința a hotărît sus- 

i de la orice ac- 
a respectivilor

pendarea pe trei luni 
iivitate competitionstă 
jucători.

publicată anali-• De curînd a fost 
za secției de fotbal a clubului Progre
sul din București, scoțindu-se în evi
dență aspectele activității echipei de 
fotbal în campionatul republican 1963- 
1964.

Conducerea clubului mulțumește zia
rului nostru pentru aprecierile din ma
terial și ne asigură că ele vor consti- 
Auf un; stimulent în activitatea viitoa
re. „Ne angajăm ■— se spune în scri
soare —. ............. . ;;___ _
mai există in comportarea unor 
cători".

. să lichidăm lipsurile care
— ___ ■ ju-

• „Cînd îndatoririle sini uitate" 
• fost titlul unui articol publicat 
ziarul nostru din 21 decembrie 1963. 
Tn material era criticată conducerea 
asociației sportive Petrolul din Băicoi, 
raionul Cîmpina, pentru dezinteresul 
manifestat în îngrijirea bazelor sporti
ve și în angrenarea tineretului la în- 
trecei île Spartachiadei de iarnă.

„Informăm redacția ziarului „Spor
tul popular" că lucrurile s-au Îmbună
tățit. După apariția articolului, consi
liul asociației sportive, conducerea im 
treprinderii și comitetul U.T.M. al 
schelei au analizat temeinic cele sem
nalate și au luat măsuri -concrete. Din 
controlul efectuat s-a constatat că a- 
rena de popice se află în reparație, iar

în

Spartachiadei participă 
tineri", — se spune în

la întrecerile 
peste 300 de 
răspunsul primit de la consiliul raio
nal UCFS Cîmpina.

• Campionatul de schi al raionului 
Tg. Secuiesc s-a desfășurat în locali
tatea Turia. Au participat 42 de schiori 
din 10 asociații sportive. Cîștigătorii 
probelor: fond seniori 10 km: Dorin 
Manta (Știința Covasna); 6 km. ju
niori: G. Fabian (Perko Sinzieni); 3. 
km junioare: Cătălina Bende (Agrono
mia Tg. Secuiesc). întrecerile s-au 
bucurat de un frumos succes. (1L1E și 
CONSTANTIN ST ANC A—coresp).

După cum am anunțat, prima etapă 
a fazei interregionale a „Clipei F.R.H.*  
— la seniori și senioare — este pro
gramată în zilele de 8 și 9 februarie 
(jocurile se dispută tur-retur). Progra
mul a fost alcătuit de federație pe 
centre (echipele nefiind toate desem
nate) si se prezintă astfel:

SENIORI i Tg. Mureș — Baia 
Mare, Cluj — Oradea, București 2 — 
Craiova, Brașov — Banat 2.

Echipele din Constanța și Ploiești 
vor intra în joc la 15—16 februarie.

SENIOARE: Cluj — Baia Mare, 
Constanța — Craiova, București 2 — 
Ploiești, Tg. Mureș — Oradea.

Brașov și Banat sînt programate 
săptămîna viitoare.

Pînă acum s-au calificat pentru jocu
rile de la 8—9 februarie următoarele 
echipe: Știința Tg. Mureș, Minerul 
Baia Mare, I.R.T.A. Oradea, Electro- 
putere Craiova, Dinamo Brașov, Teh
nometal Timișoara la seniori; C.S.O. 
Baia Mare, C.S.M. Sibiu, Spartac Con
stanța, Voința Craiova, Știința Vălenii 
de Munte, Mureșul Tg. Mureș și I.T.O. 
Oradea la senioare.

lată cîteva amănunte în legătură cu 
ultimele partide disputate în faza pe 
centre :

BUCUREȘTI. Și duminică după-a- 
miază, în tribunele sălii Floreasca au 
fost prezenți sute de iubitori ai hand
balului. Derbiul etapei, Dinamo — 
Steaua, a corespuns numai în parte. 
După un început echilibrat, dinamo- 
viștii au acționat cu multa siguranță 
în' apărare iar în atac au construit nu
meroase faze spectaculoase. Rezulta
tul ? Timp de 23 de minute, jucătorii 
de la Steaua n-au înscris nici un punct 
(min. 18: 6—4 pentru Steaua; min. 
41 : 16—6 pentru Dinamo). Spectatorii 
așteptau mai mult de la reprezentanții 
clubului din Calea Plevnei. Mulțumiți 
probabil de faptul că sînt și așa cali
ficați,' handbalîștii de la Steaua n-au 
mai acționat cu claritatea arătată în 
alte meciuri. Programul de duminică 
ne-a oferit o plăcută surpriză: Rafi
năria Teleajen a prezentat 9 juniori în 
formația sa. A fost o experiență reuși
tă pentru antrenorul D. Lupescu. 
„Puștii" s-au mișcat bine, atît ta atac

oft și In apărare și, după cum se știe, 
au terminat învingători. Un fapt po
zitiv, de care trebuie să țină seama 
și alți antrenori. Adică, schimbul de 
mîine să fie pregătit din timp.

In ultimul meci, Știința (m) a în
trecut pe Rapid cu 17—13 (10—6). 
Pentru a obține victoria, studenții au 
depus eforturi deosebite. Din ce cau
ză ? Pe foaia de arbitraj au fost în
sorise doar 8 nume. Ceilalți jucători — 
Duca, Apostu, Bica, Anghel, Samungi 
-— n-au găsit nici o posibilitate să a- 
nunțe pe antrenorul lor că nu se pot 
prezenta la meci. Era, într-adevăr, im
posibil ?

V. POMPILIU

• Azi, au . loc două restanțe: ora 
16,45, sala Floreasca : Electromagne
tica — Rapid (f); ora 20, sala Dina
mo : Dinamo -— Știința (m).

TIMIȘOARA. — Turneul final mas
culin al regiunii Banat s-a încheiat cu 
următoarele rezultate : Știința Timi
șoara — Tehnometal Timișoara 20—13 
(9—6); Tehnometal — C.S.M. Reșița 
16—II (7—8) — în acest joc, Joch- 
man (C.S.M.) s-a accidentat și a pă
răsit terenul în min. 17. El n-a mat 
jucat nici în al doilea meci, ceea ce a 
constituit un handicap serios pentru re- 
șițeni, Jochman fiind coordonatorul e- 
chipei; Știința — C.S.M. 24- 19 
(14—8). Pe primul loc s-a clasat Ști
ința, urmată în ordine de Tehnometal 
și C.S.M. (Al. Gross, coresp. reg ).

BRAȘOV. C.S.M. Sibiu a dispus în 
finala pe regiune de Partizanul roșit 
cu 13—6 și 9—8 în întrecerea femini
nă. In schimb, la băieți, victoria a re
venit echipei Dinamo Brașov, învingă
toare cu 24 15 (13—9) și C—0 (prin
neprezcntare) in dubla partida cu Tex
tila Cisnădie. (V. Popovici, coresp.).

PLOIEȘTI. — Echipele din Ploiești 
și Buzău s-au întîlnit pentru a desem
na reprezentantele regiunii în etapa 
următoare a Cupei F.R.H. La fete, 
S.S.E. Ploiești s-a calificat prin nepre- 
zentarca echipei din Buzău, iar Ia bă
ieți Petrolul Ploiești a dispus de Me
talul Buzău cu 39—37. (M. Popescu și 
Gh. Alexandrescu, coresp).

SPORTUL POPULAR
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• Nu de mult, ziarul nostru s-a o- 
cupat de slaba comportare a echipei 
de baschet de categoria A, Știința Cra
iova.

Zilele trecute am primit un răspuns 
de la consiliul regional UCFS Olte
nia în care se arată că „rezultatele 
slabe înregistrate de echipa Știința se 
datoresc faptului că această formație 
nu are un lot omogen, corespunzător 
cerințelor campionatului republican. 
Principala vină o are conducerea sec
ției de baschet care a neglijat selec
ționarea, creșterea și promovarea ele
mentelor tinere locale". Acestea sînt 
cauzele, și nu altele, așa Cum susțin 
unii tovarăși din conducerea secției 
de baschet de la Știința Craiova.

r

Rezultate promițătoare in concursul de■ r
Primul concurs de atletism ca ca

racter republican, desfășurat la sflr- 
șitul săptămînii trecute în sala Flo
reasca II, a angrenat in întrecere 487 
de conCurenți reprezentind 57 de clu
buri și asociații sportive din 14 re
giuni ale țării.- Acesta este cel mai 
mare număr de conctuenți care au 
luat parte la un concurs de atletism pe 
teren acoperit. Cei mai tnulți dintre

Mariana Ciogolea și Petre Mărmureanu
învingători în „Cupa de iarnăU

Petre Mărmureanu care a terminat 
neînvins întrecerile „Cupei de iarnă", 
a arătat o jmbunătățire a pregătirii fi
zice, mai ales a forței picioarelor. Acest 
lucru i-a permis adoptarea unei poziții 
mai echilibrate și mai fandate în timpul 
executării procedeelor tehnice. Mărnut- 
reanu și-a ameliorat loviturile din stin
gă (în special cele de pe linia de fund 
a terenului) și de trecere. Ce! mai bun 
procedeu tehnic al lui a rămas servi
ciul. Mărmureanu va trebui însă să 
lucreze pentru îmbunătățirea returului 
de serviciu, din stingă, cînd este, bine 
să trimită mingile și de-a lungul liniei.

Constantin Năstase a evoluat în nota 
obișnuită, adică a acționat de pe fun
dul terenului, cu lovituri puternice și 

.plasate, dar neurrr.ărite' la fileu. Pro
gresul lui este condiționat de învățarea 
voleurilor și de mărirea rapidității jo
cului prin .lovirea mingii pe porțiunea 
ascendentă a săriturii.

tase să-și corecteze mecanismul de 
bază al mișcării ia serviciu (aruncarea 
mingii este prea înaltă și insuficient 
de înainte, nu folosește gretita’. i cor
pului în țiiotreiitiil loviturii). El nu lo
vește încă bine mingile înalte și trebuie 
să vină mai des la fileu.

Ciștigătoarea probei feminine, Ma
riana Ciogolea, a dovedit o pregătire 
fizică satisfăcătoare și, siguranță în lo
vituri. A doua clasată. Eleonora Ro- 
șiami. a stat prea mult în defensivă. 
Itidiț Dibar se află, îii progres. Mai cu. 
seaniă serviciul, este puternic și corect 
executat. Serviciul al doilea trebuie să 
fie însă mâi liftat. Iudit Dibar are o 
bună deplasare în teren și capacitatea 
de a acoperi lot cîinptd. îmbucurător 
este faptul că tînăra. noastră jucătoare 
tinde spre un joc mai bărbătesc cu dese 
incursiuni la plasă..

Cîteva rezultate, tehnice și clasamen- 
‘7, - —..... tele: grupa 1 (băieți): Mărmureanu—

Kasi/e Serester s-ș prezentat .îritr-o . Serester 6—0, 6—3, C. Năstase—I. 
Năstase 6—4, 6—2, Serester—I. Năs
tase 3—6, 6—4, 6.—2, Mărmureanu— 
C. Năstase 6—2, 6—2.. 1. Măriniireaim,. 
2, C. Năstase, 3. Serester, 4. 1. Năs
tase. Fete- I. Mariana Ciogolea cu 
Eleonora Rpșiaau 3—6, 6—3, 7—5, lu- 
dit Dibar 6—4, 6—2, Ecaterina Hor.șa 
7—5, 4—6, 6—3, 2. Eleonora Roșianu 
—Iudit. Dibar 9—7, 3—6, 9—7. Ecate 
rina Horșa, iruboluăvindu-se, s-a re
tras din concurs.

formă superioară celei de atud trecut 
(în aceeași perioadă); El știe să exe
cute stopurile și voleurile în cros și 
încearcă să 'lovească’ mai tare. Este 

, încă prea rigid și are o poziție prea 
dreaptă a corpului în timpul executării 
diferitelor procedee tehnice.

Juniorul Ilie Năstase este un jucător 
de perspectivă. El a manifestat multă 
inițiativa in meciurile cu Serester și 
Bardau și parțial in fața fratelui său 
Constantin. Este necesar ca Uie Năs-

tinerii atleți au arătat o pregătire fi- 12,43; ÎNĂLȚIME B. I: 1. Gheor- 
zică la nivelul sarcinilor actualei eta- ghe Vanghelescu (CSS Buc.) 1,84; 
pe, obținînd o serie de rezultate foarte 2. Eugen Ivan (CSS Brașov) 1,80; 3 
promițătoare pentru viitorul sezon com- Romulus Moise (Tinned ) 1,75; INAf.- 
petițional în aer liber. Impresia gene- 
rală asupra concursului a fost n.ai mult 
decît favorabilă. Foarte multi atleți. 
în special din rîndul juniorilor de ca
tegoria a Il-a, au arătat calități remar
cabile, rezultat al unei mai atente și 
mai competente acțiuni de selecție și 
de formare, din partea antrenorilor 
noștri.

Sala Floreasca II, cu greu mai poale 
face față unui număr atît de mare de 
concurenți, la care se mai adăugă an
trenorii, arbitrii și spectatorii. în 
ac'eastă situație, pentru ca viitoarele 
concursuri de amploare să se poată 
desfășura in condițiuni mai bune, su
gerăm organizatorilor să studieze po
sibilitatea ca in sala Floreasca să pro
grameze probele de sărituri și aruncări ■ 
iar în sala de la Dinamo sau in cea 
de la stadionul „23 August" să aibă 
loc probele de alergări, hi felul acesta 
s-ar realiza o serioasă descongestiona
re, ceea ce ar fi numai in folosul con
cur e nț ilor și al arbitrilor.

lată acum primii clasați în Între
cerile concursului republican al junio
rilor :

55 MG B. I: 1. Viorel Suciți (SSE 
Iași) 7.6; 2. Tiberiu Solomon 7,7; 3. 
Horia Ilieșu (SSE 1 Buc.) 7,7; 55 MG 
b. ÎL 1. Andrei Șepci (SSE Cliij) 7,9;
2. Florian Drăgtileț (Met. Buc.) 8,0;
3. Ion Negruțiu (SSE Cluj) 8,1 ; 50
M PLAT B. I.: 1. Victor Raita (Dina
mo Buc.) 6,0; 2. Petre Ciobanii (Di- ______ ___ ___
nămo Buc.) 6,lx; 3. luliu. Moidoveanu 3.‘ Mariana” Vita’ (CSS' Brașov)’fl,’92 ; 
K<r. ■> n.„. V co. rn ot o, r,>. LUNGIME I: 1. Gabriela Radulescu

(CSS Buc.) 5,58; 2. Ioana Caragea 
(CSS Buc.) 5,27; 3. Julieta fu ea 
(CSS Brașov) 5,26: LUNGIME II: 
1. Elena Zaharia (SSE Iași) 5,22; 2. 
Sanda Tănase (CSS Cluj) 5,15; 3, 
Elisabeta Scarciu (SSE 2 Buc.) 5,10; 
ÎNĂLȚIME I : 1. Niculina Bolea (Stea
ua Buc.) 1,53; 2. Maria Mărgineanu 
(CSS Buc.) 1,40; 3 .Ana Stan (Steaua 
Buc.) 1,40; ÎNĂLȚIME II: 1. Ileana 
Benczedi (CSS Cluj) 1,50; 2. Tereza 
Schimpf (SSE Oradea) 1,44; 3. Sanda 
Tănase (CSS Cluj) 1,44.

TIME. B. II: 1. Ion Serbau (SSE 1) 
1,80; 2. Barbu Bocii (SSE Cluj) 1.77: 
3. Nicolae Pop (SSE Oradea) 1,71 ; 
PRĂJINA B I : 1. Marin Dumitru (Ra
pid Buc.) 3,80; 2. Dinu Pista Iu (SSE 2 
Buc.) 3, 70; 3. Ion Grigoresctt (CSS 
Buc.) 3,60; PRĂJINA B. II: 1. Sorin 
Marian fCSS Buc.) 3,50; 2. Andrei 
Șepci (SSE Cluj) 3,50; 3 Dorn C.ri- 
șan (CSS Buc.) 3,40; TRIPLU-SALT 
B. 1 : 1. Vasile Dumitrescu (Olimpia 
Buc.) 14,30; 2. Viaicu Tănase (SSE 1 
Buc.) 14,21 ; 3. Constantin Mihai (SSE 
Constanta) 13,76.

FETE': 40 MG 1:1. Valeria Bufona 
(Rapid Buc.) 6,3; 2. Ana Vitalioș 
(CSS Brașov) 6,4; 3. Paula Mărgări- 
tescu (SSE Constanța) 6,7; 40 MG 
II : 1. Sanda Anghelescu (SSE Brașov) 
6,5; 2. Elena Zaharia (SSE Iași) 6,6; 
(în serii 6,3 sec — record republican) ; 
3. Elisabeta Șcarciu (SSE 2 Buc.) 6,7; 
50 M PLAT I : 1. Gabriela Radulescu 
(CSS Buc.) 6,7; 2. Gabriela Moga 
(Șc. sp. UCFS C-Lung Muscel) 6,8 j 
3. Viorica Mărculescu (Din. Buc.) 6.8; 
50 M PLAT II: 1. Aura Petrescu (SSE 
2 Buc.) 7,1 : 2. Maria Georgescu (SSE 
Ploiești) 7,1 ; 3. Iudita Lazăr (CSS 
Cluj) 7,2; GREUTATE ’ - •
O ros (SSE Brașov) 13,3.' 
Citirea (SSE Brașov) 11,53; 3. Elena 
Neacști (Șc. sp. UCFS C.-Lung Mus
cel) 11,49; GREUTATE II: 1. Silvia 
Miudeanu (SSE Constanța) 10,21; 2. 
Florica Sîrnbotin (Din. Buc.) 10,15;

I : I. Linia
2. Mari Ieri a

(SSE 2 Buc.) 6,2; 50 M PLAT B II : 
1. AL Olteana (Viitorul Buc.) 6,5; 2.
A. Mihulescu (Din. Buc.) 6,5; 3. An
ton Totis (SSE Buc.) 6,5.; LUNGI
ME B. 1 : 1. Dorn Bădim’ •(Știința Buc.) 
6,84; 2. Paul Marcu (Mei. Buc.) 6,66; 
3, Dan Hidioșanu (SSE 2 Buc.) 6,51 ; 
LUNGIME B. H : 1. Tiberiu Aldea 
(SSE Mediaș) 6,01 ; 2. Valeriu Toacă 
(Progresul Buc.) 6.00; 3. Marian Ma
nea (SSE Craiova) 5,97; GREUTATE.
B. 1 : I. George I.uchian (SȘE Cort 
stanța) 15,23; 2. Viorel Făcălău (SSE 
Mediaș) 13,93; 3. Iosif Naghi (Harghi
ta Tg. Mureș) 13,30; GREUTATE B 
IL I. Petre Ciolac (Voința Buc.) 
12,98; 2. Konrad Cubner (SSE Tini.) 
12,44; 3. Beno Schwartz (SSE Buc.)

NICOLAE D. NICOLAB
coresp.



COLȚUL SPECIALISTULUI

Protejarea mingii —o armă redutabilă
Pregătiri pentru U.E.F.A.

In lumea întreaga se fac ample dis
cuții asupra diferitelor probleme de 
tactica și sisteme de joc. Nici noi nu 

facem excepție de la regula, mai ales în 
această perioadă în care ne luăm rămas 
bun de la ,WM', pentru a trece la sis
temul de joc cu patru fundași.

Fără îndoială că discuțiile despre tac
tică sînt utile dar acestea nu trebuie *ă  
estompeze problemele tehnicii. care ră- 
mîn mereu actuale. Făcînd această afir
mație este departe de noi intenția de a 
ne încadra în veșnica dilemă : tactica sau

• Mi ine are loc primul concurs spe
ria! PRONOEXPRES al anului. EI se 
bucură de avantaje deosebite acordate 
la țoale categoriile de premii. Să în
cepem cu premiul excepțional de 
25.000 lei care se acordă, prin tra
gere la sorți, unei variante de cate
goria a II-a în cazul cînd nu se omo
loghează nici o variantă cîștigătoare 
la categoria I.

Dar cele mai importante puncte de 
atracție sînt premiile suplimentare în 
obiecte. Concursul special PRONO
EXPRES de mîine dispune de o bo
gată listă de cîștiguri foarte variate 
și valoroase.

Numărul autoturismelor de care be
neficiază concursul special de mîine 
s-a dublat, față de precedentele con
cursuri^ în loc de 2. De notat că 
autoturismele se pot cîștiga și cu 5 
numere.

Un alt element în favoarea parțici- 
panților este și acela că l-a premiile 
suplimentare vor exista opt categorii 
de premii în loc de șase. în total se 
extrag 22 de numere în loc de 20 
ca pînă acum, ceea ce va duce la 
creșterea șanselor.

O d-ată eu concursul special PRO
NOEXPRES de mîine se introduce o 
nouă și complexă formă de. participa
re: variantele combinate zecimale. Cu 
o variantă combinată zecimală se 
poate obține premiul maxim de

tehnica pe primul pion ? Ferdiu fotbalul 
nostru ambele sînt la fel de necesare. 
Deci să întovărășim în discuțiile pe care 
Ie purtăm tehnica cu tactica iar rezulta
tele, concluziile la care ajungem să le 
aplicăm în practică în același fel.

In rîndurile ce urmează mi-am propus 
să abordez un anumit procedeu teh
nic asupra căruia se discută mai

puțin : protejarea balonului, armă reduta
bilă în disputele de pe terenul gazonat.

Un jucător devine .țintă' pentru adver
sari în clipa în care intră în posesia ba
lonului. Din acel moment adversarii sînt 
preocupați de ideea de a-1 deposeda de 
bal-d-n, în timp ce jucătorul cu mingea, ca 
șl coechipierii săi, caută să n-o piardă. 
Păstrarea balonului este o necesitate — 
prin scopul său — și o artă, prin maniera 
in care se efectuează acest lucru. O ne
cesitate, pentru că numai cu el poate li 
realizat țelul jocului — înscrierea golului.

Programul returului categoriei C, 
ediția 1963-1964, seria 1st

Etapa I, 22 martie
FI. roșie Tecuci—Rulmentul Bîrlad 
Moldova Iași—Laminorul Brăila 
Textila Buhuși—Chimia Onești 
Metalosport Galați—Rapid Mizil 
Rapid Focșani— Petrolul Moinești 
Dinamo Suceava Unirea Botoșani

Etapa a Il-a. 29 martie
Laminorul Brăila—Dinamo Suceava 
Unirea Botoșani—FI. roșie Tecuci 
P^’mentul Bîrlad—Moldova Iași 
Ptv. >Iul Moinești—Textila Buhuși 
Chimia Onești—Metalosport Galați 
Rapid Mizil—Rapid Focșani

Etapa a III-a, 5 aprilie
Rapid Focșani—Unirea Botoșani 
Dinamo Suceava—Textila Buhuși 
Laminorul Brăila—Rapid Mizil 
Metalosport Galați Rulmentul Bîrlad
FI. roșie Tecuci—Moldova Iași 
Petrolul Moinești—Chimia Onești

Etapa a IV-a, 12 aprilie
Moldova Iași—Chimia Onești 
Rapid Focșani—Laminorul Brăila
Rulmentul Bîrlad—Petrolul Moinești 
Textila Buhuși -Unirea Botoșani
Rapid Mizil—Dinamo Suceava 
FI. roșie Tecuci—Metalosport Galați

Etapa a V-a, 19 aprilie
Rapid Mizil—Textila Buhuși 
Moldova Iași—Metalosport Galați 
Laminorul Brăi a—FI roșie Tecuci 
Dinamo Suceava—Rulmentul Bîrlad 
Chimia Onești—Rapid Focșani
Unirea Botoșani—Petrolul Moinești

Etapa a Vl-a, 26 aprilie
Metalosport Galați—Laminorul Brăila 
Unirea Botoșani Rapid Mizil
Dinamo Suceava—FI. roșie Tecuci 
Rapid Focșani—Texti'.a Buhuși
Petrolul Moinești—Moldova Iași 
Chimia Onești—Rulmentul Bîrlad

Etapa a Vil-a, 3 mai
Petrolul Moinești—Dinamo Suceava 
Textila Buhuși—Metalosport Galați 
Moldova Iași—Unirea Botoșani 
Laminorul Brăila—Chimia Onești 
Rulmentul Bîrlad—Rapid Mizil 
Fi. roșie Tecuci Rapid Focșani

Etapa a VIII-a, 10 mai
Metalosport Galați—Rapid Focșani 
Unirea Botoșani—Rulmentul Bîrlad 
Dinamo Suceava—Chimia Onești
Rapid Mizil—Moldova Iași 
Textila Buhuși—Fi. roșie Tecuci 
Laminorul Brăila—Petrolul Moinești

Etapa a IX-a, 17 mai
Moldova Iași—Textila Buhuși 
FI. roșie Tecuci— Rapid Mizil 
Rulmentul Bîrlad—Laminorul Brăila 
Chimia Onești—Unirea Botoșani 
Petrolul Moinești—Metalosport Galați 
Kapid Focșani—Dinamo Suceava

Etapa a X-a, 24 mai
Textila Buhuși—Rulmentul Bîrlad 
Rapid Focșani—Moldova Iași 
□himia Onești—FI. roșie Tecuci 
Dinamo Suceava—Metalosport Galați 
Unirea Botoșani—Laminorul Brăila 
?etrolul Moinești—Rapid Mizil

Etapa a Xl-a, 31 mai
Metalosport Galați—Unirea Botoșani 
Laminorul Brăila Textila Buhuși 
Moldova Iași—Dinamo Suceava
Flamura roșie Tecuci—Petrolul Moinești 
Rapid Mizil—Chimia Onești
Rulmentul Bîrlad—Rapid Focșani

O artă, pentru că se cere măiestrie ca in
diferent de procedeele tehnice și de com
bativitatea adversarului să reușești să-ți 
păstrezi balonul și să-i dai direcția și 
viteza de deplasare cea mai bună.

In cazul în care un jucător în posesia 
balonului nu-1 poate trece unui coechipier 
mai bine plasat, el trebuie să rezolve sin
gur sarcina păstrării — protejarea — ba
lonului pentru echipa sa. Unul dintre pro
cedeele tehnice eficace pentru realizarea 
acestui deziderat este protejarea cu corpul, 
procedeu efectuat în limitele prescrise de 
regulament. Este vorba de a te așeza 
astfel încît între minge și adversarul care 
te atacă să plasezi întotdeauna corpul 
sau o parte a corpului. Acest procedeu 
tehnic trebuie să aibă și un conținut 
tactic. Adică din poziția adoptată să poți 
oricînd trimite balonul unui coleg de echi
pă, demarcat și bine plasat. Să asigurăm 
— cu alte cuvinte — cursivitatea jocului.

Protecția balonului este unul dintre ele
mentele driblingului. Acest lucru a fost și 
este valabil pentru toate sistemele de joc. 
Este adevărat că nu-i prea Îndepărtată 
vremea cînd unii specialiști considerau 
acest .perete' făcut balonului cu corpul, 
recomandabil numai în cazuri particulare, 
deoarece susțineau ei, duce la înceti
nirea jocului. In cadrul jocului colectiv 
driblingul, apare ca indispensabil numai în 
două cazuri : 1. să cîștigi teren și să tragi 
la po-artă dacă ai devenit beneficiarul unei 
poziții corespunzătoare, și 2. să cîștigi timp 
pentru ca un coechipier sau mai mulți să 
se demarce, dacă n-au făcut-o înainte, și 
astfel să se .lucreze' o acțiune colectivă.

In primul caz, situația este limpede de 
la început. Cel de al doilea necesită poate 
unele lămuriri. Un joc colectiv, construc
tiv presupune cel puțin două condiții de 
bază : o continuă circulație a balonului și 
sprijinul permanent pe care ceilalți jucă
tori trebuie să-1 acorde celui ce are ba
lonul. Dacă în timpul desfășurării acțiuni
lor ofensive se întîmplă ca la un moment 
dat jucătorul cu balonul să se afle vîrf 
de atac, izolat de coechipierii săi în mij
locul apărării adverse, el este obligat 
să efectueze o serie de procedee tehnice 
menite să creeze timpul necesar colegilor 
să-i vină în ajutor. El va fi obligat să 
temporizeze jocul, fapt ce-1 va expune și 
mai mult atacurilor adversarilor. Această 
situație impune folosirea cu precădere a 
protejării mingii, temporiziarea realizată 

astfel neputînd fi considerată în nici un 
caz cu o păgubitoare întîrziere a jocului, ci 
ca o acțiune tactică recomandabilă pentru 
reușita creării unei acțiuni colective pa
sibilă de succes.

De-a lungul anilor, printre jucătorii țării 
noastre, au fost mulți cei care știau să 
protejeze excelent balonul. Ne referim, 
printre alții, la Baralki, Bazil Marian, Ior- 
dache (Juventus), Bogdan, Petschowski etc., 
dintre fotbaliștii mai vechi, după cum as
tăzi sesizăm această preocupare la Voinea 
(Steaua), Mateianu (Progresul). Dintre ju
cătorii străini, o impresie deosebită, din 
acest punct de vedere, ne-au lăsat Pai- 
ceadze și Netto (U.R.S.S.), Hidegkuti (R.P.U.),

Vukas și Milutinovici (R.S.F.I.), Coppens 
(Belgia), Panaitov (R.P.B ), Masopust 
(R.S.C.).

Gum se protejează balonul ?
Corpul trebuie să fie aplecat îna

inte, deasupra balonului. Conducerea 
mingii trebuie să se facă numai cu lovi
turi cu forță redusă și succesive, executate 
cu ristul (de preferință cu ristul exterior). 

Mîine: concurs special Pronoexpres
Cu un report de 206 073

imprimînd mingii lovituri de retrou, caro o 
readuc, prin efect, lîngă picior. Conducînd 
balonul, în dribling, jucătorul trebuie să 
știe să folosească la fel de bine ambele 
picioare pentru a-1 controla perfect și pen
tru a executa cu succes operația de pro
tejare cînd este atacat. O condiție sine 
qua non, pentru realizarea procedeului 
cînd ești atacat, este aceea ca driblingul 
să fie făcut cu piciorul opus părții pe care 
se încearcă deposedarea.

Protejarea mingii nu se adresează deo
potrivă tuturor jucătorilor, în ceea ce pri
vește frecvența folosirii ei. De pildă e mai 
puțin recomandată unei extreme, cînd a- 
ceasta operează în apropierea tușei, de
oarece poate fi pusă în situația de a fi 
scoasă în afara terenului cu balon cu tot, 
printr-un atac perfect regulamentar. Remar
ca aceasta nu are scopul de a depărta pe 
unii dintre jucători de învățarea și folosirea 
acestui procedeu tehnic, ci numai de a 
atrage atenția asupra efectuării lui în 
funcție de condițiile de joc. De altfel, 
tot aici trebuie făcută și specificarea că 
protejarea mingii ca și driblingul, în ge
neral, nu tiebuie transformat într-un scop 
în sine. Iată-1, de pildă, pe Ion Ionescu 
(Rapid București) un exponent al acestei 
categorii de jucători. Fotbalistul rapidist 
știe să dribleze și să protejeze balonul, 
dar exagerează și de multe ori irosește 
ceea ce a realizat la un moment dat, 
pierzînd mingea.

Ne mai permitem și observația că o bună 
protejare a mingii nu cere jucătorilor o 
anumită conformație atletică. Exemplul 
maestrului emerit al sportului Iosif Pet
schowski, jucător de talie și greutate me
die, dar care avînd o tehnică ireproșabilă 
asigura fără cusur protejarea balonului, 
este concludent. Lui Petschowski era foarte 
greu să-i ia cineva balonul de la picior.

Însușirea protejării mingii se capătă 
și se dezvoltă la antrenamente, aler- 
gînd printre adversarii de moment 

cu preocuparea de a interpune întotdea
una corpul său între ei și minge. Pledînd 
pentru însușirea aceștui procedeu tehnic, 
pledăm de fapt pentru învățarea și per
fecționarea tehnicii de joc în general, pen
tru stăpînirea și îndrumarea mingii spre 
ținta voită și în scopul urmărit. Sînt factori 
care dau jocului de fotbal cursivitatea și 
frumusețea spre care-1 conduce și varie
tatea tacticilor unui sistem de bază cum 
este 4—2—4, pentru care există și se cere 
atîta preocupare la ora actuală.

ION ALEXANDRESCU
! — maestru al sportului —

Pe terenul Timpuri Noi...
...din calea Dudești, se va disputa 

joi dupa-aniiază, de la ora 15,30, în- 
tîlnirea revanșă, cu caracter de verifi
care, dintre echipele Rapid și Flacăra 
roșie. După cum se.știe, meciul des
fășurat duminică între aceste formații, 
a revenit rapidiștilor cu scorul de 
8-2 (4—0).

100.000 Iei în cazu-l cînd la o cate
gorie nu se înregistrează decît premii 
pe această formă de participare. Deci 
o varianta combinată zecimală la PRO
NOEXPRES jucată numai 10% poate, 
în anumite situații, să obțină premiul 
cel mare.

Menționăm că concursul special de 
mîine beneficiază și de un report im
portant.

Tragerea concursului special PRO
NOEXPRES de mîine 5 februarie va 
avea loc la București, începînd de La 
ora 19, în sala clubului Finanțe-Bănci.

• PRONOSPORTUL continuă seria 
concursurilor cu mari surprize. La cel 
de alaltăieri, numai două echipe-gazdă 
au reușit să termine învingătoare: Bo
logna și Ga tain ia. în rest, victorii alo 
oaspeților și, mat ales, multe rezul
tate de egalitate.

Cele mai mari surprize ale con
cursului sînt semi-eșectirile lui Inter 
și Juventus care nu au putut trece 
pe teren propriu de două formații 
fără prea mari pretenții: Lanerossi și 
respectiv, Modena. Puțin așteptată a 
fost și victoria Romei în întîlnirea cu 
Sampdoria la Genova, ca și aceea a 
Florentinei (notați și proporțiile sco
rului, 7—1 !) asupra - A talan tei Ia Ber
gamo.

Iată acum programul concursului 
PRONOSPORT de duminică 9 februa
rie ;

Tinerii fotbaliști roniini vor fi pre
feriți în curîrid la . startul Turneului
U.E.F.A., veritabil campionat european 
de juniori, organizat anul acesta în 
Olanda. Uniunea europeană de fotbal 
a stabilit calendarul intîlnirilor preli
minarii și echipa R. P. Romine face 
parte din grupa a opta, alături de 
Austria și Irlanda de Nord. Ea va în- 
tîlni la 26 martie, la Leeuwarden, 
echipa Austriei. Formația învinsă în 
acest meci va juca două zile mai tîrJu 
la Veeudam cu Irlanda de Nord La 
30 martie, la Emmen, va îi rîndul 
cîștigăt,oarei partidei Austria — R. P. 
Romînă să se întîlnească cu Irlada 
de Nord. Echipa învingătoare de a- 
ceastă dată se califică pentru sfertu
rile de finală.

Echipele de juniori ale Austriei și 
Irlandei de Nord constituie formații 
valoroase. „Pentru a reuși calificarea 
în sferturile de finală, ne spunea zilele 
trecute maestrul sportului Franeisc 
Zavoda, care alături de antrenorul N.

Lotul U.E.F.A. la un antrenament.

J Foto : P. Rotnoșan

„Cumulul
Sub aceste puține cuvinte, puse a- 

lături, a intrat în vocabularul celor 
care se ocupă cu fotbalul ta Consiliul 
orășenesc UCFS-București o măsură 
luată cu doi ani în urmă. I s-ar mai 
fi putut spune și „adițiune de puncte" 
și „adunare", dar tot același lucru în
seamnă : să ții seama la întocmirea 
unui clasament (în cazul nostru, al 
campionatului Capitalei, categoria I). 
atit de rezultatele echipei de seniori 
cît și de acelea ale juniorilor. Cu alte 
cuvinte: să te îngrijești și de prima 
formație, dar și de schimbul de mîine.

Firește, asta înseamnă să fii nevoit 
să muncești mai mult și mai bine și 
— după cum a reieșit la ședința de

I. Atalan&a — Bologna (A)
II. Bari — Juventus (A)

HL lamerosai — Messina (A)
IV. Milan — Lazio (A)

V. Mo-deaa — Mantova (A)
VI. Roma — Genoa (A)

VII. Sampdoria — Fiorentina (A) 
VHL Spat — Catania (A)

IX. Torino -— Inter (A)
X. Verona — Varese (B)

XI. Alessandria —■ Brescia (B)
XII. Padova — Catanzaro (B)

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 5 

din 29.1.1964
Categoria a It-a: 1 variantă de

34.945 lei
Categoria a If-a : 6 variante a 9.945 

lei
Categoria a Itt-a: 56 variante a 

1.338 lei
Categoria a IV-a : 307 variante a 314 

lei
Categoria a V-a: 1232 variante a 78 

lei
Categoria a Vt-a : 4799 variante a 27 

lei
REPORT I,A CATEGORIA f : 

296.073 LEI LA CONCURSUL SPE
CIAL PRONOEXPRES DE MflNE, 
MIERCURI 5 FEBRUARIE.

Rubrică' redactată de Loto-Prono- 
sporU

Petrescu se ocupă de pregătirile lotu
lui U.E.F A., juniorii se pregătesc cu 
multă sîrguință, cu răspundere".

Concomitent au loc partide amicale 
de verificare. Seria a început săptă- 
mîna trecută la București cu Viitorul 
Electronica, a continuat duminică la 
lîrgovi.ște cu Metalul și va fi urmată 
de alte două meciuri: miercuri eu 
Progresul în Capitală și sîmbătă la 
Cîmpina cu echipa locală Poiana. Du
minică dimineața juniorii pleacă la 
Istanbul unde vor juca la 12 și 15 fe
bruarie cu reprezentativa de juniori a 
Turciei. La înapoierea spre țară vor 
întîlni la Sofia echipa R. P. Bulgaria.

— Care juniori vi se par mai ta- 
lentați ?

— Toți au talent! Dacă vor arăta în 
continuare aceeași seriozitate în mun
că, credem că în Olanda ne vom com
porta la înălțime, ne-a răspuns Fr. 
Zavoda.

, — m. t. —.

de puncte"
analiză a comisiei orășenești ținută re
cent — nu toată lumea e dispusă la 
„sacrificii". Mai sint activiști . in con
ducerea unor asociații și secții de fot
bal, care nu s-au declarat de acord, 
nici acum, cu măsura.

„De ce să sufere seniorii — se la
mentează aceștia — dacă juniorii noș
tri sînt slabi. Să nu urce ei mai sus 
de locul șase, pentru că n-au cîștigal 
juniorii..."

Cît de îngust este acest punct da 
vedere ne-o dovedesc, negru pe alb. 
unele cifre inserate in darea de seamă 
pe 1963 ă comisiei orășenești : ...numă
rul echipelor de juniori a crescut de la 
40 la 105, de asemenea și calitatea 
partidelor.

Activiști inimoși, salariați sau obș
tești. care știu să judece lucrurile în 
PERSPECTIVA lor. au trecut de în
dată la aplicarea măsurii. Și rezulta
tele nu s-au lăsat așteptate; echipei*  
lor (Laminorul, T.U.G., Metalul f lo- 
reasca etc. etc.) acumulează puncte 
după puncte, atit la „seniori" cît și la 
„juniori" și ocupă locuri fruntașe în 
clasament.

. Cu ajutorul „măsurii" se rezolvă ca 
timpul, și alte probleme. „De cînd eu 
juniorii — sublinia cineva in ședință 
— au dispărut și vedetele mofturoase 
din prima echipă. Se pregătesc cu mai 
multă răspundere, șimțiridu-i pe tineri 
că „vin"... puternic".

De la această importantă măsură a 
comisiei orășenești au trecut, cum spu
neam, aproape doi ani. Rezultatele 
buhe, obținute intr-un tempo destul de 
rapid, o recomandă și altor comisii 
(raionale, orășenești) din țară. Dar la 
traducerea ei in viață pe o scară mai 
largă sînt chemați să-și aducă aportul 
tehnicieni care lucrează in acest dome
niu. Se vor ridica diferite obiecții ica 
și ia comisia orășenească din Bucu
rești) mărunte, înguste. Ele rut vor pu
tea reziste însă în fața următorului 
adevăr: cu cit vom avea un număr 
mai mare de fotbaliști tineri, cu reale 
perspective de dezvoltare, cu atit și se
lecția va fi mai ușoară, iar rezultatele 
dintre cete mai bune...

G. NICOLAESCU



Lotul olimpic de polo
Jucătorii noștri fruntași care alcă

tuiesc lotul olimpic au evoluat sîm- 
bătă in bazinul acoperit de la Oradea. 
Ei au susținut un joc cu caracter de 
■verificare în compania echipei locale, 
Oișul. Meciul a luat sfîrșit cu rezul
tatul de 11—1 (2-0, 3-0, 2-1, 4-0) în 
favoarea lotului olimpic prin punctele 
înscrise de Zahan (3), Lenghel (3), 
Grințescu, Popa, Culineac, Mărculescu 
și Fleșeriu. Unicul punct al formației 
orădene a fost înscris de Muth.

înotătorii bucureșteni și-au verificat rezistența
Duminică un nou concurs pentru copii și juniori

S-a dat startul intr-o cursă desfășurată duminică la bazinul Floreasca.

Duminică dimineața s-a desfășurat 
Ja bazinul acoperit Floreasca, în orga
nizarea clubului Dinamo, un concurs 
cu caracter de verificare. înotători și 
înotătoare, aparținînd secțiilor de na- 
tație din Capitală, au luat startul în 
probe nespecifice, de distanță, pentru 
a-și verifica rezistența în stadiul ac
tual de pregătire.

OCHEImiÂ1

Steaua, campioana Capitalei 
la juniori

Duminică seară au luat sfîrșit între
cerile campionatului de juniori al Ca
pitalei, la hochei pe gheață (locurile 
1—4). S-au înregistrat următoarele re
zultate : Steaua—Unirea 3—1 și 4—0, 
Steaua—Voința 2—1 și 1—4, Steaua— 
—S.S.E. nr. 2 5—4 și 6—3, Unirea— 
Voința 3—1 și 3—1, Unirea —S.S.E. 
■nr. 2 2—1 și 2—2, Voința—S.S.E. 
nr. 2 3—2 și 3—2 (primul rezultat e 
din tur, al doilea din retur).

a evoluat la Oradea
La sfîrșit, antrenorul lotului olimpic,

V. Daroczi, a declarat următoarele 
unui corespondent al nostru : 
,,/ț fost un joc de verificare reușit, pre
sărat cu multe faze spectaculoase. Slut 
mulțumit de modul in care a acționat 
echipa pe contraatac. In focul ei se 
mai manifestă încă unele lipsuri în pri
vința pregătirii tactice, pe care ne vom 
strădui să le eliminăm pe parcurs. Re
marc, pentru jocul de azi, pe Zahan, 
Mărculescu și Culineac."

lată cîteva rezultate: MASCULIN: 
1000 m liber: Mihai Popescu (Progre
sul) 14:30,4, Gh. Zamfirescu (C. Sp. 
Șc.) 14:34,5; 400 m bras: Ion Silaghi 
(Steaua) 6:31,4, Ion> Trabant (Steaua) 
6:50,8; 400 m spate: Tiberiu Șerban 
(Dinamo) 5:35,8, Mircea Căprărescu 
(Steaua) 6:07,6; 4x33 in liber: SSE 
I + Progresul 1:14,5; 4x33 m mixt: 
Clubul sportiv școlar .+ Rapid 1:31,6.

FEMININ. 800 m liber : Nicoleta Ște- 
fănescu (Rapid) 12:21,7, Monica Mun- 
teanu (SSE I) 14:31,4; 400 m bras: 
Cristina Stănescu (Dinamo) 7:06,3, 
Doina Marin (SSE II) 7:25,4; 200 m 
spate: Alexandra Simionescu (Rapid) 
3:16,6, Ruxandra Spandomide (SSE II) 
3:17,3; 4x33 m mixt: Dinamo + Școa
la sportivă de elevi II 1:42,6.

★

Duminică dimineața, cu începere de 
la ora 9,30, bazinul acoperit de la Flo
reasca găzduiește un nou concurs de 
înot.

întrecerile vor Ii organizate de Școa
la sportivă de elevi I și sînt rezer
vate copiilor și juniorilor de categoria 
a Il-a.

Finalele campionatului de patinaj viteză

Trei noi recorduri
ale R. P. R. la juniori

MIERCUREA C1UC 3 (Prin telefon 
de la trimisul nostru). — Deși vremea 
a început să se încălzească și aici, con
dițiile de concurs in cea de a 3-a zi 
a finalelor au continuat să fie bune, 
permițînd realizarea unor timpuri mul
țumitoare, dintre care trei reprezintă 
noi recorduri republicane de juniori. 
Autorii noilor recorduri: ELEONORA 
LAURENȚIU (Mureșul Tg. Mureș) 
54,6 la 500 m: 3:00,6 Ia 1500 m și 
ION ROȘCA (Știința Cluj) 5:27,5 la 
3000 m. Performanțele acestor tineri 
patinatori constituie o încununarea a e- 
forturilor depuse Ia antrenamente și sîn- 
tem siguri că dacă ei vor continua să 
se pregătească cu aceeași conștiincio
zitate vor realiza rezultate și mai bune. 
De asemenea, trebuie subliniată fru
moasa comportare a dinamovistului 
Victor Sotirescu, care a obținut 46,1 
la 500 m.

Iată rezultatele de azi: JUNIOARE 
CAT. I, 500 m. I. Eleonora Laurențiu 
54,6, nou record al R.P.R. (v. r. 57,2);
2. Svetlana Busuioc (Dinamo Bucu

La Brașov, 
cu micii patinatori artistici

(Urmare din pag. 1) 

zăpadă care au căzut fără înce
tare. îmbrăcate în frumoase costume, 
fetițele au părut niște mici balerine pe 
gheață. Beatrice Uuștiu a îneîntat din 
nou privirile tuturora cu un program 
variat, în care a reușit chiar și sări
turi duble.

Beatrice Uuștiu s-a detașat de ad
versarele ei și credem că, deși are doar 
7 ani, de acum înainte poate participa 
la categorii superioare.

Multe aplauze au cules și Doina Ghi- 
șerel, Elisabeta Pistrui,. Anca Tănase, 
Daniela Popeșcu, Paul Grecu și Flo
rin David, din programul cărora nu a 
lipsit „Axelul", o săritură care pînă 
acum 4—5 ani n-o executau nici se
niorii. O remarcă specială se cuvine 
însă lui Gheorghe Fazekaș (8 ani), 
care progresează văzînd cu ochii. Deși 
practică patinajul numai de astă-toam- 
nă, Gheorghe Fazekaș are o ținută 
elegantă și posedă multă precizie în 
mișcări. El și-a întrecut net adversarii 
la categoria 7—8 ani.

CLASAMENTELE FINALE

CATEGORIA 7-8 ANI — FETE : 1 
ANCA TANASE (Steaua) 180,3 p, 2. 
Elisabeta Pistrui (SSE Buc.) 169,6, 3. 
Carmen Stegărescu (Unirea Buc.) 166 
p; BĂIEȚI: 1. GH. FAZEKAȘ (Uni
rea) 183,4 p, 2. Adrian Jelev (Steaua) 
163,9, 3. Călin Leu (Dinamo) 141,1. 
CATEGORIA 9—10 ANI — FETE: 1.

rești) 58,7; 1500 m: 1. Eleonora Lau
rențiu 3:00,6, nou record al R.P.R. 
(v. r. 3:03,8); 2. Svetlana Busuioc
3:10,8. JUNIORI CAT. I, 500 m: 1. 
Victor Sotirescu (Dinamo București) 
46,1: 2. V. Tomescu (Dinamo Bucu
rești) 48,6, 3. I. Roșea 49,0; 3000 m: 
I. Roșea 5:27,5, nou record al R.P.R. 
(v. r. 5:34,9); 2. V. Sotirescu 5:40,9;
3. V. Tomescu 5:43,8. JUNIOARE 14 
ANI, 100 m : 1. Ileana Antal (Avîntul 
M. Ciuc) 13,7; 2. Anelise Ștefani (Vo
ința Brașov) 13,7; 3. Sanda Novac
(Dinamo București) 13,9; 300 m: 1. 
Anelise Ștefani 37,8; 2. Ileana Antal 
38,6; 3. Angela Sima (Dinamo Bucu
rești) 40,5. JUNIORI 14 ANI. 300 m: 
1. Ion Fazekaș (Dinamo București) 
32,1; 2. A. Maghiaroș (Avîntul M. 
Ciuc) 33,1; 3. Gh. Pop (C.S.M. Cluj) 
33,7; 1000 m: 1. Gh. Pop 1:57,8; 2. A. 
Maghiaroș 1:59,6; 3. I. Fazekaș 2:03,6.

In programul zilei de marți figurea
ză probe pentru juniori.

GH. ȘTEFANESCU

întrecerile junioriloi 
din Craiova...

Zilele trecute, în sala sporh 
din Craiova, pugiliștit juniori 
disputat tntîietatea pentru cucc 
titlului de campioni ai .orașului, 
rii boxeri craioveni au realizat - 
cele două- zile de concurs — di: 
frumoase, care au plăcui publi 
spectator.

In ultima reuniune, cel mai fr 
meci l-au oferit tinerii I. Ștefar 
(Electroputere) și N. Toboșaru (. 
rapid).

Iată rezultatele ultimei reun 
cat. hîrtie: D. Popescu (Electropu 
b.p. I. Petre (Autorapid), cat. m 
N. Dragomir (Autorapid) b.p. N. 
stantin (Electroputere), cat. c 

N. Chiorulescu (Autorapid) b. ai 
priza a 11-a 1. Slobodniciuc (El< 
putere), cat. pană: I. Ștefanovici 
lectroputere) b.p. N. Toboșaru ( 
rapid), cat. semiușoară: M. Bărbi 
lectroputere) b. ab. repriza a II 
Păleau (Electroputere), cat. uș<
D. Filipescu (Electroputere) b.p. 
Zorită (Dinamo), cat. semimij
E. Constantinescu (Autorapid) b 
repriza a Il-a V. Cazacu (E7 
putere).

Au ' cîștigat — făr.ă adversar 
Hovati (cat. minimă) și T. 
(cat. semigrea).

I. CETAȚEANU - core

BEATRICE UUȘTIU (Unirea Buc.)
386.5, 2. Adina Caimacan (Unirea Buc.)
341.6, 3. Doina Ghișerel (SSE Buc..) 
338,3; BĂIEȚI: 1. PAUL GRECU 
(Unirea Buc.) 346,6, 2. Florin David 
(Unirea Buc.) 334 p. 3. Costin Geletu 
(Dinamo) 306 p. PERECHI : 1. BEA
TRICE UUȘTIU-GH. FAZEKAȘ (U- 
nirea Buc.) 82,2 p, 2. Daniela Popescu 
—Florin David (Unirea Buc.) 76,4, 3. 
Adriana Preda—Costin Gelețu (Dina
mo) 73,2.

TK. IOANIȚESCU

...și din Valea Jiul
Sala sporturilor din Petrila a 

duit etapa orășenească a campion 
republican de juniori. La intre^e 
participat tinerii boxeri din asoc 
sportive Minerul Lunetă, Minerul 
can și Jiul Petrila. In urma meci 
disputate au fost declarați câmpie, 
anul 1964 următorii boxeri: cat. n 
I. Blaga (Minerul Lupeni) ; cai 
coș: T. Berințan (Jiul Petrila) 
pană: A. Ileș (Minerul Lupeni) 
semiușoară: V. Costinaș (Jiul Pet 
cat. ușoară: A. Varga (Mineru 
peni); cat. semimijlacie: N. 
(Jiul Petrila).

S. BALOI — cor<

Meciuri slabe la reuniunea 
de la „Vulcan"

Duminică dimineață, în sala Uzinelor 
„Vulcan", s-a desfășurat o nouă re
uniune de box, în cadrul turneului re
zervat boxerilor juniori și începători 
din Capitală.

Spre surprinderea noastră, deși tur
neul se apropie de sfîrșit și în compe
tiție au rămas cei mai buni boxeri, me
ciurile au fost de o factură tehnică mai 
slabă decît în reuniunile anterioare.

Iată rezultatele: cat. cocoș: D-tru 
Precup (Dinamo) b.p. M. Zadorojni 
(Rapid), /. Zadorojni (Rapid) b.p. 
Gh. Ghiță (Dinamo), C. Stanciu (Vul
can), un tînăr cu frumoase calități fi
zice, dar lipsit de preocupări pentru

boxul tehnic, b.p. I. Vlalcu (G 
cat. pană : C. Gerota (Met.Ț'iN-b 
C. Dincă (Vulcan) ; cat. semiuț 
Șt. Grancea (Viit.) b.p V. R 
(Dinamo), /. Brihac (Met.) t 
repriza a Il-a I. Barbu (Gr. R< 
cat. semimijlocie: Gh. Drăgan 
namo) b. descalificare repriza ; 
N. Stanciu (Gr. Roșie), N. Alex 
(Dinamo) b. neprez. W. Lordacht 
Roșie). In ultimul meci s-au i 
seniorii Gh. Stan (Metalul) și Gl 
descu (I.C.F.). Meciul s-a fermii 
un rezultat neașteptat: Gh. S 
învins prin K.O. în repriza a I]

M.

Clasamentul se prezintă astfel:

I 1. Steaua 6 5 0 1 21:13 10
' 2. Unirea 6 3 12 11:12 7
I 3. Voința 6 3 0 3 13:13 6

4. S.S.E. 6 0 15 14:21 1

Conform regulamentului, primele 
idouă clasate se califică pentru turneul 
final al campionatului republican de 
juniori, programat pentru 20—23 fe
bruarie în Capitală.

.De la I. E. B. S.
• Astăzi se pun în vînzare la casa 

'din str. Ion Vidu, biletele pentru întîl- 
nirile internaționale de la sala Flo
reasca : baschet, STEAUA — SPAR
TAK BRNO (R.S.C.) din 6.II. și „Cu
pa oraș București" la handbal în 7, din 
7—9.II.1964 cu participarea echipelor 
masculine ale U.R.S.S., R.P.U. și 
R.P.R.

★
• La bazinul acoperit Floreasca 

continuă enrsul de inițiere la înot pen
tru copii. înscrieri și informații Ja 
complexul Floreasca, telefon 11.64.06.

„ATENȚIUNE, PĂR1JMȚI!“
un film care vă interesează

O producție a studioului Maxim Gorki din Moscova, după opera lui A. S. Makarenko 
Scenariu : I. MANEVICI Kegic M. FEDOR'SPORTUL POPULAR
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După F.R.V.“ un prilej de verificare 
a elementelor tinere

>upă două luni de întreceri „Cupa 
R. Volei" și-a consumat zilele tre- 
s ultima etapă.
lițiiată de forul de specialitate, com- 
tia a avut ca scop asigurarea unei 
vități continue pentru cele mai 
e formații masculine și feminine, 
vederea ridicării nivelului voleiului 
tru. „Cupa F.R.V." a fost un bun 
ej pentru antrenori de a folosi 
egul lot pe care îl au la dis- 
iție, de a verifica într-o competiție 
ială elementele tinere, care peste 
n timp vor fi chemate să înlocu- 
ă, acolo unde este nevoie, pe ac- 
ii titulari. In același timp, „Gupa 
•V.“ a constituit și o ocazie nime- 
pentr-u punerea în practică a unor 
procedee tehnice și scheme de joc. 
U fost cluburi și asociații sportive 
! au înțeles utilitatea participării 
„Cupa F.R.V." și ca atare, au pri- 
competitia cu toată seriozitatea, 

i n-au beneficiat de aportul tuturor 
florilor de bază, aceste formații 
i prezentat întotdeauna la jocuri 
s pregătite, au căutat să folosească 
egul lot pe care îl aveau la dispo- 
?■ și mai ales, jucători tineri. Di- 
noviștii bucureșteni (antrenor S. 
lăilescu) trebuie dați exemplu în a- 
stă privință. Cîșt'igarea de către 
1 trofeului este o răsplată bineme- 
tă. Din rîndurile acestei echipe am 
arcat, pe lîngă jucători cu expe- 
ță ca Corbeanu și Păunoiu, pe 
rii Tirlici, Smerecinschi și Stoian, 
re care primii doi au și fost se- 
ionați în lotul de tineret. Pentru 
a comportare și pentru curajul 
ci a au promovat tineretul tre- 

: să evidențiem și formațiile Trac
ii Brașov (antrenor T. Tănase) și 
nțr Galați (antrenor FI. Balaiș). 
ind ‘ cont de lotul tînăr pe care l-a 
rentat, remarcăm și comportarea 
Nației Rapid (critîcînd, bineînțeles, 
ența acestei echipe la jocul cu 
ața Galați), formațiilor Petrolul și 
nța Cluj. Ploieștenii au realizat 
rompania dinamoviștilor bucureșteni 
ma.i frumos meci al competiției.

0 nouă competiție 
litru echipele fruntașe:

-Cupa R. P. R.“
a 16 februarie va începe o 
petiție republicană rezervată 
r noastre fruntașe de volei: „Cupa 
R". La această întrecere iau 
c următoarele formații: Dinamo, 
ița Galați, Tractorul Brașov, Pe
ri Ploiești, Farul Constanța, Ra- 

Știința Cluj, Știința Timișoara, 
erul Bihor, Steaua, C.S.M.S. Iași 
Progresul București (la băieți), 
B„ Știința Cluj, Dinamo, Rapid. 
Al. Sibiu, C.S.M. Cluj. Farul Con
ta, Voința Craiova, Știința Bttcu- 

■ și Progresul București (la fete), 
lupa R.P.R." înlocuiește catnpiona- 
republican, fără însă să se acorde 
1 de campion. Federația a hotărît 
ultimele două echipe masculine și 
nine din seria I să nu retrogradeze 
ieria a Il-a. In schimb, din seria 
ndă' vor promova Ia sfîrșitul com- 
;iei în prima serie echipele — mas- 
ie și feminine — clasate pe pri- 
! două locuri. Ca urmare a acestui 
, în anul 1964—65 vor lua parte 
ampionatul republican 14 echipe de 
ți și 12 de fete, 
armațiîle participante 
R.“ au datoria să se 
:inic, să se preocupe 
a elementelor tinere,
1 atenția acestei competiții. Orice 
ezentare la jocurile din cadrul 
oei R.P.R", indiferent de motivul 
cat, va duce în mod automat la e- 
iarea din competiție a formației 
ective, urmînd ca aceasta să acti- 

în anul competițional 1964—1965 
eria a Il-a.
stele de disputare a meciurilor din 
ul „Cupei R.P.R." sînt următoarele: 
cutin: 16 februarie — 26 aprilie > 
nin: 16 februarie — 12 aprilie.

nouă 
echi-

la „Cupa 
pregătească 
de promo- 
să acorde

O comportare necorespunzătoare au 
avut C.S.M.S. lași. Minerul Bihor și 
mai ales Steaua și Progresul. Ultima 
a greșit întinerind brusc formația ; a- 
ceastă acțiune însă trebuia începută 
mai demult și făcută treptat. In schimb, 
formația militară, deși a beneficiat de 
întregul său lot, s-a comportat cu to
tul necorespunzător.

Competiția feminină a dat cîștig de 
cauză echipei C.P.B. Ca valoare, 
întrecerea fetelor a fost mai slabă de- 
cît întrecerea băieților. Prea puține for
mații au fost preocupate de realizarea 
unui volei modern, în continuă miș
care și prea puține jucătoare s-au 
străduit să realizeze execuții tehnice mo
derne. Rare au fost meciurile care au 
atins un nivel mai bun și acestea se 
datoresc cîtorva formații ca Știința 
Cluj, Rapid, C.P.B., și într-o oarecare 
măsură Dinamo. Singurul fapt pozitiv 
este acela că în multe echipe au apă
rut jucătoare tinere. Numărul acestora 
este mai mare decît al băieților. E de 
datoria fiecărui club și antrenor să 
continue acțiunea, chiar dacă rezul
tatele nu vor apărea imediat. E mai 
bine să folosești o garnitură tînără, 
așa cum face echipa Voința Craiova 
(antrenor Radu Zamfirescu), decît să 
folosești jucătoare depășite ca vîrstă, 
fără perspectivă, cum se întîmplă cu 
echipa Progresul (antrenor Mariana 
Bunescu), care a suferit înfrîngeri 
după înfrîngeri și a practicat un volei 
învechit. Același lucru îl putem spune 
și despre formația Farul Constanța 
(antrenor C. Hîncu); care a prezentat 
un lot rcstrîns și fără nici o jucătoare 
tînără. Antrenorii Mariana Bunescu și 
C. Hincu trebuie să muncească și să 
găsească tinere jucătoare pe care să 
le formeze, să le deschidădrumul 
spre primele formații. Ne așteptam la 
mai mult din partea formației C.S.M. 
Sibiu. Dar nefolosind cum trebuie pe
rioada pregătitoare, această echipă a 
început slab competiția.

în marea majoritate, meciurile din 
cadrul „Cupei F. R. Volei" s-au desfă
șurat în condiții bune, au fost conduse 
de arbitri compctenți și urmărite de 
un public numeros. Aceasta denotă in
teresul manifestat pentru jocul cu 
mingea peste plasă. Actuala perioadă 
trebuie să constituie pentru toate for
mațiile noastre fruntașe un bun prilej 
de remediere a lipsurilor vădite în 
„Cupa F.R.V.", de noi căutări, de o 
pregătire temeinică, pentru ca urmă
toarea competiție la care vor fi che
mate să participe să se desfășoare la 
un nivel superior.

CONSTANTIN ALENE

In campionatul masculin

Ultima etapă va decide
Nici penultima etapă 

rificări în clasamentul 
riei I, așaJncît trebuie să așteptăm me
ciurile de la sfîrșitul săptămînii. Știin
ța Cluj a obținut o splendidă victorie- 
în fata Rapidului (recentă învingătoare 
a campionilor) și s-a distanțat la 4 
puncte. Dar Steaua, care nu a jucat în 
această etapă, are mari șanse să ob
țină victoria în cele două restanțe cu 
Știința Craiova și Politehnica Cluj, iar 
dacă va întrece duminică și pe Știința 
Cluj (meciul este programat la Bucu
rești) va putea reveni din nou în frun
tea clasamentului. Demnă de subliniat 
este și ascensiunea Științei București 
(din nou învingătoare la scor), care în 
eventualitatea unui succes în partida 
de duminică de la Brașov poate intra 
în primele 4 locuri.

In disputa echipelor de la periferia 
clasamentului, Siderurgistul Galați cîș- 
tigă teren. Duminică, baschetbaliștii 
gălățeni au realizat din nou o victorie 
prețioasă, care le-a îndepărtat — cel 
puțin pentru turul campionatului — ob
sesia ultimelor două locuri. In schimb,; 
începe să fie amenințată formația bra- 
șoveană Steagul roșu, care de 5 săp
tămîni nu a mai ciștigat nici un joc I

In seria a 11-a, Farul Constanța.

nq a adus cla- 
fruntașelor se-

Voința T g. Mureș și C.S.M.S. Iași 
află din nou la egalitate de puncte 
fruntea clasamentului, echipele fiind de-

CLASAMENTE LA ZI 
masculin, seria I

1. Știința Cluj (1)
2. Dinamo Buc. (2)
3. Știința Tim. (3)
4. Rapid Buc. (4)

5—6. Steaua Buc. (5) 
5—6. Știința Buc. (6)

7. Dinamo Oradea (7)
8. Știința Tg. M. (8)
9. Siderurgistul Gl. (9)

10. Politehnica Cluj (11)
11. St. roșu Bv. (10)
12. Știința Craiova (12)

seria a II-

1. Farul Constanța (2)
2. Voința Tg. M. (3)
3. C.S.M.S. Iași (1)
4. Aurul Brad (4)
5. Olimpia M.I. Buc. (5)
6. Constructorul Iași (6)
7. A.S.A. Bacău (7)
8. Progresul Buc. (8)
9. Voința Satu Mare (9) 

10. Chimia Suceava (10)

se 
în

10 9 1 757—557 18
10 7 3 766—661 14
10 7 3 762—618 14
10 6 4 644—617 12

8 6 2 610—529 12
10 6 4 752—680 12
10 5 5 572—618 10
10 4 6 693—697 8
10 3 7 586—706 6
9 2 7 573—675 4

10 2 8 696—734 4
9 1 8 533—852 2

-a

8 6 2 586—432 12
8 6 2 534—451 12
8 6 2 525—424 12
8 5 3 525—437 10
8 4 4 475—442 8
8 4 4 466—520 8
8 3 5 432—505 6
8 3 5 501—450 6
8 2 6 438—486 4
8 1 7 372—707 2

partajate de coșaverajul lor direct. Deo
camdată șefia este deținută de constăn- 

țeni. Cele mai mari șanse 
de ocupare a primului loc 
le deține însă C.S.M.S. 
Iași, care în ultima etapă 
joacă pe teren propriu cu 
Progresul București, în 
timp ce Farul se depla
sează la Satu Mare, iar 
Voința Tg. Mureș la Ba
cău.

In fotografie: Em. Ste- 
rescti și Liviu Nagy intr-o 
luptă aeriană pentru . ba
lon. Fază din meciul Știin
ța București — Dinămo 
Oradea ciștigat de stu
denți cu 89-63.

Foto : T. Chioreanu

Buletinsi! campionatului
e Duminică, la Oradea, Aurul. Brad 

a întrecut pe C.S.M.S. Iași cu 63—54 
(30—20) intr-un meci contlnd pentru 
seria a II-a a campionatului masculin.

® Iloria Demian continuă să con
ducă în clasamentul coșgeterilor cu 
238 puncte. El este urmat de: 2. R. 
Țedula 237 p, 3. A. Savu 215 p, 4. P. 
Dumitrescu 196 p, 5. N. Viciu 184 p. 
6. N. Ioiiescu 164 p, 7. Gh. Hofmann 
155 p, 8. Gh. Dragoș 154 p, 9. V. 
Barezi 152 p și 10. A. Novacek 151 p.

• Zzî sfîrșitul acestei săptămîni este 
programată prima etapă din returul 
campionatului feminin., seria I. Cit pri
vește întrecerea din seria a Il-a, aceas
ta va fi reluată duminică 23 februarie.

• în turul campionatului feminin 
s-au disputat 45 de partide în care 
s-au marcat 4 686 puncte (cite 104 p 
de meci). Media este mulțumitoare, dar 
cifrele pot fi îmbunătățite printr-o pre
gătire mai conștiincioasă — în această 
direcție— a echipelor noastre fruntașe, 
prin respectarea obligativității trecerii 
periodice a normelor tehnice de control.

• Iată un clasament, la încheierea 
turului, alcătuit cu procentajele echipe
lor feminine din seria I la aruncările 
libere: 1. Rapid 68%, 2. Voința Oradea 
59%, 3. Unirea București ' 57%, 4. 
Voința Tg, Mureș 55%, 5—6. Știința 
București și Știința Cluj 54%, 7—8. 
Voința București si Voința Brașov 
53%, 9. Cri șui Oradea 51%. 10. Mu
reșul Tg. Mureș 49%. Un calificativ 
bun poate fi acordat echipei Rapid.. 
Celelalte procentaje continuă să fie 
nesatisfăcătoare.

• Tot la capitolul aruncări libere 
vă oferim cîteva exemple de jucătoare, 
care avînd o bună pregătire au înregi
strat procentaje superioare: Irina Va- 
silescu 78%, Octavia Simon și Iudit 
Balaș 75%, Anca Racoviță 72%, Eva 
Ferencz 71%, Hanelore Spiridon, Eva 
Demeter și Magdalena Wagner 67%. 
în capătul opus al acestui clasament 
figurează : Doina Lupan (22—4), Ursu
la Gundisch (18—3), Maria Fogaras:j 
(18—5), Maria Mezei (16—5), Ga
briela Vartepniuc (14—5), Magda Gb- 
dri și Doina Ungur (10—2).

FAZA ORĂȘENEASCĂ A CAMPIONATELOR 
REPUBLICANE DE JUNIORI

Zile de frumoasă întrecere pentru studenți
In aceste zile, studenții facultăților 

și institutelor din toate centrele uni
versitare ale tării noastre își încheie 
examenele pentru care s-au pregătit 
cu sîrguință.

Și după examene urmează zile de 
odihnă binemeritată, zilele vesele ale 
vacanței studențești.

Conform unei tradiții născute în ul
timii ani, sute de student! și studente, 
cei mai buni la învățătură, își vor pe
trece o parte din vacanță în pitorești 
stațiuni de munte. Printre cei 1200 de 
tineri si tinere care vor lua drumul 
Predealului, se află și participants la 
finalele campionatelor universitare de 
șah, ediția 1964. Este și aceasta una 
din cele mai frumoase tradiții studen
țești, tradiție de dată recentă, dar care 
și-a ciștigat un loc de seamă printre 
variatele manifestări ce sînt prilejuite 
de vacanta de iarnă.

Ca și în anii trecuți, finalele întrece
rilor universitare de șah sînt sortite 
unui binemeritat succes. Dovadă este 
emulația deosebită stîrnită în acest an 
de fazele preliminare ale competiției, 
care au mobilizat mase largi de stu
dentă Pentru fiecare iubitor de șah din 

grindurile studențimii, participarea în 
finala pe tară a campionatelor a fost 
un obiectiv major, o țintă finală urmă
rită cu pasiune și ambiție.

Tn centrul universitar București, ul
timele două etape ale întrecerilor au 
fost organizate de secția de șah a clu
bului Știința, condusă de vechiul și 
cunoscutul animator al șahului, profe
sorul universitar emerit Ion Gudju. La 
semifinale au participat 30 de jucă
tori și jucătoare, iar în turneul final, 
disputat la sfîrșitul anului trecut, au

lost invitați — pe lîngă cei calificați 
— și maeștrii Florin Gheorghiu, Mihai 
Radulescu’ și semnatarul acestor rîn- 
duri, în afară de concurs. Aceasta a 
creat un stimulent în plus pentru cei 
ce au luat cu 
participanților

Campionul 
București este 
cu, student în 
de Construcții 
tehnică. Notăm, 
comportare a tinerilor N. Dăneț (Inst. 
Politehnic, Chimia industrială, anul 
Ill), Marius Chiricuță (Inst. Construc
ții, hidrotehnică, .anul 
Pantazi (Electrotehnică,

asalt locurile rezervate 
în finala pe tară.

centrului universitar 
tînărul Costin Georges- 
anul III al Institutului 
— Facultatea de hidro- 

de asemenea, buna

I), Emanoil 
anul 1), pre-

îtl aceste zile se desfășoară prima fază a campionatelor repu- 
blioane de juniori pe anui 1964. La GALAȚI de pildă, halterofilii 
din asociațiile sportive Știința, Constructorul I.C.O.R. și Siderur
gistul s-au întrecut pentru cucerirea titlurilor de campioni ai ora
șului la categoriile respective.

Juniorii participanți la acest concurs au dovedit o bună prei 
satire care s-a concretizat în rezultate Inimoase:

Cat. 56 kg: 1. V. Neagu (I.C.O.R.)
177.5 kg; 2. Gh. Vancald (Știința) 175 
kg; cat. 60 kg: 1. A. Dumitrescu (Si
derurgistul) 260 kg; 2. I. Ștefan 
(I.C.O.R.) „195 kg; cat. 67,500 kg: 1. 
V. Chelaru (I.C.O.R.) 200,5 kg; cat. 
75 kg: 1. N. Miinteanu (I.C.O.R.)
227.5 kg; 2. A Marin (Siderurgistul) 
225 “kg; cat. peste 82,500 kg: 1. Gh. 
Petacov (Siderurgistul) 320 l<g.

N. CRICICĂ — coresp.
• La Pitești, în cadrul unei serbări 

cultural-sportive, s-a desfășurat și un 
concurs de haltere. Cu acest prilej 
halterofilul luliu Nicolaescu (cat. ușoa
ră) a înregistrat un frumos rezultat 
totalizînd 297,5 kg la cele trei stiluri: 
(împins 85 kg, smuls 95 kg, aruncat
117.5 kg). Juniorul Ion Vlad (cat. 
semiușoară) a obținut cat. a 11-a de 
clasificare cu rezultatele: împins 65 kg^ 
smuls 75 kg, aruncat 90 kg. Rezultai 
te bune a obținut și Ion Coltoi (cat. 
cea mai ușoară) împins 47,8 kg, smuls 
50 kg, aruncat 65 kg.

M. ȘERBĂNOIU — coresp.

cum și a tinerelor Victoria Vidrașcu și 
Rodica Zaharia (Filologie, anui II). 
Toți aceștia vor fi prezenți, alături de 
cei calificați din celelalte centre uni
versitare, la finalele care Încep în ziua 
de 6 februarie, la Predeal. Amintim că 
drept direct de participare în finală 
au campionii de anul trecut: Iosif 
Szabo (I.S.E., anul IV) și Heidrun 
Brantsch (Filologie, anul III).
r.......................... .........

durile 
cantei 
moașă

Pentru cei mai buni șahiști din 
studentimii noastre, zilele 
de iarnă vor fi și zile de 
întrecere sportivă I

VENIAMIN URSEANU 
maestru al sportului, antrenor

rîn- 
va- 
fru-

Campionatul Capitalei
Tn fînaîa masculina 

Capitalei s-au jucat^
campionatuluia

pînă acum opt 
runde. Iată rezultatele înregistrate în 
cursul săptămînii trecute: Georgescu—- 
Teodorescu 1—0, Olteanu—Polihro
niade Mircea—Reicher 0—1
(runda VII) ; Gram—Segal 0—1, Rei
cher—Solomonovici 1—0, Bondoc—Mir
cea 1—0, Teodorescu—Pușcașu 0—1, 
Hondru—Olteanu Va—1/i (runda VIII) ; 
Bondoc—Georgescu Va—1/a, Pușcașu—■ 
Macri 1—0, Macri—Gram 1—0, Isac— 
Macri 0—1, Hondru—Crăciun 0—1, 
Solomonovici—Isac 1—0, Teodorescu— 
Olteanu 1—0 (întreruptă).

• In clasament conduce Solomonovici 
cu 6V2 puncte, urmat de Bondoc cu 6 
puncte și o partidă întreruptă Ia Puș
cașu în poziție mai bună. 6 puncte are 
și ’ Reicher. Urmează : Georgescu 5Va 
(1), Macri 5, Pușcașii și Segal 4’A (1),

Olteanu și Hondru 4, Teodorescu 3*/2,  
Drăguț 3 (2), Polihroniade și Crăciun 
2 (1), Gram 2, Isac 1, Mircea V2.

★

Ultimele rezultate au complicat lupta 
pentru primul loc în finala campiona
tului feminin al Capitalei. Elena Ră- 
ducanu, după ce a ciștigat la Vera 
Zsigmond și Mirela Marinescu, a fost 
învinsă în partida amînată cu Domnita 
Sutiman. Heidrun Brantsch, altă pre
tendentă la titlul de campioană, a cîș- 
tigat și ea două partide (la Viorica Cer- 
nat și Stana Nicolici), întrerupînd în 
poziție puțin mai slabă Ia Elena Rădu- 
canu. Ea mai are și o partidă amînată 
cu Aura Teodorescu.

Alte rezultate înregistrate: Teodo
rescu—Sergescu 1—0, Solomonovici—• 
Zsigmond 0—1, Steroiu—Meianu 1—0.

Boțeantt—Marinescu 1—0 (runda XI) r 
Sutiman—Teodorescu 1—0, Murii iese it 
—Solomonovici 0—1, Sergescu—Cernut 
1—0, Apostolescu----- Boțearui */ 2—
Zsigmond—Nicolici 1—0 (runda XII) ; 
Steroiu—Sergescu 1—0, Sutiman—Cer- 
nat 1—0, Solomonovici—Apostolescu 
1—0 (runda XIII) ; Sergescu—Meianu 
0—1, Zsigmond—Teodorescu V2—V2, 
Boteanu—Solomonovici 0—1 (runda 
XIV).

Conduce Brantsch cu 9Va (2), ur
mată de Răducanu și Sutiman 9 (1), 
Steroiu și Teodorescu 8 (1).

Miercuri se joacă ultima rundă.
T. NICOARă coresp.
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După șase zile de întreceri
O NOUĂ ETAPA IN CAMPIO

NATUL R.D.G.

INNSBRUCK, 3 (prin telefon de ia trimisul nostru special, CALIN 
ANTONLSCU).

Azi au continuat, în decorul pitoresc al Innsbruck-utoi, întrecerile celei 
dc-a noua ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă. Mii de spectatori au 'urmărit 
disputa sch ic-a retor în cursa de slalom uriaș, primele evoluții ale patinatorilor 
artistici, proba de fond din cadrul combinatei nordice și jocurile de hochei. 
Căldura neașteptată (către ora prînzului erau +6 grade) a împiedicat însă 
desfășurarea probei de săniuțe.

Iată amănunte asupra probelor:
SURORILE GOITSCHEL DIN NOU ÎNVINGĂTOARE !

Precizăm că la turneul olimpic deiar miine sînt programate meciurile:
Polonia — Italia. Romînia — Austria hochei pe gheață, in caz de egalitate 
și Norvegia — Ungaria, toate din etapa 
a patra.

de puncte, contează golaverajul, care 
se face nu prin împărțire ci prin scă
dere

ALTE ȘTIRI

Duminică, în campionatul R.D. GeN 
mane, liderul întrecerii, Empor Rostocl^ 
a fost învins cu 1—0 de Aîotor Stei-, 
nach. Alte rezultate: Chemie Halle—< 
Chemie Leipzig 0—1, S.C. Leipzig—Mo-; 
tar Jena 1—0, Lokomotive Stendal—« 
Wismut Ane 4—1, Turbine Erfurt—Mo-, 
tor Zwickau 1—2.

Deși temperatura a fost destul de 
ridicată ieri la Innsbruck, ptrtia de 
slalom uriaș de la Liziim s-a prezentat 
destul de bine. Mii de spectatori au 
venit la ora primului pentru a asista 
la proba feminină de slalom uriaș, la 
care participau sportive din 25 de țări. 
Se aștepta ca schioarele austriece să-și 
ia revanșa (lupă infringerea suferită 
la slalomul, special, dar reprezentan
tele Franței, surorile Goitschel, au re
petat excepționala lor performanță de 
simbătă, cu o singură deosebire: de

as/ă dată, sora mai mică, Marielle 
(18 ani), a cucerit medalia de aur iar 
Christine (clasată pe primul loc la 
slalomul special) s-a... mulțumii cu 
medalia de argint.

Iată cum se. prezintă clasamentul 
final al probei:

1. Marielle
1:52.24; 2—3

Goitschel 
Christine

(Franța) 
Goitschel 

(Franța) 1:53,11; 2—3 Joan Saubert 
(S.U.A.) același timp: 4. Christi Haas 
(Austria) 1:53,86; 5. Annie Famose
(Franța) 1:53,89; 6. Edith Zimmer
mann, (Austria) 1:54.21,

SURPRIZĂ. LA COMBINATA NORDICĂ

• Ieri dimineață a început și proba 
de patinaj artistic bărbați. După figu
rile impuse conduce Manfred Schnell- 
dorfer (Germania) cu 363 de puncte, 
urmat de cehoslovacul Karel Divin 
(352 puncte). Francezul Alain Calmat, 
campion european și unul din marii 
favoriți ai probei, se află pe locul al 
treilea cu 347 de puncte, înaintea ame
ricanului Allan Scott (342,6 puncte).

• In proba de săniuțe, manșele a 
3-a și a 4-a — programate pent'u 
ieri dimineață — au fost aminate de
oarece pista se prezenta necorespun- 
zător. din cauza căldurii. Campionii 
olimpici la această probă vor fi cu- 
noscuți probabil miercuri.

• PROGRAMUL DE AZI. 
probele de patinaj viteză

în prima cursă (500 metri), favorit 
este sovieticul Evghenii Grișin, care a 
cîștigat cîte două medalii la Cortina 
d’Ampezzo și la Squaw Valley. în 
cursul dimineții de azi, la Seefeld, va 
fi desemnat și campionul în proba de 
biatlon, care constă dintr-o cursă de 
schi pe distanța de 20 km și 
la țintă. Continuă și proba de 
artistic bărbați.

Ml INE. în afara meciurilor 
chei, pe care le găsiți la rubrica res
pectivă, se mai dispută întrecerile de 
schi fond 50 km bărbați, patinaj vi
teză 5000 m bărbați, schi fete 5 kilo
metri și, în funcție de condițiile atmos
ferice, primele două manșe la săniuțe 
— dublu.

REAL A EGALAT PE 
BARCELONA

tragere 
patinaj

de ho-

Victoria echipei Atletico Madrid în 
meciul cu Barcelona, ca și succesul lui 
Real (1—0 cu Cordoba) au făcut ca în 
prezent în fruntea clasamentului cam-, 
pioriatului spaniol să treacă Real Ma« 
drid, la egalitate de puncte cu Barce
lona, dar cu un golaveraj superior. Alte 
rezultate : Saragoza—Valadolid 4—0, 
Murchia—Sevilla 3—1, Pontevedra — 
Levante 1—1, Valencia—Oviedo 3—0, 
Betis—Atletico Bilbao 1—1, Espanol— 
Elche 1—0. In clasament: Real și 
Barcelona cîte 29 p, Elche 25, Betis 24, 
Saragoza 23.

, Ună dintre surprizele de pînă acum 
ale Jocurilor s-a produs în proba de 
combinată nordică. După cum se știe, 
după sărituri conducea campionul o- 
lirnpic de lâ Squaw Valley, germanul 
Thoma. El era, de altfel, cotat net favo
rit și la Innsbruck. Calculele au fost în
să răsturnate de norvegianul Tormud 
Knutsen, in vîrstă 32 d« ani, care l-a 
întrecut detașat la 15 km fond pe 
Georg Thoma. Acesta a mers slab la 
fond (doar locul 101) pierzînd și me
dalia <ie argint, în favoarea concurentu
lui sovietic Kiselev. In cursa de 15 km. 
food din cadrul combinatei nordice,

pe primul loc a terminat elvețianul 
Alois Kaerin în 49:12,8, urmat de nor
vegienii Baril augen (50:40,4), Larsen 
(50:49,6) și Knutsen (50:58,6) și de 
sovieticul Gusakov (51:19,8). Iată 
acum primii clasați la combinată nor
dică (sărituri de la tambulihă + fond 
15 km) :

1. Tormud Knutsen (Norvegia) 
469,28 p.; 2. Nikolai Kiselev (U.R.S.S.) 
453,04 p. 3. Georg Thoma (Germania) 
452,88 p; 4. Nikolai Gusakov (U.R.S.S.) 
449,36 - - • .................
430.63
425.63

TURNEUL DE HOCHEI
mania. Suedia — Finlanda și Ceho
slovacia—S.U .A. (toată etapa a cincea).

★
In grupa B s-au desfășurat ieri nu

mai două jocuri. Continuîndu-și seria 
victoriilor, hocheiștii polonezi au între
cut pe cei maghiari cu 6—2 (2—1, 
3—1, 1—0). Intîlnirea dintre echipele 
Japoniei și Austriei s-a încheiat 
scorul de 5—5 (1—3, 1—1, 3—1).

In urma acestor rezultate, clasamen
tul grupei B

p.î 5. Arne Larsen (Norvegia)
p.; 6. Arne Borhaiigen (Norv.) 
P-
PE GHEAȚĂ

In grupa A a turneului olimpic de 
hochei pe gheață, după încheierea a 
trei etape, echipa Uniunii Sovietice se 
află pe primul loc în clasament.

laid cum se prezintă 
dună trei etape:
1. U.R.S.S.
S Canada
3. Cehoslovacia
4. Suedia
5 S.U.A.
6 Finlanda
7. Germania
8. Elveția

N.R. La ora la 
se dispută meciul Canada — S.U.A.

In cadrul grupei A se dispută azi 
partidele U.R.S.S. — Finlanda, Ceho
slovacia — Elveția și Suedia — Ger
mania din etapa a patra iar miine, 
miercuri, sini programate jocurile: 
Canada — Finlanda, U.R.S.S. — Ger

clasamentul

0
0
1
1
2
2
3
3

care închidem ediția

3
3
3
3
3
3
3

SITUAȚIE NESCHIMBATA 
IN FRUNTEA CLASAMENTU

LUI CAMPIONATULUI ITALIAN

încep 
bărbați.

Două medaliate olimpice : olandeza SJOUKJE DIJKSTRA (stingă) și LIDIA
SKOBLIKOVA (U.R.S.S.)

(Telcfoto U.P.I. — Agerpres)

Bologna a învins duminică cu 4—’, 
pe Torino, iar Milan a dispus în de
plasare cu 2—1 de Messina, astfel că 
situația primelor clasate rămîne ne
schimbată. Alte rezultate consemnate 
în etapa de duminică : Juventus—Mo
dena 0—0, Atalanta—Fiorentina 1—7, 
Catania—Genoa 5—3, Internazionale— 
Lanerossi 0—0, Sampdoria—Roma 0—2, 
Lazio—Spat 0—0, Mantova—Bari 0—0. 
Continuă să conducă in clasament Bo
logna și Milan cu cite 31 p, urmate de 
Internazionale (un joc mai puțin) cu 
26 p, Juventus 25 p, Fiorentina 24 pi.

TURNEUL DIN MEXIC

La Mexico City a continuat ti ' 'iul 
internațional la care participă . 
ționata orașului Moscova, Partizan 
Belgrad, echipa braziliană Sao Paule 
precum și mai multe formații mexica
ne. In ultimele două partide disputate 
Partizan Belgrad a repurtat o surprin 
zătoare victorie în fața cunoscutei for
mații braziliene Sao Paulo. Fotbaliștii 
iugoslavi au cîștigat cu 3—1 (3—1). 
Necaxa a întrecut cu 2—1 (1—0) pe 
F. C. America. Aceste ultime două for 
mâții activează în campionatul mexican.

In clasament continuă să conducă 
selecționata orașului Moscova, care s 
acumulat 4. puncte din tot atîtea posi
bile. Este urmată de echipele Necaxa 
(Mexic) și Partizan 
puncte dar acestea 
jocuri mai mult.

27: 6
15: 3
20: 8
15: 7
13:12
4:11

3 0
0
0
0 
o 
o 
o 
o

3
2
2
1
1 
0

3 0

cu
6
6
4
4
2
2

3:23 0
0:27 0

se prezintă astfel:

1. Polonia 3 3 0 0 16: 5 6
2. Austria 3 2 1 0 14: 7 5
3. Japonia 3 2 1 0 15:12 5
4. Iugoslavia 3 1 1 1 12:14 3
5. Norvegia 3 1 0 2 14:10 2
6. Italia 3 1 0 2 11:18 2
7. Romînia 3 0 1 2 10:17 1
8. Ungaria 3 0 0 3 6:15 0

In această grupă se dispută azi un
singur meci (Japonia — Iugoslavia)

Belgrad, tot cu < 
au susținut douî

Corespondentă din Londra

Este aceasta renașterea rugbiulul?
Comentarii pe marginea ultimelor modificări ale regulamentului de joc

International Rugby Union Board 
(LB.) care cuprinde uniunile de rugbi 
din Anglia, Scoția, Țara Galilor, Ir
landa. Noua Zeelandă, Australia și 
Africa de Sud a anunțat, după o în
trunire de patru zile care a avut loc 
la Londra, unele modificări ale re
gulamentului de joc. I.B. a examinat 
65 de pagini cu propuneri și a re
flectat asupra sutelor de experimen
tări încercate în partide care au avut 
loc în întreaga lume.

Amendamentele emise de către I.B. 
aînt următoarele :

Grămada : se insistă ca balonul să 
fie cît mai repede introdus ; se per
mite oricărui picior să joace balo
nul, dar numai după ce acesta a atins 
pămîntul ; se permite talonajul balo
nului printre primul și al doilea picior 
al primelor linii.

Ofsaidul la grămada ordonată : noua 
linie valabilă pentru fiecare din cele 
două jebipe trece printre picioarele 
eele mai dinapoi ale jucătorilor pro
prii aflați în grămadă. Nici un jucă
tor nu o poate depăși pînă cînd ba
lonul nu iese din grămadă cu excep
ția mijlocașului de grămadă care poate 
înainta în conformitate cu actuala 
regulă.

Marginea : pe viitor legea avantaju
lui se va aplica la toate fazele ei. 
Pînă la repunerea în jo-c a balonului 
trebuie lăsat un spațiu distinct între 
firurile de jucători ; lungimea margi
nii este determinată de poziția ulti
mului jucător din șirul echipei care 
face repunerea ; nici un jucător al 
echipei adverse nu poate fi privit ca 

participînd la repunere dacă stă din
colo de acest punct. (Regula are im
portanță în legătură cu ofsaidul la 
margine). S-a stabilit ca grămezile 
care urmează unei margini să aibă 
loc la 15 metri de tușă. în prezent 
echipa jucătorului scos în margine de 
un adversar avea dreptul de a repune 
balonul ; în viitor în toate cazurile 
echipa adversă va avea acest drept.

Ofsaidul la margine : cu excepțiile 
menționate mai jos, orice jucător.care 
nu participă la margine trebuie să se 
retragă și să rămînă înapoia liniei 
aflată la 10 metri de linia de repu
nere pînă la terminarea marginii. 
Sînt exceptați cei doi jucători trei- 
sferturi aripă de pe partea unde se 
face repunerea și cei doi mijlocași de 
grămadă cu condiția ca ei să se gă
sească în poziția obișnuită, așteptînd 
ca balonul să iasă din margine.

Lovitura de pedeapsă : Cel care șu- 
tează va putea în viitor să joace ba
lonul fără nici o altă restricție în 
afara celei deja existente care-1 obli
gă să trimită balonul dincolo de linia 
de țintă atunci cînd șutează din pro
priul teren de țintă. De asemenea, nici 
o lovitură de pedeapsă nu va putea 
fi fexecutată de la mai puțin de 5 
metri de linia de țintă a adversarilor.

Transformarea încercării : în viitor, 
echipei care a înscris o încercare i se 
va permite, dacă dorește, să încerce 
transformarea prinlr-o lovitură de pi
cior căzută.

Aii ngerea la pămînt a balonului : 
se permite să fie obținută și în alte 

circumstanțe decît cele menționate în 
actualul regulament (care cerea exer
citarea unei presiuni cu mîna de sus 
în jos asupra balonului aflat pe pă
mînt).

Nu a intervenit nici o schimbare în 
valorile scorului. Nu s-a impus nici 
o restricție în ce privește trimiterea 
balonului în margine.

I. B. a mai făcut un număr de mo
dific ări de importanță minoră urmă
rind o mai mare claritate și conci- 
ziune a textelor.

Noile reguli vor fi aplicate în emis
fera sudică începînd din aprilie, dată 
la care începe sezonul 1964 și abia 
din septembrie în insulele britanice 
și în general în emisfera nordică.

NOILE MODIFICĂRI PRIMITE 
FAVORABIL

în ansamblu, amendamentele au fost 
apreciate favorabil de către cei mai 
mulți experți ai jocului.

Deși modificările privind grămada 
ar putea părea legalizarea unor pro
cedee incorecte utilizate pînă acum, 
este sigur că această fază se va desfă
șura cu o mai mare claritate și repe
ziciune ceea ce va însemna în defi
nitiv mai mult rugbi. Evident că s-a 
redus valoarea specialistului trăgător 
și s-a mărit raza de acțiune a stîlpilor 
(pilierilor).

Este bine primită noua regulă a 
marginii atrăgîndu-se atenția că posi
bilitatea de a stabili lungimea marginii 
pe care o are echipa care repune are 

avantajul de a încuraja tacticile fle
xibile.

Referitor la interzicerea executării 
loviturilor de pedeapsă de la mai pu
țin de 5 metri s-a avut în vedere că 
actualul regulament oferea un avantaj 
excesiv înaintașilor uriași de a-și croi 
drum pînă dincolo de linia de țintă.

Permisiunea de a se încerca trans
formarea unei încercări și prin lovi
tură căzută urmărește cîștigul de timp 
și înlesnește transformarea în condiții 
grele de joc (teren desfundat).

Este de așteptat ca noua regulă pri
vitoare la atinsul la pămînt care per
mite acum obținerea unei încercări 
sau a unui atins în terenul de țintă 
prin culcarea balonului cu orice parte 
a corpului cuprinsă între talie și 
bărbie, să mărească numărul de în
cercări marcate după lovituri de de
plasare a jocului.

Faptul că nu a fost impusă nici o 
restricție trimiterii balonului în mar
gine a fost comentat favorabil întru- 
cît se crede că adoptarea regulei aus
traliene — interzicerea loviturilor de 
picior directe în margine între liniile 
de 22 m — ar fi schimbat caracterul 
jocului limitînd prea mult pe jucă
tori.

Principalele critici se referă la fap
tul că nu s-au modificat valorile sco
rului în sensul punerii unui accent 
mai mare pe valoarea unei încercări 
și instituirii loviturii de pedeapsă di
ferențiate. (Tentativele de țintă să 
fie permise numai la loviturile de pe
deapsă acordate pentru joc necinstit). 
Faptul că lovitura de pedeapsă și în
cercarea aduc același număr de puncte 
creează pericolul ca o echipă să pro
voace pe adversarul aflat în apărare de 
a comite infracțiuni tehnice penali- 
zabile cu lovitură de pedeapsă în Ioc 
să-și asume riscuri jucînd pentru mar
carea unei încercări. Un exemplu al 
lui E. V. Swanton, comentatorul de 
rugbi al ziarului „Daily Telegraph4* 

este edificator în această privință 
trăgătorul care ridică piciorul cu j 
fracțiune de secundă mai devreme — 
aceasta fiind părerea arbitrului cari 
în același timp trebuie să urmăreiasc; 
multe alte gesturi — riscă să primeas 
că o lovitură de pedeapsă care va 
lorează trei puncte, ceea ce anuleazi 
și cea mai spectaculoasă încercare dia 
istorie !

SE IMPUNE CA T.B. SĂ RENUNȚI 
LA EXCLUSIVISMUL SĂU

Cu toate acestea cea mai realistă ț 
mai importantă critică ce s-ar pute 
adresa I.B.-ului privește însăși consti 
tui rea lui. După părerea generală 
rugbiul este acum un joc cu răspîndi* ’ 
mondială ; plecat din Marea Britani 
el are acum o bază solidă în mult 
țări care nu vorbesc engleza. Franț 
poate să se întreacă nu numai cu ță 
rile insulare, dar și cu Africa de Suc 
Noua Zeelandă și Australia. Și Ro 
mînia a demonstrat că este la fel d 
bună ca Franța. Jocul a făcut pro 
grese considerabile în Italia, Ceho 
slovacia, R. F. Germană și Spania, ia 
jucătorii de rugbi din Canada, Argeu 
tina, Japonia sînt pe cale de a capăt 
experiență.

Acum aproape 60 de ani s-a înt£ 
meiat pentru fotbal F.I.F.A. deși 1 
ora aceea națiunile britanice dețineia 
o inatacabilă supremație. Și flecar 
știe ce a înseipnat F.I.F.A. pentru fol 
bal. Nu este timpul ca cele șapte țăa 
care constituie în prezent I.B.-ul, oj 
ganismul oare controlează pe pla: 
mondial destinele acestui joc, să r< 
nunțe la exclusivismul și egoismul lo 
și să mediteze asupra unui prim pa 
asemănător celui care s-a făcut d 
mult în fotbal ?

DESMOND BUCKLE 
corespondentul ziarului „Sportt 

popular**  la Londra
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