
e>

PROLETARI DIN TOATE ȚÂRILE. AJj^iȚT-V^-!

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romînd

Anu! XX —Nr. 4391 ★ Marți 11 februarie 1964 ★

veseliei F

0

8 pagini 25 bani

Sesiunea

Pe

(Continuare în pag. a 2-a)

seara aceea era programai 
concurs pe asociație și nici

frecventate 
De aseme- 
săptămînal 
stațiile de 
radioțicare

La capătul sesiunii de iarnă, 
mii și mii de studenți din în
treaga țară au împînzit caba
nele și hotelurile de munte, tul- 
burînd liniștea gravă a brazi
lor. Sesiunea vacanței studen
țești se desfășoară din plin 
pînă în vîrfurile munților, în 
cadrul unui mare poliatlon al 
veseliei, din care vă reprodu
cem un detaliu cu o chitară 
care cîntă, cîteva fete și... prin
tre rînduri, invitația fotorepor
terului nostru Teodor Roibu, 
care vă roagă să deschideți 
ziarul la pagina a treia,

INTENSE PREGĂTIRI PENTRU PRIMA SPARTACHIADÂ REPUBLICANĂ
Curierul
Spartachiadei

In ultimele zile am primit la 
redacție alte scrisori prin care 
sîntem solicitați să răspundem la 
o serie de întrebări legate de 
desfășurarea primei Spartachțade 
republicane. Astfel, tov. St. 
Constantinescu din Cîmpina ne 
roagă să dăm lămuriri suplimen
tare cu privire la etapele de dis
putare a întrecerilor Sparta
chiadei republicane.

Așa cum am mai anunțat, 
Spartachiada republicană începe 
la 1 martie, în toată țara cu des
fășurarea etapei pe asociații 
sportive. De-a lungul a trei luni 
(martie, aprilie, mai) consiliile 
... .. iat:i!or sportive vor putea or
ganiza întreceri la toate ramu
rile sportive prevăzute în regu
lament. Firește, în asociațiile 
sportive mari se va începe cu 
întrecerile pe grupe sportive, ur- 
mînd ca învingătorii să se în
treacă în finala pe asociație. 
Asociațiile sportive au la dispo
ziție 92 de zile, în care timp pot 
organiza în așa fel întrecerile 
încît la ele să participe mase 
largi de oameni ai muncii. întreg 
tineretul.

Etapa a Il-a are loc între 2 
iunie și 12 iulie. Este etapa pe

(Continuare in pag. a 2-a)

In aceste zile, la
CONSTANTIN ANGHEL 
vicepreședinte al consiliului 

regional UCFS Galați

Tineretul din regiunea Galați 
așteaptă cu multă nerăbdare să 
participe la primele 'întreceri ale 
Spartachiadei republicane, 
vederea 
rării in 
țiuni a 
sportive 
lei de a XX-a aniversări a eli
berării patriei noastre, birout 

regional UCFS Galați a luat 
din vreme o serie de măsuri.

Primul pas a fost instruirea 
temeinică a întregului activ sa
lariat și obștesc din regiune. In 
decursul acestei săptămini va 
avea loc o nouă instruire, la 
nivelul raioanelor și ■ orașelor, 
pentru ca la 1 martie Sparta- 
chiada republicană să fie des
chisă sărbătorește în toate a- 
sociațiile sportive de pe cuprin
sul legiunii noastre. De altfel, 
in acest scop, în majoritatea aso
ciațiilor au și fost repartizați cite 
2—3 instructori sportivi și un 
profesor de educație fizică. Ei 
își vor aduce contribuția la or
ganizarea 'întrecerilor din cadrul 
primei etape. Biroul regional și-a 
propus ca în etapa I să mobi
lizeze la startul 'întrecerilor

in 
organizării și desfășu- 
cele mai bane condi- 

acestei mari competiții 
inițiate in cinstea ce-

240.000 de tineri și tinere, 
de altă parte s-au luat măsuri 
pentru a fi confecționate pe sca
ră locală 10.000 de afișe. Aces
tea vor ji puse in locurile cele 
mai vizibile și mai 
de la orașe si sate, 
nea, s-a stabilit ca 
să fie prezentate ta 
radioamplificare și 
din întreprinderi, instituții, școli. 
G.A.C.-uri, G.A.S.-uri etc. ex
trase din regulamentul Sparta
chiadei republicane și apoi 
rezultatele obținute de asocia
țiile sportive. In presa locală 
se vor scrie articole în care vo- 
fi popularizate succesele obținu
te de consiliile raionale UCPS, 
cluburile sportive orășenești și 
asociațiile sportive.

In prima etapă a competiției, 
peste 200 de echipe model, 2000 
de instructori sportivi și nume
roși profesori de educație fizi 
că vor fi trimiși in diferite co
mune pentru a ajuta la organi
zarea Întrecerilor. In același

Gala#
timp în vederea unei cit mai 
bune pregătiri a tinerilor concu- 
renți și a obținerii de către 
aceștia și in continuare a unor 
iezuit at e valoroase, vor fi 
mâți în scurt timn 1700 de 
instructori sportivi și 400 
arbitri pe ramură de sport.

In atenția biroului UCFS 
lăți stă și pregătirea sportivi
lor și echipelor din secțiile de 
performanță care vor reprezenta

H t.

Sportul și-a găsit o gazdă bună 
la căminul cultural

Mare interes în jurul concursului internațional 
de tenis de masă de la Floreasca

OASPEȚII SOSESC MÎINE ÎN CAPITALĂ
Publicul bticureștean va avea 

ocazia să vizioneze săptămîna 
aceasta unul din cele mai jnte- 
resante concursuri internaționa
le de tenis de masă din ultimii 
ani. întrecerile vor începe joi 
după-amiază în sala Floreasca 
și se vor încheia duminică seara, 
reunind în jurul meselor pe u- 
nii dintre cei mai valoroși ju
cători de pe continent. Vor fi 
arezente maghiarele Eva Fbldtj 
(fostă campioană europeană). 
șarolta Lukacs, englezoaicele 
Mary Shannon și Diana Rowe 
[finaliste ale campionatelor mon
diale de la Praga), lnge Ilarst. 
Edith Bucholz și Heide Daup
hin (R.G. Germană), tinerele 
jucătoare din R.S. Cehoslovacă, 
surorile Jarmila și litka Karli- 
iova, iar la băieți, cei mai buni 
jucători iugoslavi Korpa, Mar- 
lovic II și Vecko, Rozsas șț 
-ahazi, componenți de bază ai 
tchipei R.P. Ungare, cehoslova
ci Stepanek și Kunz. Alături 
le aceștia vor evolua reprezen- 
anții noștri Maria Alexandru, 
Ella Constantinescu. Catrinel 
"olea, Reti. Giurgiucă. N.egide- 
cu, Cobirzan. Sindeanu și o 
erie de jucători tineri.

La creșterea Interesului pen- 
ru această competiție va con- 
ribui și formula de desfășurare, 
oi după-amiază, vineri toată 
iua și sîmbătă după-arr.iază va 
ivea loc turneul (fiecare cu 
iecare) pe echipe femei șibăr- 
>ați — conform sistemului „Cu
lei Corbi llon" (patru meciuri 
le simplu și unul de dublu). 
Iele cinci probe individuale se 
'or disputa eliminatoriu, sîmbătă 
limineața și duminică toată ziua, 
iste sigur că multe meciuri „tari" 
;in întîlnirile pe echipe vor fi 
eeditate la „individuale". Deci, 
in dublu avantaj pentru spec- 
atorii care vor urmări întregul 
oncurs.

DORIN GIURGIUCA MARIA ALEXANDRU

Dacă te abați de pe șoseaua 
București — Pitești, cu puțin 
înainte de Titu, și o iei spre 
stingă, dai de o comună întinsă 
pe aproape 8 km: Brezoaiele. 
Acestei comune din raionul Ră
cori. in cadrul căreia își duc via
ța două prospere gospodării a- 
gricole colective, „Dîmbovița" și 
„7 Noiembrie", îi merge vestea 
nu numai ca o localitate cu 
oameni vrednici, ci și ca o așe
zare unde sportul a prins rădă
cini adînci. Sînt cunoscute de 
altfel succesele re
purtate de tinerii 
din Brezoaiele in 
diferitele etape ale 
competițiilor 
mase — la 
tism. fotbal, 
gimnastică 
succese au 
sportivă Recolta Brezoaiele 
se numere printre fruntașele 
ionului.

Bogata activitate sportivă 
aer liber este continuată pe timp 
de iarnă, In mare măsură, la 
căminul cultural din apropierea 
terenului de sport. Pe semne că a- 
ceastă vecinătate a stimulat și 
mai mult introducerea activită
ții sportive in programele săp
tămânale ale căminului. Oricine 
poate constata acest lucru făcind 
o vizită la micul „stadion de 
iarnă".

...Am poposit in Brezoaiele in
tr-o joi după-amiază, la ora cind 
colectiviștii terminaseră trebu
rile zilnice și. ca de 
îndreptau spre cămin, 
doua casă a lor. N-a 
să ne dăm seama de 
manifestată pentru sport de că
tre localnici. Atit la mesele de 
tenis cit și la cele de șah tine
rii colectiviști făceau „coadă".

7/z
un
unul dintre competitori nu vota 
să intre in întrecere fără... În
călzire. Pină la începerea com
petiției am stat de vorbă cu 
Ștefan Ciomîrtan, „veteran" in 
activitatea pedagogică și cea 
sportivă din comună. De aproape 
20 de ani, învățătorul Ștefan 
Ciomîrtan inițiază pe copiii ță
ranilor de la Brezoaiele in tai
nele cărților 
tului.

și in cele ale spor-

Reportajul 
nostru

— Pentru 
este o mare 
facție să rr.ă 
de educarea 
ilor, nu numai de 
la catedră ci și de 
terenului de sport.

mine 
satis-
ocup 
copi-

de 
atle- 
tenis 

și 
făcut ca asociația pagator al sportului 

mult înlesnită prin 
că oamenilor de la 
tineri sau vîrstnici, le 
sportul. Aproape în fiecare du 
minică vin pe teren să bată 
mingea, să alerge, să sară, iar 
cei mai buni dintre ei să se 
întreacă oficial. Iarna însă posi
bilitățile sînt mai reduse...

— Totuși ce activitate in aer 
liber ați desfășurat in acest se
zon ?

— Atenția noastră s-a îndrep
tat în această perioadă spre 
practicarea și a acelor sporturi 
care n-au... acces în sălile că
minului. De pildă, la Sparta 
chiada de iarnă am avut con
cursuri de cros și orientare 
turistică cu aproape 300 de par- 
iicipanți, iar derdelușurile și 
gheața de pe Dîmbovița, din 
apropiere, au fost des solicitate.

N. MARDAN

de masă, pe marginea terenului de sport. 
șah. Aceste De altfel, sarcina mea de pro- 

este 
faptul 

noi, 
place

să
ra

In

obicei. se 
devenit a 
[ost greu 
dragostea
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De ce nu confirmă unii atleți juniori?

I
I
1
I
I
I
i
I
I

Nici anul 1963 nu a adus at
letismului romînesc saltul valo
ric așteptat. Puținele perfor
manțe bune înregistrate de spor
tivii noștri au fost umbrite de 
o supărătoare inconstanță arăta
tă chiar de autorii lor (Bizim, 
Ciochină. Barabaș, Calnicov). în 
atletismul feminin contăm — 
în continuare — pe cîteva va
lori de mult consacrate: Iolanda 
Balaș, Lia Manoliu, Maria Dia- 
conescu, Ana Sălăgean.

Una din măsurile cele mai im- 
portante întreprinse încă de a- 
cum cîțiva ani pentru remedie
rea acestei situații, a fost îmbu
nătățirea substanțială a muncii 
cu juniorii. Și s-au obținut unele 
succese. Să vedem însă care 
este situația juniorilor de acum 
cîțiva ani ?

• La lungime junioare, în 
anul 1960 primele 20 de sări
toare 
între 5.01 — 
cestea doar

realizaseră performanțe 
■5,62 m. Dintre a- 

una singură mai

Să privim spre
• Ia nivelul lotuluiactivează

R.P.R.
©La

bă, în 1959, primii 20 de at
leți au realizat performanțe în*  
tre 6,30—7,01 m. Dintre ei, unul 
singur mai face parte din lotul 
R.I’.R.

® La triplusalt, pe tabelul 
performanțelor celor mai buni 
20 de juniori ai anului 1960

erau cuprinse 
13.09—14,19 
acești atleți 
proba cel 
categoriei I.

rezultate între 
Nici unul din 

nu mai practică 
puțin Ia nivelul

m.

banca rezervelor
• în probele feminine de vi

teză situația actuală este sub 
orice critică. în decursul anilor, 
multe atlete cu calități excep
ționale pentru sprint au luat un 
„start" promițător, făcîndu-ne 
apoi zadarnice așteptările.

în anul 1959, primele 20 de 
junioare au realizat Ia 100
performanțe între 12,3—13,1 
secunde. Dintre ele se detașau

Smaranda Poenăreanu (12,4 la 
mai puțin de 16 ani) și Renate 
Gabel (12,8 la mai puțin de 15 
ani). Ambele, avînd o excelentă 
constituție pentru sprint, se a- 
nunțau ca alergătoare cu mari 
perspective. Dar Poenăreanu a 
și abandonat atletismul, iar Ga
bel îl practică sporadic și cu 
rezultate modeste.

în încheierea acestei succinte 
suite de exemple amintesc un 
fapt, cred unic în atletism : 
Gabriela Radulescu (născută în 
1947) stabilește, în 1961, cu 7,7 
sec. un nou record republican

TT.
Prof. ION VINTILA 

antrenor de atletism

(Continuare in pag. a A-a)
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PI OL A LA BUCU- , 
REȘTI

La invitația F.R. Fot
bal, la sfîrșitul acestei 
luni va sosi în Capitală 
SILVIO PIOLA, fost centru 
înaintaș al echipei Italiei, 
actualmente antrenor și 
lector la Centrul de per
fecționare al antrenori
lor de fotbal din Italia.

în timpul Șederii sala 
în țara noastră, Silvio 
Piola va fine o serie de 
conferințe si va lua parte 
la unele discuții tehnica 
pentru schimb de expe
riență cu antrenori de 
fotbal romîni. De aseme
nea, el va asista la o 
serie de antrenamente 
ale unor echipe din 
București și provincie.

TENISMANI 
ROMÎNI EVOLUEA
ZĂ LA BUDAPESTA

Ieri dimineață au pă
răsit Capitala, plecind la 
Budapesta, jucătorii 
tenis Ilie Năstase 
Constantin Popovici. Ei 
vor lua parte la un con
curs internațional de 
sală care este programat 
între 10 și 1G febrnaiie. 
CENTRU DE INIȚIE
RE LA GIMNASTICA

La Sibiu s-a deschis 
un*  
țâre 
tru 
ani. 
cest 
profesorul 
zică Mihai 
20 de băieți. De remarcat 
că, paralel, funcționează și 
un alt centru de inițiere 
în gimnastică, la care 
participă numai fetițe. A-. 
ceste centre sînt patro
nate de consiliul clubului 
sportiv din localitate. (L 
lonescu—coresp.).

CURSURI DE AR
BITRI LA BRĂILA
Clubul sportiv orășe

nesc din orașul nostru a 
luat inițiativa de a mări 
numărul arbitrilor la fot
bal și box prin 'înființa
rea a două cursuri de spe
cialitate. Lecțiile vor în
cepe peste cîteva zile și 
vor Ji frecventate de o 
serie de foști jucători de 
fotbal și cunoscuti boxeri 
din Brăila (I. Baltag —• 
coresp.).

de 
și

nou curs de invă- 
a gimnasticii pen- 

copii
S-au
curs,

între 8 și 12 
înscris la a- 
condus de 

de educație li- 
Veber, aproape



Pe pista de gheață de la Miercurea Ciuc 
’ Lai: recentele finale ale campionatului 
Republican de patinaj viteză sportivii 
au avut la dispoziție o pistă de 
gheață în general corespunzătoare. 
Starea bună a gheții. ca și condițiile 
atmosferice favorabile au permis fina- 
liștilor să Înregistreze la Miercurea 
Ciuc rezultate superioare celor din 
edițiile precedente. Ba. mai mult, unii 
dintre ei s-au apropiat simțitor și 

chiar au depășit cîteva din recordurile 
republicane realizate în 1958 la Alma 
Ala. Astfel, în proba de 500 m Eva 
Farkaș a îmbunătățit cu o zecime de 
secundă recordul republican, iar Vic
tor Sotirescu, pe aceeași distanță, s-a 
apropiat pînă la cinci zecimi da se
cundă de recordul lui Katona (45,6 
sec.) stabilit tot la Alma Ata. S-au 
înregistrat și alte performanțe bune.

La Miercurea Ciuc, au fost amelio
rate nouă recorduri republicane, iar 
3 sportivi și-au îndeplinit normele de 
maestru al sportului: V. Sotirescu, 
Crista Tracher și Eleonora Laurențiu.

Totuși, la Miercurea Ciuc, nu ne-a 
îndreptățit speranțele Gh. Katona. A- 
cesta, deși are mari posibilități (de 
altfel este deținătorul a 6 recorduri 
republicane) și a avut la dispoziție 
condiții de pregătire dintre cele mai 
bune, nu a răspuns încrederii care i-a 
fost acordată. S-a antrenat superficial. 
Rezultatul? Numele lui Katona nu 
mai figurează în clasamentul general 
al recentelor finale: Katona a abando
nat în proba de 16.000...

In clasamentul general al seniorilor 
nu figurează nici numele lui Ștefan

Pap. Și. nu figurează- tot din cauza 
probei'de 10.000 : a refuzat să ia star
tul în cursă. O să vi. se pară curios, 
dar e bine să știți ; că Ștefan Pap 
și-a îndeplinit totuși norma de maes
tru al sportului tocmai pe... distanța 
de 1.0.000 1 Cum a fost posibil aceasta, 
fără să alerge în cursă? Simplu. Pap 
a cerut a doua zi arbitrilor să-i aprobe 
o tentativă pe 10.000 m pentru înde
plinirea normei de maestru. Arbitrii 
(de ce?) au acceptat și Papareușit 
în tentativa lui. Trebuie să menționăm 
că Pap nu a avut nici un motiv să 
nu se prezinte la start în proba de 
campionat. Și, culmea, cu prilejul res
pectiv a avut o atitudine necuviincioasă 
față de antrenorul său, Gh. Gali, a- 
tunci cînd acesta l-a îndemnat să ia 
startul.

Ștefan Pap crede oare că unui 
sportiv fruntaș cu aspirații de a de
veni maestru al sportului i se cer nu
mai performanțe? Disciplina, modestia, 
sînt elemente neglijabile pentru el? 
Este de dorit ca secția de patinaj Mu
reșul Tg. Mureș și antrenorul Gh. Gali 
să’ prelucreze cu toți membrii secției 
de patinaj cazul lui Ștefan Pap, iar 
acesta să reflecteze foarte serios asu
pra atitudinii sale total nscorespun- 
zătoare. în ceea ce privește titlul de 
maestru. Ștefan Pap este departe 
de a merita această înaltă distincție, 
care cere mult mai mult decît înde
plinirea pur și simplu a normei. Oare 
arbitrul principal Elemer Pali și se
cunzii săi nu cunoșteau acest lucru ?

GH. ȘTEFANESCU

în aceste zile, la Galați
(Urmare din pag. 1)

regiunea la faza finală a Spartachiadei 
republicane. Pentru aceasta s-au ținut 
ședințe cu birourile secțiilor de per
formanță,. trasindu-se sarcini privind 
pregătiiea sportivilor pentru obținerea 
de rezultate superioare celor actuale. 
Colegiile de antrenori au ca obiectiv 
controlarea antrenamentelor ce se des
fășoară in secții și îndrumarea antre
norilor și sportivilor pe calea îmbună
tățirii performanțelor. In același scop 
vom înființa și 45 de centre de inițiere 
la box, lupte, atletism, natație, fotbal, 
volei și haltere In diferite localități 
mari sau mici cum sint Galații, 
Brăila, Focșani, Tecuci, sau comunele 
Tulueești. Ivești, Liești. Tudor Vladi- 
mirescu, lirlău etc.

Pentru, asigurarea celor mai bune

desfășurare a întrecerilor 
venituri suplimentare prin 
a 7 meciuri de fotbal și a

condiții de 
se vor crea 
organizarea 
4 gale de box. Cu fondurile realizate 
vor fi cumpărate noi stocuri de echi
pamente și materiale sportive.

Sîntem convinși că în colaborare eu 
celelalte organizații de mase, sub con 
ducerea permanentă a organelor și or 
ganizațiilor de partid, vom duce la în
deplinire cu succes toate obiectivele 
noastre in legătură cu organizarea 
primei ediții a Spartachiadei republi
cane.

Vom depune toate strădaniile ca să 
acordăm in permanență sprijin și să 
controlăm munca ce se- depune de că
tre consiliile asociațiilor pentru ca 
sportivii regiunii noastre să se claseze 
pe locuri fruntașe in această competi
ție sărbătorească.

'■
s i r

Zăpada căzută din 
abundență- pe în
tinsul regiunii Ma
ramureș a făcut ca 
întrecerile de schi 
să fie foarte popu
late. In fotografie: 
start la un concurs 
de schi la care au 
participat tinerii 
colectiviști din co
muna Bucium (ra
ionul Șomcuta Ma
re ) și din satele în
vecinate.

Foto: N. Cons
tantin—coresp.

★
Cu ocazia Spar

tachiadei de iarnă 
a tineretului, tirul 
a ciștigat noi prie
teni, printre sporti
vii ploieșteni. La 
A. S. Locomotiva 
Ploiești trăgătorii 
înscriși la concurs 
s-au numărat cu 
zecile. Printre ei 
s-au aflat și atlete
le Camelia Mihail, 
Florica Poliacov și 
Liana Serghie, pe 
care le vedem in fo
tografie.

Foto : Fl. Albu— 
coresp.

La asociația sportiva Grivița Roșie

Mai multă atenție „schimbului de mîine“!
natul de calificare. Iubitorii sportului 
de. la Grivița Roșie au evidențiat, apoi 
rezultatele bune obținute de secțiile de 
box, tenis de masă și fotbal (ultima a 
reușit să- cîștige- titlul de campioană 
raională)..

(Urmare din pag. 1)

raioane sau. orașe la care participă în
vingătorii din etapa I. în raioanele și 
orașele, în care numărul asociațiilor 
sportive este mare se poate organiza 
și o fază, intermediară pe grupe de aso
ciații sportive. în acest caz în etapa 
pe raion sau oraș se vor întrece în
vingătorii din grupe.

Intre 25 și 26 iulie are loc etapa a 
Itî-a pe regiuni. In regiunile în care 
numărul raioanelor este mare se poate 
organiza și o fază intermediară pe 
grupe de raioane.

La baschet, box. fotbal, volei, hand
bal și polo se organizează și o fază 
intermediară pe grupe de regiuni, care 
se va desfășura între 7 și 9 iulie, 
învingătorii acestei faze vor participa

la finala pe țară. Gruparea regiunilor 
și stabilirea localităților unde vor a- 
vea loc aceste întâlniri se va face de 
către Comisia centrală a Spartachia
dei republicane, la propunerea federa
țiilor de specialitate.

Etapa finală va avea loc la Bucu
rești între 19 și 24 august. Pentru e- 
levii școlilor de toate gradele se va 
organiza separat, după închiderea a- 
nului de învățămint-, o etapă finală in 
cadrul Spartachiadei republicane. Cîș- 
tigătorii probelor finale vor fl decla
rați campioni școlari ai Spartachiadei- 
republicane pe anul 1964; Participantă 
la această competiție pot face parte șî 
din reprezentativele de regiuni pentru 
finala Spartachiadei republicane dacă 
îndeplinesa cerințele regulamentului.

Rugbiul, sportul cu cea mai veche 
tradiție la „Grivița Roșie", a 
— așa cum era de așteptat — 
de seamă în. discuțiile care s-au 
cu prilejul adunării de dare de 
a asociației sportive. S-a vorbit 
suflețire de echipa lui Viorel- Moraru. 
de renumele internațional al acestei 
formații, Cînd un vorbitor a arătat 
participanților un. ziar care apare în. 
sudul Franței, cînd 
cîteva dintre comen
tariile elogioase a- 
părute recent în. a- 
eest ziar la adresa 
rugbiștilor Moraru, 
Demian și Stănes- 
c.u,. membrii', asociației 
Roșia au aplaudat entuziaști. Și despre 
handbal s-a. vorbit în... superlative. 
Echipa, pregătită de profesorul Petre 
Cimponeru a cîșfigat detașat campio
natul orășenesc (categoria 1) și a pro
movat în campionatul de calificare. 
Formația de volei s-a „aliniat", de a- 
semenea, în plutonul secțiilor fruntașe 
ale asociației. Voleibaliștii au realizat 
frumoasa performanță de a ciștiga 
campionatul orășenesc, după care au 
încheiat „barajul" netnvihși, obținînd 
astfel dreptul să participa m campio-

ocupat 
un loc 
purtat 
seamă 
cu în-

s-au tradus apoi

...SCHIMBUL DE Ml INE
ESTE INSA NEGLIJAT

Cunoscînd o asemenea dezvoltare, 
era de așteptat ca sportul de perfor-

nu se întîmplă așa. Deseori, membrii 
consiliului afirmă că... n-au bani să 
cumpere echipament sau să participe 
la anumite competiții 1 Și, trebuie cre
zuți, pentru că ascultînd raportul co
misiei de revizie am aflat cu surprin
dere că anul trecut cotizația sportivă 
n-a fost încasată decît în proporție 
65 la sută I
Anul trecut, în cadrul grupelor sportive

DIN VIATA ORGANIZAȚIEI NOASTRE• »

sportive Grivifa

Sportul și-a găsit o gazdă bună la
(Urmare din pag. 1)

Peste 800 de tineri s-au întrecut 
săiiiuș și patinaj.

— Dar, sporturile de sală 7
— La- gimnastică am avut 322

concurenți, băieți și fete — pregătiți 
în cea mai mare parte de profesorii ce-

trînta.
multă.

căminul cultural
ia

de

lor două- școli elementare — iar 
cum e și firesc, s-a bucurat de 
popularitate.

Despre afluența colectiviștilor 
copiilor lor la șah și tenis de 
ne-am convins urmărind 
programate în ziua, cînd am fost pie- 
zenți. la Brezoaisle. Lăsăm numărul 
mare de participanți, pentru a sublinia 
in plus faptul că în rundele de șah și 
în partidele de tenis s-a făcut deseori 
apel la elemente tehnice și tactice 
destul de avansate. La șah, de pildăi 
colectiviștii Vasile Mărășescu, Ion lo- 
nescu, Petre Alexandru. Dumitru Tonta 
și fon Vasile (la Spart pe hiad(ț de 
anul trecut s-a clasat pe locul 11 pe 

I

și a 
-masă 

întrecerile.
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regiune) nu sînt străini de unele 
chideri clasice sau de teorii ale 
larilor, dirtd astfel partidelor un 
tinut valoros. La fel. jucătorii de te 
nis de masă, fie cei mai in virstă, ca 
Vasile Moise, Aurică Lazăr, Constan
tin I one seu și Moise Nicolae sau ju
niorii Nicolae T udora, Androne Ena- 
che, Ion C. Moise șt Ion Olteana au 
depășit de mult jocul de „țăcăneală", 
folosind un stil ofensiv, cu lovituri 
corect executate. Inlilnirile dintre ei 
dau loc la partide dinamice, „încon
jurate" imediat de un... gard viu de. 
spectatori in jurul meselor.

des 
fina- 
con-

...Am lăsat pe sportivii din 
zoaiele să-și continue indirjitele 
dispute la mesele de șah și de- tenis. 
Și ne-atn bucurat cînd am aflat că 
harnicul consiliu- al asociației sportive 
de aici a reușit, pruitr-Q activitate 
competițională continuă, să sporească 
numărul membrilor UCFS cu încă 
200, ajungînd, astfel, la 1000. Ne gin- 
deam totuși că intensa viață sportivă 
ce se desfășoară la căminul cultural 
ar putea fi și mai plină de rootle 
prin organizarea mai multor concursuri 
de triată și haltere, foarte- nimerite 
voinicilor pe care în seara aceea i-am 
văzut doar în postură de spectatori.

Concurs de orientare turistica
Un număr de 150 de tineri din ca

drul asociației Economistul-C. Lung- 
Muscel’au luat parte zilele trecute la 
un reușit concurs de orientare turistică. 
Finala acestui concurs a fost bine or ga-

nizată și a dat clștig de 
echipei compuse din Nicolae 
Aurel' Pătai și Petre Burtbi:

1L1E FEȚEANU -

Bre-
lor

mantă să se bazeze pe e puternică 
activitate de mase. E 
asociației au ocupat 
raion in ediția trecută 
de vară a tineretului.
cele mai importante competiții de mase
— campionatul asociației sportive
— s-a situat în 1963 la un 
nivel nesatisfăcător. în organizarea a- 
cestei tradiționale întreceri de mase 
s-a manifestat mult formalism. Se știe 
că în anii trecuți campionatul asocia
ției constituia principala sursă de îm
prospătare a secțiilor cu sportivi ta- 
leniați, de perspectivă. Din păcate, 
anul trecut s-a pus accent exclusiv pe

■ „cantitate" în dauna calității, iar ca 
urmare, nici un sportiv n-a avut bucu
ria să-fie promovat in echipele de per
formanță. ale uzinei. In. cele din urmă, 
campionatul asociației sportive a fost 
întrerupt. Așadar, principala compe
tiție de mase a sportivilor de la uzinele 
Grivița Roșie este în regres. Cum își 
propune oare consiliul asociației spor
tive să asigure „schimbul de mîine" al 
sportivilor din

drept, sportivii 
primul loc pe 
a Spartachiadei 
Dar una dintre

secțiile de performanță?

DOAR 65 LA SUTA?

sportivă care cuprinde 
de membri UCFS, cum6 400

și cea de la Grivița Roșie, 
largi
o intensă activitate. Despre ast-

posibilități să desfă-

cauză 
Harpa.

coresp.

■O asociație
peste
este

' are-
șoare
fel de asociații se obișnuiește să se 
spună că sînt..,, bogate. In 
tul asociației Grivița Roșie 
trebui să intre lunar mii de lei.

con-
ar

Dar

din secțiile „pre
lucrări mecanice" și 
„utila j chimic" co
tizațiile n-au fost 
încasate decît pe 

două luni. La „ca- 
atelierul de „rotărie 
făcut nici măcar atît, 

iar" la cele patru grupe sportive din 
secția a Il-a „montaj-utilaj chimic" co
tizațiile încasate de la cei peste 300 de 
membri ai UCFS reprezintă sume in
fime. In asemenea condiții, să ne mai 
mirăm că asociația stă slab la capito
lul'... fonduri?

Consiliul asociației sportive știe foar
te bine că cotizațiile constituie sursa 
principală de fonduri pentru activitatea 
organizatorică și competițională 
ciației. Cu toate acestea, anul 
consiliul- asociației n-a acordat 
cuvenită strîngerii cotizațiilor, 
ca de această sarcină să se ocupe doar 
organizatorii grupelor sportive. Con
trolul sistematic și sprijinul care tre
buia să-l dea acestora a. fost: ca și ine
xistent. Rezultatul... s-a văzut I

zangerie" șî la 
vagoane" nu s-a

a aso- 
trecuL 
atenția 
lăsînd

/ ★

Volumul activității sportive în 1964 
este mult mai mare. Competițiile de 
mase și de performanță, și în primul 
rînd Spar.tacliiada republicană, cer din 
partea consiliului asociației sportive ca 
anul acesta să se preocupe mult mai 
temeinic de organizarea întrecerilor la 
care vor lua parte sportivii asociației, 
încasarea cotizației la timp și de la 
toți membrii, organizarea activității în 
secțiile pe ramura de sport și — pro
blema despre care s-a discutat mult 
— aducerea secțiilor rămase in urmă 
la nivelul celei de rugbi, sînt nurriai 
cîteva dintre obiectivele cărora con
siliul asociației sportive (președinte 
llie Vrănescu, secretar Ion Gheorghe) 
trebuie să le aeorde toată atenția.

R. CALĂRAȘANU



Fruntașii unei școli piteștene

TREI PORTRETE...

3. „Trenul veseliei" a fost format. In față, ca 
întotdeauna, o fată. Băieții, autentici paji ai

La Brăila: peste 1000 
de membri UCFS 

și-au trecut toate normele
In atenția consiliilor asociațiilor 

sportive din orașul Brăila stă, în mod 
permanent, organizarea „Concursurilor 
pentru Insigna de polisportiv". Este 
semnificativ în această direcție că în 
unele asociații cum sînt Constructorul, 
Celuloza, Școala petrol'-chimie, Voința, 
școlile medii N. Bălcescu și Nr. 1 
multi tineri au obținut toate normele 
concursului. De altfel, pînă în prezent 
1016 membri ~
care 280 de 
probele.

Este drept 
asociații în 
concursuri pentru 
Dintre ele menționăm : Progresul (pre
ședinte Gh. Radu), Marina (președ. N. 
Croitoru), P.A.L. (președ. F. ATiltiadis), 
F.C. Brăila (președ. Mariana Popescu). 
Este de așteptat ca aceste asociații 
să depună mai multe strădanii în or
ganizarea întrecerilor * * entru „insigna 
de polisportiv" ridicîndu-se la nivelul 
majorității asociațiilor snortive din o - 
șui nostru.

membri ai unor echipe fruntașe de 
handbal din țară, și de actuala echipă 
a S.S.E. a fost mult gustată de nume
rosul public.

★

De o largă popularitate s-au bucurat 
și diferitele concursuri organizate cu 
prilejul unei recente „duminici sportive" 
de consiliile asociațiilor din orașul Bo-. 
toșani. Corespondentul nostru T. Un- 
gureanu ne informează că pe pîrtiile 
din împrejurimile orașului s-au desfă
șurat întreceri de schi și de săniuțe, 
cu prilejul cărora un mare număr de 
participant! și-au trecut probele din 
cadrul „Insignei de polisportiv". Iubi
torii tenisului de masă și-au disputat 
intiietatea în sala de sport a C.S.O.
Botoșani, iar șahiștii au luat loc la 
mesele frumos aranjate in clubul mun
citoresc „23 August". De asemenea, pe 
patinoarul natural amenajat în curtea 
Școlii medii nr. 2. profesorul de educa
ție fizică Teodor Turtoi nu mai prididea 
dînd sfaturi amatorilor de patinaj și 
de hochei

><•
In același timp, dar în localități si

tuate la sule de kilometri depărtare se 
desfășura o activitate la fel de bogată. 
Astfel, în comunele Manasia și Armă- 
șești din raionul (Jrziceni, ne comunică 
prof. Gh. Gheorghiu, se disputau con
cursuri de cros, săniuțe, patinaj, tir, 
șah și trîntă. în cadrul acestor între
ceri s-au remarcat Alexandru Anghe- 
lache, Florica Moise, Maria Stan. Va
lentina Ene, Ana Roșu. Tiberiu Brăi- 
lescu. Ioana Coman, Vasile Zamfir și 
alte elemente talentate. Corespondentul 
nostru consemnează că „duminicile 
sportive" au constituit adevărate săr
bători ale sătenilor din cele două co
mune. .Asociațiile sportive din raionul 
Ilia, ne-a scris Augustin Biris, au clști- 
gat o bogată experiență in organizarea 
„duminicilor sportive". In cursul anu
lui 1963 au avut loc numeroase mani
festări de acest fel. in cadrul cărora 
mulți tineri și oîrstnici au făcut sport, 
au petrecut ore plăcute. Continuind 
această tradiție, consiliile asociațiilor, 
au și organizat în acest an o serie de 
„duminici sportive". Cea mai reușită 
a fost cea găzduită de orașul Ilia, în 
programul căreia au figurat concursuri 
de șah, tenis de masă și popice. La 
întreceri au participat și sportivi din 
Lăpușnic. Sîrbi, Bretea, Vor ța și alte 
comune învecinate".

... Asemenea scrisori ne-au mai tri
mis încă mulți dintre harnicii noștri 
colaboratori. Din ele se desprinde cu 
ușurință concluzia că „duminicile spor
tive" au intrat temeinic în tradiția 
sportivă a multor orașe, comune și sate 
din țara noastră

TR. IOANIȚESCU
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N. COSTIN — coresp.-

UCFS din Brăila (dintre 
fete) și-au trecut toate

insă 
care

că mai sînt unele 
nu s-au organizat 
obținerea Insignei.

SESIUNEA VESELIEI
£

1. Ninge cu fulgi mari pe pîrtîa Clăbucetului, 
dar colocviul schiului nu poate fi amînat, pen
tru că numărul candidaților este foarte mare, 
iar la ora două fix lnnsbruck-ul transmite să
riturile de pe trambulină. O singură excepție : 
aceste două studente deocamdată spectatoare. 
Dar mîine...

2. Mare „hapsîn" și căpitanul echipei de 
handbal a studenților din Petroșeni. Abia a 
așteptat ca zăpada să ajungă pînă spre ge
nunchi, ca să-și scoată băieții la treabă. Flă
căii s-au urnit greu, e drept, dar frunțile au ră
mas încrețite doar o clipă. Acum încearcă de-i 
oprește...

frumuseții, își urmează, docili, soarta mile
nară...

★

4. Cei mai harnici sînt schiorii. în fața ca
banei Clăbucetului, care l-a văzut cîndva pe 
maestru! Leo Lacroix, acești tineri studioși în
cearcă să învețe acum, pas cu pas, urcușul în 
trepte, alfabetul schiului, cu gîndul la pîrtiile 
care îi vor purta — poate — spre piscurile 
performanței.

★

5. S-a-nserat. La Casa de cultură e cald. 
Ceasurile de control străjuiesc întrecerea celor 
mai bune șahiste studente. După cum ve
deți, fetele își dau toată silința. Au aflat că 
Nona Gaprindașvili s-a „bătut" de la egal cu 
băieții în Islanda și că la Beverwijk, Alexandra 
Nicolau s-a descurcai mai bine decît Florin la 
Kecskemet.

JIIIIlllllllllllllllllllllllllinilllIinilllllllllllllllllllllllllllIIII!!II||II!|||||||||||lII||||||limil||||||||l|||||||||||||||||||illlllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIlllinilllllllllllllllUlli

...ADRIAN IBRIC. Tn catalogul 
Ș clasei a X-a D a Școlii medii nr. 2 
E din Pitești, în dreptul rubricii lui sînt 
= consemnate numai note șl medii 
5 de 10 / Dar aceasta nu spune totul. 
= Preocuparea pentru studiu a aces- 
E tui elev silitor se împletește armo- 
S nios cu activitatea sportivă, cu cea 
= obștească. Locul 1 la concursurile 
= școlare organizate pe oraș la pati- 
= na] viteză și același loc — cu echipa 
= de volei a școlii sale — vorbesc des- 
- pre un tinăr cu frumoase aptitudini 
= sportive. Totodată, ca responsabil 
= sportiv în organizația U.T.M., 
H Adrian Ibric și-a adus o însemnată 
= contribuție la atragerea colegilor 

lui în concursurile și competițiile 
H inițiate de asociația sportivă a șco- 
= Iii.
EiiiiiiiiiiiiiiiuiiiîiiinîiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiînnuiiiiiiiiuiiiuiiiiuiiuniiuiiuiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiuiiuiiiiuiiiiitiiitiiiiiiitiiiiiiiiHiiiiiiHiiiiuiiiiiii.’

...LUMINIȚA RADU. Colegă cu 
Adrian. De clasă și de școală. Și, 
ca și el, „colecționară" de note 
maxime: 10 pe toată linia... Tot
odată, o bună sportivă. Voleibalistă 
și gimnastă. Ca gimnastă este ti
tulară in echipa școlii, una din cele 
mai bune din regiune. Un amănunt 
in plus: Luminița este și o bună 
propagandistă a practicării „pau
zei organizate" în rîndul elevilor 
și elevelor din școală, o prețioasă 
colaboratoare a profesorilor de edu
cație fizică.

...MIHAI DATCU. Colegii lui, din 
a Xl-a C. îl apreciază nu numai 
pentru faptul că este unul din cei 
mai slrguincioși elevi la carte, ci 
și pentru disciplina de care dă do
vadă. Ca sportiv, Mihai s-a impus 
înainte de toate ca atlet. Dovadă: 
el s-a numărat printre primii partici- 
panți la probele atletice din cadrul 
întrecerilor „Concursului pentru In
signa de polisportiv". Fruntaș și în 
munca de organizație, Mihai Datcu 
ajută cu regularitate asociația spor
tivă a școlii la buna desfășurare a 
concursurilor de gimnastică precum 
și a competițiilor de volei și hand
bal, tradiționale in această școală.

Text și foto!
ION UDRESCU și ION ONICEL 

corespondenți

„Duminicile 
sportive"

Corespondenții noștri voluntari ne 
relatează că zilele friguroase nu consti
tuie un obstacol pentru organizarea 
„duminicilor sportive", că întrecerile 
acestora au fost... mutate pe patinoare, 
pirtii de schi, în sălile de sport. „In 
sala Școlii medii nr. 3 din Buzău, iși 

. începe scrisoarea tov. Paul Andrei, a 
avut loc o reușită „duminică sportivă" 
la care au participat elevi din mai 
multe școli".

Am aflat mai departe din scrisoarea 
tov. Paul Andrei că jocul de volei 
dintre echipele școlii medii Beceni și 
Avîntul, Școala medie nr. 3, s-a terminat 
cu victoria primei formații, că handba- 
liștii școlii gazdă i-au învins cu 10—7 
pe jucătorii dc la S.S.E. Demonstrația 
făcută, în încheierea programului, de 

I absolvenții S.S.E. din localitate, astăzi

DIN POȘTA SĂPTÂMÎNII



BASCHET
Fruntașele campionatului masculin 

au rămas datoare Activitatea la zi
Cu etapa de duminică, prima parte 

a campionatului masculin a luat sîîrșit. 
După cum arătam și în cronicile noas
tre de ieri, programul de, la Floreasca 
a oferit ocazia de a urmări evoluția 
fruntașelor clasamentului, cu excepția 
Politehnicii Cluj, a tot ce are mai bun 
baschetul nostru masculin la ora _ ac
tuală. Și, desigur, concluziile prilejuite 
nu sînt lipsite de interes.

RAPID A ÎNTRUNIT MAJORITATEA 
SUFRAGIILOR

Dintre cele 5 formații pe care le-am 
văzut „la lucru" duminică dimineață, 
cea mai bine pregătită ni s-a părut 
Rapid București, deși această echipă 
ocupă doar locul 3 în clasament. Cu 
buni tehnicieni, care au și apreciabile 
cunoștințe tactice, formația feroviară 
se anunță de pe acum candidată se
rioasă în lupta pentru titlu. Remarca
bile sînt preocupările tactice (le-am dori 
și la celelalte echipe) privind jocul în 
apărare și organizarea acțiunilor ofen
sive, pe care le vădesc în fiecare meci 
'jucătorii de la Rapid. Meritul revine 
în egală măsură și antrenorului Ale
xandru Popescu, care a muncit serios 
în acest campionat cu echipa sa. Din

Clasamentele la zi
MASCULIN, SERIA I

1. Știința Cluj (1) 11 10 1 827:624 20
2. Dinamo Buc. (2) 11 8 3 852:709 16
3. Rapid Buc. (4) 11 7 4 730:695 14
4. Știința Tim. (3) 11 7 4 840:704 14
5. Steaua Buc. (5-6) 9 a 3 677:599 12
6. Știința Buc. (5-6) 11 6 5 811:775 12
7. Dinamo Oradea (7) 11 6 5 649:691 12
8. Știința Tg. M. (8) 11 4 7 766:774 8
9. Sideiuigistul Galați (9) 11 3 8 649:772 8

10. St. roșu Br. (11) 11 3 8 791:793 6
11. Politehnica Cluj (10) 10 2 8 621:761 4
12. Știința Craiova (12) 10 2 B 589:915 4

SERIA a II a

1. C.S.M.S. Iași (3) 9 7 2 585:475 14
2. Farul Constanța (1) 9 6 3 641:489 12
3. Voința Tg. Mureș (2) 9 6 3 587:511 12
4. Aurul Brad (4) 9 6 3 599:502 12
5. Olimpia M. I. Buc. (5) 9 4 5 540:516 8
6. A.S.A. Bacău (7) 9 4 5 492:558 8
7. Constructorul Iași (6) 8 4 4 466:520 8
8. Progresul Buc. (8) 9 3 6 552:510 6
9. Voința S. Mare (9) 9 3 6 495:541 6

10. Chimia Suceava (10) 8 1 7 372:707 2

FEMININ. SERIA I

1. Știința Buc. (1) 10 9 1 613:455 18
2. Rapid Buc. (2) 10 9 1 686:455 18
3. Voința Buc. (3) 10 7 3 600:540 14
4. Voința Brașov (4) 10 5 5 477:516 10
5. Știința Cluj (5) 10 5 5 502:478 10
6. Mureșul Tg. Mureș (6) 10 5 5 506:498 10
7. Unirea Buc. (7) 10 5 5 581:541 10
8. Voința Tg. M. (8) 10 3 7 448:604 6
9. Voința Oradea (9) 10 1 9 402:553 2

10. Crișul Oradea (10) 10 1 9 421:596 2

Finalele universitare 

păcate însă, Rapid nu po
sedă în momentul de față 
decît 6 jucători de va
loare, iar diferența din
tre aceștia și rezerve este 
destul de mare. Antreno
rul Al. Popescu va trebui 
să se gîndească în mod 
serios la această pro
blemă.

STI1NTA CLUJ POATE 
' DA MAI MULT...

Desigur, performantele 
clujenilor (victoria asu
pra echipei Steaua și lo
cul I la încheierea turu
lui) sînt lăudabile. Dar e- 
voluția studenților de du
minică . nu ne-a convins 
pe deplin.

Este bine știut” că li
derul își axează majori
tatea acțiunilor ofensive 
pe jocul pivoților. In me
ciurile în care pivoții clu
jeni nu au avut adversari 
de aceeași înălțime și va
loare, Știinja a reușit — 
bineînțeles — să se im
pună. Duminică însă, ju
cătorii înalți ai Științei au 
avut în spatele lor oa
meni de aceeași talie și 
randamentul echipei nu a 
mai fost același. Și acea
sta datorită faptului că 
pivoții clujeni nu sînt încă suficient 
pregătiți din punct de vedere tehnic și 
tactic. Ei nu știu să se demarce pen
tru a primi mai ușor min’geă, au pro
cedee de depășire directă a adversaru
lui destul de reduse și, în sfîrșit, nu 
colaborează suficient între ei. Rezolvînd 
aceste probleme, antrenorul E. Saroși 
(care poate fi felicitat pentru modul în 
care și-a condus echipa duminică) 
poate aduce formația sa la un nivel 
superior în retur.

steaua continua SA-ȘI DEZAMA- 
GF.ASCA SUSȚINĂTORII

Cedînd din nou pe teren propriu, 
Steaua a pierdut puncte prețioase în 
lupta pentru întîietate. Echipa noastră 
campioană continuă să evolueze la un 
nivel scăzut. Asupra lipsurilor serioase 
pe care jucătorii le manifestă în apă
rare și în' organizarea acțiunilor ofen
sive am atras atenția în mai multe 
rînduri. Ele pornesc din insuficiențele 
procesului de instruire, din lipsa de 
conștiinciozitate cu care se pregătesc

Luptă îndîrjită la panou între lonescu și R. Popovici. 
Fază din meciul Rapid — Știința Timișoara.

Foto : T. Roibu

jucătorii echipei Steaua, și, bineînțeles, 
din faptul că echipa se bizuie în prea 
mică măsură pe elemente tinere. O 
analiză temeinică a acestei situații se 
impune cît mai grabnic, atît din partea 
conducerii clubului, cît și din partea fe
derației de specialitate.

DERBIURILE DE DUMINICA 
IN CIFRE:

ȘTIINȚA CLUJ: aruncări din ac
țiune 64—26; aruncări libere 22—18; 
recuperări în atac 9 ; recuperări in apă
rare 28; greșeli de tehnică 9; pase 
greșite 10.

STEAUA : aruncări din acțiune 67— 
25; aruncări libere 20—17; recuperări 
în atac 9; recuperări în apărare 24; 
greșeli de tehnică 5; pase greșite 12.

RAPID : aruncări din acțiune 73— 
37 ; aruncări libere 18—12 ; recuperări 
în atac 7; recuperări în apărare 28; 
greșeli de tehnică 6 ; pase greșite 6.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA : aruncări din 
acțiune 74—32; aruncări libere 29— 
14; recuperări în atac 12; recuperări 
în apărare 24; greșeli de tehnică 7; 
pase greșite 10.

• REZULTATELE CONCURSULUI DE CLASIFICARE

• ÎNTRECEREA ECHIPELOR DE COPII, LA POLO

• Bazinul acoperit Floreasca a cu
noscut duminică o vie animație. Peste 
150 de copii au luat startul la concursul 
pentru clasificare sportivă, organizat de 
Școala sportivă de elevi nr. 1, în cola
borare cu comisia orășenească de na- 
tajie. Iată rezultatele: fete. 50 m liber:
1. Eva Maijteni (Dinamo) 40,0; 2. 
Irina Eremia (C.S.S.) 40,8; 3. Ruxan- 
dra Gheorghe (Dinamo) 41,2; 50 m 
bras: 1. Rodica Uscherson (S.S.E. 1) 
43,7; 2. Emilia Sibianu (Dinamo) 45,1; 
3. Ruxandra Gheorghe (Dinamo) 47,6; 
50 m spate: 1. Adriana Zeicescu (Di
namo) 54,0; 2. Bianca Donide (Di
namo) 54,5; 50 m fluture: 1. Liliana 
Gruia (S.S.E. 1) 42,6, 2. Anca Isbă- 
șoiu (S.S.E. 1) 42,8; 3. Iosefina Hor
vath (S.S.E. 1) 49,3; băieți 50 m liber:
1. Octavian Găvruș (C.S.S.) 35,2, 2. 
Florin lonescu (S.S.E. 1) 35,5, 3. Vio
rel Ion (Steaua) 35,7; 50 m bras:
1. Mihai Bachs (S.S.E. 1) 47,0; 2. A. 
Blinor (S.SE. 1) 48,7; 3. Dumitru 
Lazăr (S.S.E. I) 49,8; 50 m spate: 
1. Dumitru Gheorghe (C.S.S.) 40,9, 2. 
Viorel Ion (Steaua) 44,2, 3. Alexan
dru Duran (Steada) 44,5; 50 m fluture: 
1. Mihai Rău (C.S.S.) 41,8; 2. Alexan
dru Preda (S.S.E. 1) 42,2, 3. C. Un- 
gureanu (S.E.E. 1) 44,8.

★
• In continuarea concursului de 

înot s-au desfășurat și meciurile de 
polo din cadrul etapei a IlI-a a cam
pionatului orășenesc rezervat echipe
lor de copii. In seria I s-au desfășurat 
două meciuri. In primul, Dinamo a 
dispus de Progresul cu scorul de 6—1, 
iar în al doilea, S.S.E. 1 a întrecut 
pe S.S.E. 2 cu 7—0. In seria a doua

CAMPIONATUL DE SALĂ AL CAPITALEI
.— Constantin Semen

In organizarea comisiei orășenești 
s-a desfășurat duminică în sala Flo
reasca etapa a 11-a a campionatului 
de seniori al Capitalei. La întreceri 
au participat 76 de atleți din 8 cluburi 
(Dinamo-18, Rapid-15, Metalul-12, Uni- 
rea-11, Olimpia-7, Progresul-5, Voința 
și Steaua cîte 4). Apreciem ca necores
punzător numărul participanților.

Iată rezultatele înregistrate: BĂR
BAȚI : 50 m: A. Diaconu 6.1; Tr. 
Potop și V. Vasilache 6,2; 55 mg: 

in meciul care a opus echipele Steaua 
și C. S. Școlar, jucătorii primei formații 
au reușit să cîștige partida cu scorul 
de 4—1. Clasamentele celor două serii 
se prezintă astfel 1

SERIA I

1—2. S.S.E. 2 3 2 0 1 11: 4 4
1—2. Dinamo 3 2 0 1 11: 4 4
3. S.S.E. 1 3 2 0 1 10: 9 4
4. Progresul 3 0 0 3 2:17 0

SERIA A Il-a

1. Steaua 2 2 0 0 8:2 4
2. Rapid 2 1 0 1 6:5 2
3. C.S.S. 2 0 0 2 2:0 0
CONSTANTIN N1CULESCU- coresp.

UN NOU CONCURS DE ÎNOT LA 
GALAȚI

Zilele trecute bazinul acoperit din 
Galați a găzduit o nouă competiție de 
înot dotată cu „Cupa pionierului". 
Organizarea excelentă și*  participarea 
numeroasă (84 de concurenți) au con
tribuit la succcesul acestei competiții. 
Cu acest prilej au fost stabilite noua 
recorduri regionale și orășenești.

Iată cîteva rezultate: băieți. 100 m 
liber: Frederic Sving 1:06,2; 2. 50 m - 
liber: Dan Ungureanu 38,0.

Fete. 100 m liber: Rodica Buruiană
1:35,5; 100 m liber (fetite) Mariana
Bîrsan 1:55,5: 50 m spate: Romana
Ganea 62,0; 50 m bras: Gica Manafu 
42,6.

D. STANCIU - cores p<-

1,90 m la înălțime —
T. lonescu 8,2; A. Samtingi 8,3; lungi
me: C. Priminescu 6,09; triplu: E. 
Vasilescu 13,02; înălțime: C. Semen 
1,90; D. Marinescu și C. Dobrescu 
1,85; prăjină: E. Simionescu 3,80; M. 
Dumitru 3,60; greutate: V. Manolescu 
12,35; FEMEI: 50 m: E. Protopopescu 
7,1; El. lonescu 7,3; A. Weiss 7,4; 
40 mg: L. Jung 6,5; înălțime: M. Pân
dele 1,45; greutate: N. Barbu 11,03

NICOLAE D. NICOLAE, coresp.

PREDEAL 10 (prin telefon). — Fi
nalele campionatului universitar au 
continuat cu întilniri disputate cu dir- 
zenie, din care nu au lipsit surprizele. 
După patru runde, în grupa masculi
nă numai patru concurenți au rămas 
neînvinși : Szabo. Chiricuță (ambii din 
București). Drozd (Cluj) și Mozes 
(Timișoara). Ei au cile 3*/a  puncte și 
conduc în clasament. Cite 3 puncte 
(o înfrîngere) au Pantazi,, Ilijin (Bu
curești), Nagy (Iași) și Adam (Timi
șoara), iar cu 2'/s puncte urmează 
Tost, Oană (Cluj), Miron (Galați) și 
Dăneț (București), lată cîteva rezul
tate, între fruntași : Dăneț—Szabo
*/2—V2, Adam—Pantazi 1—0, Drozd— 
Aldea 1—0, Perlea—Chiricuță 0—1, 
Georgescu—Ilijin 0—1, Harm—Nagy 
0—1, Mozes—Stein 1—0 (runda a 
Il-a); Szabo—Mărieș 1—0, Dăneț— 
Alozes 0—1. Ilijin—Drozd 0—1, Chi
ricuță—Popescu 1—0, Nagy—Adam
1—0, Pantazi—Radulescu 1—0 (runda 
a Ill-a); Adam—Szabo 0—1, Chiri- I 
cuță—Drozd *Ă —*/ 2, Oană—Mozes 0—1 ■ 
Pantazi — Georgescu 1—0, Nagy— [
Stancil 1—0, Ilijin—Mardare 1—0,
Chirilă—Tost 1—0 (runda a lV-a).

★
Concursul feminin are un singur li

der. • Campioana de anul trecut,. Hei- 
drun Brantsch (București), a totali
zat 4 pimele, învingînd în continuare 
pe Pia Brînzeu, Lucia ArdeJcanu și 
Elena Podolcanu. O urmează la */ 2 p., 
Simona Rachbuch (Timișoara), care a 
remizat numai cu Rodica Zaharia. Cîte 
3 puncte au Pia Brînzeu (Timișoara), 
Victoria Vidrașcu (București), Lucia 
Ardeleanu (Brașov) și Voichita Ghișa 
Galati)

G. POPESCU și N. MUNTEANU 
corespondenți
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de copii, de junioare și de... senioare, 
record valabil și astăzi, căci de atunci 
nici chiar Gabriela nu a alergat mai 
repede. Deși au trecut aproape 3 ani...

Obținem deci rezultate bune cu 
micii atleți, dar cînd dezvoltarea a- 
cestora (fizică și psihică) atinge ma
turitatea, când rodul muncii de ani 
de zile ar Irebui să fie concretizat în 
mult așteptatele performanțe de va
loare mondială, aceștia, în marea lor 
majoritate, nici nu... mai practică at
letismul.

Observațiile personale, discuțiile cu 
mai mulți antrenori și atleți români ori 
străini, cercetarea situației din alte 
țari, m-a-u dus la concluzia că insuc
cesele noastre în lupta cu marile per
formanțe sînt cauzate, în principal, 
de FORȚAREA pregătirii juniorilor, 
de goana după rezultate imediate.

în perioada de creștere, organismul 
copilului este supus unui continuu pro
ces de transformări și chiar unor dez
echilibre temporare, deosebit de com
plexe, care solicită eforturi serioase 
organismului încă crud. Această „me
tamorfoză" anatomo-fiziologică, bine 
cunoscută și precizată în literatura de 
specialitate, face din organismul în 
creștere un „aluaț“ deosebit de sen
sibil. Procesul de antrenament trebuie 
să se desfășoare deci în deplină con
cordanță cu transformările amintite. 
Acum trebuie clădită o bază solidă 
pentru rezultatele de mîine, dar în 
nici un caz nu trebuie să se lucreze 
pentru performanțe ..fenomenale44 de... 
moment. „Ploaia44 de mari rezultate 
la vîrste „spectaculoase44 —dintre care 
în treacăt amintesc 1.52 m la înălțime 
fetite, 5,82 m lungime junioare II, 
15,24 m ia triplu juniori — nu este

De ce nu confirmă unii atleti juniori?
rezultatul unei munci în care antre
norii respectivi s-au străduit să re
zolve sarcinile instruirii în funcție de 
particularitățile vîrstei de creștere. în 
aceste condiții, premisele deosebit de 
importante ale performanțelor' de 
mai târziu, ca pregătirea fizica mul
tilaterală, însușirea bazei -corecte a 
tehnicii mai multor probe, posibi
litatea de a executa efortul relaxat 
etc. trec de pe planul principal pe 
cel secundar.

Specialiștii sînt unanimi de părerea 
că graba în instruirea juniorilor și ju
nioarelor, cauzată adesea de necesi
tatea participării la concursuri și 
având drept scop obținerea unor re
zultate imediate duce la apariția unor 
greșeli, la ruperea deprinderilor teh
nice corecte, încă insuficient fixate.

A nu ține seama de aceasta, a for
ța obținerea unei performanțe spec
taculoase printr-un efort dur, nein
dicat în perioada de creștere, înseam
nă a solicita organismului forțele de 
care el nu poate dispune decît prin 
sacrificii care mai tîrziu vor afecta 
nu numai rezultatul sportiv dar, poa
te, chiar sănătatea. Nu trebuie uitat, 
chiar dacă-1 amintesc doar în treacăt, 
faptul deosebit de important, că în 
perioada de creștere organismul tână
rului este solicitat și de cerințele șco
larității.

Iată, fără a intra în. profunzimea 
problemelor, care cred că sînt cau
zele care generează situația actuală 
în munca cu juniorii:

• Necunoașterea acestor probleme 
de către unii activiști din cluburi și a- 
sociații sportive, care cer juniorilor 
performanțe imediate, stimul înd re
zultatele timpurii.

• Necunoașterea problemelor de
către unii antrenori, care efectuând 

unul sau două antrenamente mai pu
țin cu juniorii decit cu seniorii cred că 
au soluționat bine pregătirea tineri
lor.

• Structura unor unități de bază 
în atletismul cu juniorii (Cluburile 
școlare și S.S.E.) care pe scară națio
nală înglobează un mare număr de 
tineri atleți și care cantînd pe apor
tul lor numai pînă ce împlinesc 17— 
18 ani, caută ca aceștia să fie buni 
cu orice preț în perioada în care le 
aparțin. Spre ilustrare cîteva exemple:

în anul 1960, la 80 m juniori cat. a 
Il-a C.S.S. și S.S.E.-urile au avut 8 at
leți în primii 10. Nici unul nu mai 
practică atletismul, măcar la un nivel 
acceptabil.

La lungime băieți cat. a Il-a ace
leași unități au avut 9 atleți în primii 
10. Doar unul mai activează, la nive
lul lotului de juniori.

La lungime fete cat. a Il-a primele 
10 aparțineau C.S.S. și S.S.E.-urilor. O 
singură săritoare mai face parte din 
lotul republican de juniori.

La 500 m fete cat. a Il-a primele 
10 aparțineau unităților amintite; nici 
una nu mai practică atletismul.

O în lotul republican de juniori, 
care cuprinde multe elemente extrem 
de dotate de vîrstă fragedă, unica ce
rință — indiferent de vîrstă sau 
pregătirea anterioară — este aceeași : 
performanța.

• Standardurile fixate pentru parti
ciparea la diverse concursuri de va
loare republicană pentru juniori sînt 
exagerat de mari. Pentru îndeplinirea 
lor antrenorii forțează uneori pregăti
rea elevilor lor, de teamă că, altfel, 
munca lor ar putea primi un califica
tiv nesatisfăcător. Și nu e bine.

Iată, tot pe scurt, cîteva sugestii 
pentru remedierea situației:

• Aprecierea antrenorilor care lu
crează cu tinerii, în perioada de creș
tere, să fie făcută după următoarele 
criterii de bază :

— datele sănătății tinerilor
— multilateralitatea în atletism în 

special și în sport în general
— îndeplinirea anumitor, norme pri

vind dezvoltarea calităților fizice.
@ Elaborarea de către colegiul de 

antrenori din F.R.A. a unei programe 
generale, care — în lumina ultimelor 
date ale științei — să traseze liniile 
directoare în pregătirea copiilor.

• Precizarea conținutului muncii în 
cluburile școlare și în școlile spor
tive de elevi și, în funcție de aceasta, 
stabilirea sarcinilor antrenorilor.

© Lotul republican, de juniori să 
cuprindă cel puțin 6 atleți la fiecare 
probă, sarcinile în pregătire fiind di
ferite; 2—3 juniori de 17—18 ani să 
formeze echipa națională și să fie 
pregătiți ca atare, iar restul de 3—4 
juniori de perspectivă să fie antre
nați conform cerințelor impuse de 
vîrstă, performanța rămînînd pe un 
plan deocamdată secundar.

Nu trebuie să uităm că efortul, 
dirijat în strânsă legătură cu transfor
mările survenite in perioada de crește
re, ajută natura, desăvârșește dezvol
tarea organismului, creând un „mate
rial44 deosebit de valoros la maturi
tate, pentru obținerea marilor perfor
manțe. Avem acum o serie de tineri 
foarte dotați: Mihai Izbășescu, Petre 
Ciobanii, Ion Os olana, Viorel Suciu, 
Gh. Gatrinescu, Doru Bădini, Gh. 
Costache, Vasile Dumitrescu, Gh. Lu- 
chian, Iosif Naglii, Ana Beșuan, Leon- 
tina Frunză, Elena Vasi, Valerin Bu- 
fan-u, Niculina Batea, Gabriela Radu
lescu, Livia Orosz, Miha-ela Peneș, 
Madrilena Ciur ea etc. Să pornim cu ei 
pe un drum mai lung, -mai greu, dar 
cu perspective incomparabil mai mari. 
Cu ei și mai ales eu cei care vin în. 
urnia lor !. ..



P RE G AT1R1LE... văzute de NEAGU RÂDULESCU
La meciul de antrenament Dinamo Rapid n-a reușit să marcheze decît Și microbiștii 

— Metalul București, Ene II a arătat un gol lui Dinamo Pitești.
o formă bună, ca urmare a pregătiri
lor conștiincioase.

Progresul a fost pus la grea încer- La antrenamentul dintre Steaua și 
•oare de către echipa Tehnometal din Chimia—A.S.A., antrenorul echipei mi- 
categoria C. litare a demonstrat jucătorilor în pau

ză, la tablă, situația de pe teren.

iCosma : Atenție, fraților! Ăștia vor Teoria ca teoria, practica no Iarna, car.. s 
tă întoarcă alfabetul pe dos ! omoară !

4— Nurmi place de loc, și-a scăzut 
simțitor viteza !

— Ce ne facem ? Dacă și duminica 
viitoare Buletinul meteorologic ține 
cu noi, o să fie prăpăd de lume la 
fotbal!

Să nu uităm problemele de tactică! ECHIPA LUI ZENO
In legătură cu apropiata activitate com- 

•etițională a fotbaliștilor noștri, conside- 
ăm necesar să prezentăm unele aspecte 
lin pregătirea tactică în această perioadă.
In prezent, la noi ca și în alte țări, se 

aută să se introducă noi forme mai a- 
ansaie de organizare a jocului, ca de 
ildă cea a sistemului cu patru tun
ași. Trebuie să arătăm că nu nu- 
lai așezarea jucătorilor determină con- 
nutul pregătirii tactice în perioada pie- 
ătitoare, ci și funcțiile și sarcinile ei și 
lai ales alte aspecte ale pregătirii tac- 
ce piopriu-zise, fără de care un sistem 
e joc nu-și atinge scopul. Este necesar 
ă existe o strînsă legătură între conți- 
utu sistemului cu patru fundași și con- 
nutul pregătirii. Greșeala principală a 
ntrenorilor noștri constă în aceea că la 
ntrenamenie nu caută să îmbine pregă- 
rea tehnico-tactică cu conținutul și ce- 
nțele sistemului cu patru fundași, cum de 
Itfel nu fac legătura între tehnică și fac
ed.
Pentru atingerea obiectivelor pregătirii 
țctice, atît în partea I cît și în partea a 
-a a perioadei pregătitoare, se va pleca 
e la rezultatele analizei comportării e- 
iiipei sub acest aspect în turul campiona- 
ilvi.
IN PRIMA PARTE A PERIOADEI PREGA- 
ITOARE ponderea pregătirii tactice este 
dativ mică : 10% din totalul pregătirii.
l această parte trebuie să se rezolve 
jicjnile pregătirii fizice multilaterale, 
ar, așa cum s-a mai arătat, aceste pro- 
jnte trebuie adaptate specificului echipe- 
r. Sînt echipe care au făcut turnee peste 
>tare (Steaua, Progresul, Petrolul), altele 
ire nu și-au întrerupt activitatea decît 
arte puțin (Progresul, Dinamo Pitești ș.a.). 
e asemenea. Steaua are un program în- 
ircat (restanțele cu Dinamo Pitești, Pro- 
esul, U.T.A.) apoi meciurile de cupă, în 
ire sînt angrenate și o serie de echipe 
î cat. A, B și C. Este și normal ca la 
:eAz chipe ponderea pregătirii tactice 
5bv să fie mai mare în această peri- 
rdă, pregătirea tactică făcîndu-se deci 
ferențiat. Aceste echipe, prin programul

AGENDĂ
U1TE MECIURI DE VERIFICARE
BAIA MARE (prin telefon). — 
cili pa locală Minerul a susținut du
minică un joc de antrenament în com- 
înia formației secunde, pe care a în- 
ns-o cu 6—3 (3—3), prin golurile
a rea te de Soo (2) , Donca, M. Sasu, 
rif și Vaida.
Echipa Minerul se prezintă într-un 
adiu avansat de pregătire, rod al 
ilrenamentelor începute încă de la 
ianuarie.

V. Săsăranu-coresp. reg.

CUGIR (prin telefon). — Sub con- 
icerea antrenorului G. Bărbulescu, 
hipa locală A. S. Cugir se pregătește 
tens în vederea returului. Duminică,

S. Cugir a întrecut într-un joc de 
ri-ficare formația Sebeșul Sebeș cu 
—0 (6—0). Au marcat : Baban (2), 
unte-anu, Nițu, Kiss. (2), Nieulescu 
0 Ice anu (autogol).

M. Vîkeaniworesp.

>E LA COMISIA ORĂȘENEASCĂ
Miercuri 12 februarie a.c. cu înce
rc de la era 18, la I.P.G.G. din bd. 
ileescu va avea loc ședința de lucru 
nvocată de comisia orășenească de 
tbal București, la care au fost in- 
tați și președinții secțiilor de fotbal, 
legații, antrenorii și căpitanii eehi- 
lor de seniori dim cadrul secțiilor 

fotbal din campionatul orășenesc 
t eg ori-a I și a I-I-a. Se vor discuta 
oble me legate de reluarea activității 
nitp o ti ți o n-ale.

JOI, MECI DE FOTBAL PE 
TERENUL DIN DUDEȘTI

Joi, cu începere de la ora 1'5,30, 
terenul Timpuri Noi din Dud ești 

avea loc partida amicală Steaua — 
ocăra roșie. 

pe care l-au avut, au putut să-și mențină 
mai ridicat gradul de pregătire fizică ge
nerală. înseamnă că procentul de 10% se 
referă la echipele care au avut o activi
tate normală și care din cauza programu
lui lor de pregătire nu au avut posibili
tatea de a susține meciuri în plus etc. 
Totuși nu trebuie să se uite că o sarcină 
a acestei perioade este și reactualizarea 
problemelor de tactică generală. Aici este 
cazul să subliniem încă o dată că adop
tarea sistemului cu patru fundași pretinde 
mai mult din partea tehnicii, tacticii și 
pregătirii fizice. Chiar dacă sînt jucători 
care posedă un număr mare de procedee 
tehnice, aceasta nu-i suficient. Acum tre
buie să știi să le execuți precis, într-un 
timp foarte scurt, în funcție de momentul 
tactic etc. Deci a reactualiza. înseamnă a 
repeta aspectele principale ale tacticii, a- 
daptate însă noului. Astfel :

— portarii fiind primii inițiatori ai ata
cului, în majoritatea cazurilor trebuie să 
transmită mingea precis.

— fundașii de margine trebuie să-și în
sușească bine procedeele de conducere a 
mingii, pasa lungă și precisă și chiar tra
sul la poartă. Se va insista asupra conți
nutului tactic al acestor procedee. O sar
cină principală, ce revine antrenorilor, este 
dezvoltarea orizontului tactic al fundași
lor, intrucîl sarcinile lor tactice s-au mă
rit.

— extremele trebuie să-și perfecționeze 
fentele multiple, schimbările de ritm etc, 
în tracii pe partea lor se străpunge mai 
ușor apăxarea aglomerată.

—- virfurilor de atac trebuie să li se a- 
sigure o pregătire tactică specială etc.

In acest sens este indicat ca antrenorii 
să trateze teoretic probleme de tactică ge
nerală cu adaptările necesare, ca : conți
nutul tactic al procedeelor tehnice, cum 
se realizează jocul fără minge, cum tre
buie să jucăm împotriva apărărilor aglo
merate etc, toate exemplificate pe mache
te de teren sau la tablă. De asemenea, e- 
chipele care posedă filme (atît de la me
ciurile lor cît și de la altele) trebuie să 
studieze și să comenteze „pe viu" jocurile 
respective. Este de la sine înțeles că 
pregătirea teoretică se va face concomi
tent cu pregătirea practică a echipei. în 
această parte se va putea lucra practic 
pentru acțiuni de tactică individuală și co
lectivă ca : perfecționarea marcajului și 
demarcajului, a schimbului do locuri, a 
paselor „un-doi“ etc, toate combinate cu

Primul concurs Sportexpres al anului
e La 15 februarie se pun în vîn- 

zare în întreaga țară biletele primului 
concurs special SPORTEXPRES al anu
lui concursul trimestrului I.

Ce noutăți prezintă acest prim concurs 
SPORTEXPRES din 1964 ?

în primul rînd. prezența pe marea 
listă de cîștiguri a 30 AUTOTURISME 
ÎN LOC DE 18 CÎTE A AVUT CON
CURSUL ANTERIOR. Concursul special 
SPORTEXPRES — trimestrul 1/1964 a- 
tribuie 90 EXCURSII în U.R.S.S., prin 
O.N.T. Carpați, pe itinerariul Kiev- 
Leningrad—Moscova.

Pe lista de cîștiguri întîlnim și un 

diferite procedee tehnice. Antrenorii tre
buie să creeze cît mai multe exerciții de 
tactică individuală și colectivă pentru ca 
jucătorii să lie puși în situația de a 
gîndi permanent. Un accent deosebit se 
va pune în această parte pe jocurile cu 
conținut tactic.

IN ETAPA A II-A, PRECOMPETIȚIONALA, 
ponderea pregătirii tactice este mai mare 
(30%), iar acum se va lucra și pentru tac
tica specială.

Dintre sarcinile acestei părți amintim :
— însușirea corectă a sistemului cu pa

tru fundași, a sarcinilor pe posturi și com
partimente. Aceasta se poate realiza prin 
lecții concise cu exemplificări pe tablă 
sau machete, iar apoi aplicate practic pe 
teren în jocuri-școală. Indicațiile tactice, 
date înaintea jocurilor, să fie precise, iar 
realizarea lor să fie urmărită cu perseve
rență pentru că de multe ori aceste jocuri 
se transformă în simple distracții, iar sar
cinile lor sînt date uitării.

— Formarea unei legături, a unei omo
genități între înaintașii centrali și intre 
apărătorii centrali. Se va acorda o aten
ție deosebită pregătirii speciale a acesto
ra prin exerciții care să-i determine să 
acționeze, atît unul lingă altul, cît și cu 
ceilalți . parteneri de linie.

— însușirea unor combinații de atac, atît 
în timpul jocului, cît și la fazele fixe (lo
viturile libere de la 16—20 m, loviturile de 
colț, aruncarea de la margine, lovitura de 
începere), deoarece aceste acțiuni de atac 
tind să devină simple repuneri a mingii 
în joc.

— Omogenizarea echipei, prin jocuri de 
verificare în care se va controla stadiul 
de pregătire tactică. Fiecare echipă, da
torită particularităților și calităților jucă
torilor, acționează specific ei. Se va ac
centua deci pe jocul propriu al echipei. 
Este bine ca primele meciuri să fie sus
ținute cu echipe de categorie inferioară 
o dată pe săptămînă. Cu timpul se pot 
susține două meciuri pe săptămînă în așa 
fel îneît echipa să fie fixată cu cel puțin 
două săptămîni înainte de începerea cam
pionatului.

Avînd în vedere că sistemul cu patru 
fundași are. mai multe variante, antrenorii 
au latitudinea să opteze pentru aceea care 
se adaptează cel mai bine la posibilitățile 
jucătorilor.

ION VOICA
asistent — catedra fotbal a I.C.F.

mare număr de motociclete de dife
rite mărci (Jawa 350 cmc. CZ 175 cmc. 
MZ 125 cmc., etc.), frigidere „Zill“ și 
„Fram”, televizoare „Rubin", „Azur”, 
„Temp” mașini de cusut „Ileana", mag- 
netofoahe „Tesla’’, 300 biciclete „Ele
gant”, etc. In total SPORTEXPRESUL 
trimestrului 1/1964 distribuie 34.434 cîș
tiguri în obiecte și bani.

Costul unui bilet SPORTEXPRES este 
de 3 lei. Biletele SPORTEXPRES pot 
fi cumpărate la agențiile LOTO-PRO- 
NOSPORT din întreaga țară, cooperati
ve, O.C.L.-uri, oficii P.T.T.R. și fac
tori poștali, vînzători volanți, etc.

Timișoara... Februarie. Grosimea 
stratului de zăpadă, după cum s-a au
zit, 15 cm. Ca în tot Banatul. Vreme 
favorabilă schiului. Mai puțin — fotba
lului. Și totuși, plutonul studenților 
aleargă rapid, „tras“ de fuleul-gigant 
al lui Lereter. La cronometru — pro
fesorul Iovănescu, responsabilul. . . cu 
suflul pentru retur. Grupul sprintează 
see, răspunzînd comenzilor scurte. 
Ghetele se înfundă în crustă, măci- 
nînd sticla gheții. în mijlocul terenu
lui, noul antrenor Colea Vîlcov își cer
cetează elevii. Pare uimit privind 
acest organism viguros care traver
sează o paradoxală perioadă hipoten- 
sivă : doar 9 puncte în 33 jocuri.

începe meciul la. .. patru porți. 
Porțile se fixează cam unde se află 
fundașii la începutul jocului. Scopul 
dublării spațiilor de țintă este depla
sarea jocului de pe un flanc pe celă
lalt, pentru lărgirea frontului de atac.

Disputa e dîrză. Rivalitățile de casă 
sînt evidente. Se remarcă fantezia 
tactică a lui Lereter, „tăvălugul44 de 
totdeauna al lui Manolache, tinerețea 
lui „hopa Tăsică“ (citește Tănase), 
driblingul fin dar mult prea lung al 
lui Remus (astăzi împlinește 28 de 
ani, așa că i se iartă) și absența lui 
Igna (în după-amiaza aceasta viito
rul profesor de istorie-geografie își 
trece ultima probă a examenului de 
stat). în sfîrșit, doctorul Ciosescu pare 
handicapat de terenul greu. (Gurile 
rele de pe margine susțin că de vină 
sînt mai curînd fainele afumături bă
nățene).

Jocul crește. Chipurile învinețite de 
ger ale celor 50 de spectatori-studenți 
sc îmbujorează văzînd cu ochii.

Pentru atribuirea celor 34.434 cîști
guri în obiecte și bani se vor efectua 
39 de extrageri separate, după cum ur
mează :

— 28 extrageri de numere formate din
6 cifre ;

— 5 extrageri 
cifre ;

— 4 extrageri 
cifre ;

de terminații de 5

de terminații de 4
— o extragere 

cifre ;
— o extragere 

cifre ;

de terminație de 3
de terminație de 2

• Surprize... _ surprize... Nici con
cursul PRONOSPORT de alaltăieri nu a 
fost scutit de rezultate surprinzătoare : 
Milan a suferit prima înfrîngere pe 
teren propriu din actualul campionat 
(0—1 cu Lazio) iar Bologna a pierdut 
primul punct după 9, victorii consecu
tive (1—1 cu Atalanta).

Programul concursului PRONOSPORT 
de duminică 16 februarie.
I. Fiorentina—Bologna (A)
IT. Genoa—Lazio (A)
III. Juventus—Sampdoria (A)
IV. Lanerossi—Catania (A)
V. Mantova—Internazionale (A)
VI. Milano—Torino (A)

VII. Modena—Bari (A)
VIII. Roma—Atalanta (A)
IX. Spal—Messina (A)
X. Foggia—Cagliari (B)
XI. Prato—Napoli (B)
XII. Varese—Palermo rB)

q Mîine are loc un nou concurs 
PRONOEXPRES care se anunță ca și 
cele care l-au precedat, bogat în cîști
guri de valoare. Concursurile PRONO
EXPRES din 1964 au aeordat un număr, 
record de cîștiguri de valoare maximă: 
100.000 lei.

Reamintim că și concursul PRONO
EXPRES de mîine beneficiază de eîș- 
tigul excepțional în valoare de 25.000 
lei acordat prin tragere la sorți varian
tei cîștigătoare de categoria a H-a, 
în cazul în care nu se înregistrează 
nici o variantă cîștigătoare de prima 
categorie.

Rubrieă r^^tată de Loto-PronosDort. 

„N-avem emoții pentru la primăvară^; 
Răspunsul e prompt : „Ascultă, Zeno, 
ușurel cu lauda ! 9 puncte e zes
tre de fată frumoasă. Adică nimic. Nn 
uita că joci cu Știința la Cluj și cu 
C.S.M.S. la Iași. Crezi că te iartă ?(-

Grupul lui Zeno e indignat de scep
ticismul lui Ttibi : „Ascultă frățioare, 
de ce ți-i frică, U.T.A. tot nu scapă !“

O dată duelurile angajate, nimeni 
nu mai privește jocul. Zeno, repre
zentantul majorității, prezintă cu glas 
tare echipa care va aduna „pe pu
țin 23 de puncte4*.  „Curcan sau Urzi-: 
ceanu, îmi e tot una. Hîrșova și Race-: 
lescu — fundași de margine. între ei, 
Turcan și Lereter sînt ca și ghiciți.; 
Cît despre Lereter tare l-aș vedea în 
lot. Poate îi scriem lui Silviu Ploieș- 
teanu. Iar dacă ne-o spune că are 30 
de ani bătuți pe muchie, îi amintim 
că la Turku, în ’52, Covaci avea tot 
atît, și venea tot din față, de la înain
tare.**

Digresiunea lui Zeno e întreruptă 
de intervenția celorlalți. „Și în mij-: 
loc ?‘* „în mijloc. .. Surdan cu Tă
nase. Află de la mine că „nea Tase“ 
mai trece mulți prin sită4*.  „Și în 
față ?“ „în față, dacă Igna, Remus și 
Mițaru s-ar bate pe jumătate cît Ma- 
nole, am scăpa de griji. Aud însă că 
profesorul (n.n. — Iovănescu) nu știe 
de glumă**.

Jocul continuă. Juniorul Matei 
zburdă pe extremă (asta pentru că veni 
vorba de jocul mult prea „distins44 al 
lui Igna). „Bobocel**  (Botescu) e și el 
pretutindeni.

. . .Antrenamentul s-a sfîrșit. Mano
lache și Urziceanu se grăbesc. Mîine 
dimineață au ultimul examen al anu
lui V. („Mîine4* fiind „ieri44, pot să 
vă comunic că astăzi Manolache și 
Urziceanu sînt absolvenți). Cu aceștia 
doi, numărul inginerilor Științei crește 
la 5 (Tănase, Lereter, Curcan). Dacă-i 
mai adăugăm pe profesorii Igna și Mi- 
țaru, înseamnă că Știința mai are doar 
cîțiva studenți în echipa de baza. Zeno 
pretinde că acesta e un moment ideal 
în viața Științei din Timișoara. Un mo-: 
ment de. . . 25 de puncte.

IOAN CHIRI LA

De la I. E. B. S.
• Pentru concursul internațional de 

tenis de masă din 13—16.11.a.c. de la 
sala Floreasca, la care participă echi
pele reprezentative ale Angliei, R. S. 
Cehoslovace, R. F. Germane. R.S.F. 
Iugoslavia, R. P. Ungare și R. P. Ro
mine, biletele s-au pus în vrnzare la 
casa din str. Ion Vidu.

• Patinoarul artificiali din parcul 
„23 August" este deschis săptămînă 
aceasta pentru patinaj public joi și 
simbătă orele 17—19 si duminică orele 
10—13 și 15—17.

• La bazinul acoperit Floreasca 
continuă cursul de inițiere la inot pen
tru copii. înscrieri și informații la 
complexul Floreasca, telefon 11.64.06.

• CLUBURILE SI ASOCIAȚIILE 
SPORTIVE POT ÎNCHEIA CON
TRACTE PENTRU REZERVAREA DE 
BILETE IA JOCURILE DE FOT
BAL DE CATEG. A Șl INTERNA
TIONALE DIN ACEST AN. ADRE- 
SINDU-SE ÎNTREPRINDERII NOA
STRE, STR. V. CONTA NR. 16, SERV. 
MANIFESTAȚII SPORTIVE. TELE
FON 11.79.70 interior 116 sau 186.



Campionatul individual de juniori al R. P. R.
• ÎN CAPITALĂ < LA REȘIȚA

Coltul specialistului

Noțiuni de tehnică in tirul 
cu pistolul de sport

Sîmbătă seara, în sala Giulești, a 
avut loc o nouă reuniune de box în 
cadrul campionatului republican de 
juniori, faza orășenească. în conti
nuare s-au desfășurat mai multe me
ciuri între boxerii seniori ai clubu
rilor Metalul și Rapid. Reuniunea a 
fost bine organizată, meciurile au fost 
viu disputate și an plăcut publicului 
spectator. în ceea ce privește 
tehnic la care s-au desfășurat 
dele participant!! au rămas 
datori.

Iată rezultatele înregistrate 
niori : cat. cocoș : D. Tudose 
pia) b.p. M. Nicolae (Steaua) ; cat. 
pană : St. Florea (Rapid) b.p. Con
stantin Stan (Viitorul), C-tin Gerota 
(Metalul) b.p. M. Holbe (Voința) ; 
cat. ușoară : N. Teclu (C.S.S.) b.p. 
C-tin Marin (C.P.B.), C-tin Lică (Vo
ința) b. neprez. T. Elefterie (Rapid). 
V. Zuvelcă (Steaua), în cel mai frumos 
meci al juniorilor, învinge la puncte 
pe Gh. Preoteasa (Metalul). Seniori : 
cat. pană : Gh. Ghifă (Rapid) m.n.

talul); cat. semimijlocie: I. Pop (Me
talul) b.p. L. Mocanu (Rapid), E. 
Dănilă (Metalul) b. k.o. r. a III-a M. 
Ionescu (Rapid), Gh. Vlad (Rapid) b. 
ab. r. a II-a M. Sima (Metalul) ; cat. 
mijlocie : P. Cîmpeanu (Metalul) b. 
dese. r. a III-a O. Urlățeanu (Rapid).

★
nivelul 

]>: r ti- 
însă...

la ju-
(Olim-

Faza orășenească a campionatului 
republican de juniori a continuat du
minică dimineața, în sala uzinelor 
Vulcan.

Juniorii bucureșteni s-au comportat 
bine, realizînd în general dispute spec
taculoase. Cu prilejul acestei reuniuni 
am remarcat forma bună și preocupa
rea pentru box tehnic a sportivilor! 
T. Miron (Voința), Gh. Constantin 
(Dinamo), A. Balcă (Metalul), A. 
Popa (Viitorul).

Iată rezultatele: cat. minimă: T. 
Miron (Voinja) b.p. I. Mageri (Ra
pid), G. Pomefcu (Viitorul) 
Stan (A.S. 23 August), cat.

D. Enache (Metalul) ; cat. semiușoară: Gh. Constantin (Dinamo) b. 
/. Pătrui (Rapid) b.p. Gh. Stan (Me- priza I M. Apostol (Olimpia),

coș: A. Balcă (Metalul) b. ab. repriza 
a III-a M. Zadarojni (Rapid), cat. 
semiușoară: C. Vlăsceanu (Rapid) b.p. 
V. Bonu (Voința), I. Tudor (Rapid) 
b. neprez. D. Diaconescu (Olimpia), 
A. Popa (Viitorul) b. K.O. repriza a 
III-a V. Amorăriței (A. S. 23 August), 
cat. ușoară: G. loniță (Semănătoarea) 
b. ab. repriza a II-a V. losifescu 
(Metalul), cat. mijlocie mică: 
Manea (Steaua) b. ab. 
Gh. Stătîcă (Steaua).

i. repriza a
Gh.
II-a

CAMPIONATUL DE
R.P.R.

JUNIORI

la Reșița

AL

faza

b.p. V. 
muscă f 
ab. re- 
cat. co-

SURPRIZE IN FINALELE „CUPEI ORAȘULUI BUCUREȘTI": 
ECHIPELE OE LA CONFECȚIA ÎNVINSE IN MANȘA I!

Recent s-a încheiat 
orășenească a campionatului republican 
de juniori pe anul 1964.

La această competiție au luat parte 
peste 40 de tineri pugiliști de la 

C.S.M. Reșița și din asociațiile spor
tive Metalul Bocșa și Tinărul Meta
lurgist din localitate.

La sfirșitul celor trei reuniuni au 
fost desemnați campioni ai orașului 
Reșița următorii boxeri: cat. minimă: 
A. Ursulescu (Metalul Bocșa); cat. 
Iiîrtîe: N. Negrea (C.S.M.R.); 
muscă: P. Nedelea (C.S.M.R.); cat. 
cocoș: I. Butan (Metalul Bocșa); cat. 
pană: V. Aștileanu (Tinărul Metalur
gist): 
(C.S.M.R.);
(C.S.M.R.); cat semimijlocie: M. Dră- 
gulici (Metalul Bocșa); cat. mijlocie 
mică: 1. Covaci (Tinărul Metalurgist); 
cat. mijlocie: P. Ghencea (Met. Bocșa); 
cat semigrea: 1. Hasler (Tinărul Me
talurgist).

cat.

cat. semiușoară: I. Bărchescu 
cat. ușoară: E. Guzga

I. PLAV1ȚU - coresp.

Manșa 1 a finalelor „Cupei orașului 
București4- s-a încheiat cu o 
surpriză pentru cei ce urmăresc acti
vitatea echipelor de categorie 
șenească din Capitală ; 
ambelor formații ale Confecției 
tr-adevăr, meciul feminin s-a încheiat 
prin victoria Tricotajului roșu cu 3—0 
(15—11, 15—9, 16—14), iar în cel 
masculin voleibaliști de la Aurora 
s-au arătat mai bine pregătiți și au 
cîștigat cu 3—1 (15—13, 15—11, 
14—16, 15—10). Dar mai presus de 
rezultatele în sine, ceea ce trebuie 
subliniat este calitatea bună a voleiu
lui practicat de cele 4 echipe finaliste, 
lucru care pune într-o lumină frumoa
să activitatea jnai puțin cunoscută 
'depusă la „oraș44.

începutul meciului feminin a... su- 
rîs jucătoarelor de la Confecția care 
după 1—3 reușesc cinci puncte la 
rînd și întorc astfel rezultatul în fă-

mare

ora- 
înfrîngerea 

! în-

A. apărut revista

SPORT nr. 3

în ultima vreme, în multe cluburi și 
asociații sportive din diferite regiuni ale 
țării s-a îmbunătățit considerabil activi
tatea din cadrul secțiilor de tir ; a crescut 
nivelul performanțelor, a sporit numărul 
celor dornici să practice acest sport. Și, 
pentru că mulți dintre acești tineri au fost 
atrași de frumusețea probelor de pistol, 
considerăm că îndrumările antrenorului Gh. 
Corbescu — cuprinse în acest articol — îi 
vor ajuta să se pregătească mai bine în 
vederea obținerii unor rezultate bune.

★
Tragerile cu pistolul prezintă un înalt 

grad de dificultate și pentru a exemplifica 
acest lucru este suficient să amintesc că 
oricare nou venit pe poligon, pus să tragă 
și cu pușca și cu pistoletul, în 90 la sută 
din cazuri, cu pistoletul, nici nu va lovi 
ținta. Explicația constă în aceea că pen
tru a executa o tragere cu pistolul, spor
tivul este nevoit să țină arma, să ia linia 
de ochire și să declanșeze focul cu o sin
gură mină, fără să folosească nici cel mai 
mic reazem. Dacă la toate acestea mai 
adăugăm varietatea probelor de tragere 
cu pistolul, ne dăm cu ușurință seama de 
cîtă îndemînaie, pe ce posibilități fizice 
și psihice trebuie să se bizuie un sportiv 
de performanță care, uneori, practică cu 
succes, dacă nu toate, cel puțin două din 
cele trei probe : precizie, viteză și calibru 
mare. In asemenea cazuri, rezistența, 
puterea de luptă, meticulozitatea și stăpîni- 
rea de sine specifice tirului de precizie, 
se împletesc armonios cu simțul timpului, 
viteza de reacție, coordonarea aproape 
instantanee a ochirii cu declanșarea etc. 
Numai cu aceste însușiri un pistolar nu 
poate deveni însă trăgător de performanță. 
La baza pregătirii sale trebuie să se gă
sească un bagaj bogat de cunoștințe teo
retice și practice, o complexitate de de
prinderi legate de tcate momentele care 
formează ciclul unui ioc, unei serii și în 
ultimă instanță al întregii probe. De ase
menea, un pistolar tiebuie să-și cunoască 
la perfecție armamentul pe care-1 folosește, 
începînd cu calitățile lui balistice. Un 
exemplu concludent ni-1 oferă trei pistolari 
cu renume mondial : Ulman, Balogh și 
Sptarschi. Toți trei, din dorința folosirii 
la maximum a materialului în realizarea 
de performanțe ridicate, au ajun3 fie la 
crearea de noi prototipuri de pistoale, fie 
la îmbunătățirea radicală a detentei. Nici 
unul din ei însă nu a procedat empiric 
așa cum mal obișnuiesc să facă mulți din
tre trăgătorii noștri care mutilează 
rost armamentul tăindu-i chiulasele, 
rindu-i țevile, anexîndu-i tulumbe la 
etc. De aici se desprinde concluzia
cunoaștere temeinică a armamentului nu 
este posibilă fără un minim de cunoștințe 
balistice și de mecanică și acest 
trebuie să-l știe fiecare sportiv care 
să facă tir de performanță.

Și acum, despre unele probleme a
importantă a lost verificată pe deplin.

fâtâ 
gău- 
guiă 

că o

Programul „Cupei R.P.R.“
FEMININ

Etapa I, 16 februarie
C.P. București — C.S.M. Cluj 
Progresul București — știința Cluj 
Voința Craiova — Dinamo București 
C.S.M. Sibiu — Știința București 
Farul Constanța — Rapid București

Etapa a II-a, 23 februarie
Știința București — Progresul București 
Rapid București — C.S.M. Sibiu
Dinamo București — C.S.M. Cluj 
Farul Constanța — C.P. București 
Știința Cluj — Voința Craiova

Etapa a III-a, 1 martie
C.P. București — Dinamo București 
Progresul București — Rapid București 
Voința Craiova — Știința București 
C.S.M. Cluj — Știința Cluj
C.S.M. Sibiu — Farul Constanța

Etapa a IV-a, 8 martie
Rapid București — Voința Craiova 
Știința București — C.S.M. Cluj
C.S.M. Sibiu — C.P. București 
Farul Constanța — Progresul București 
Știința Cluj — Dinamo București

Etapa a V-a, 15 martie
Dinamo București — Știința București 
C.P. București — Știința Cltij
Progresul București — C.S.M. Sibiu 
C.S.M. Cluj — Rapid București
Voința Craiova — Farul Constanța

Etapa a Vl-a, 22 martie
Progresul București — C.P. București 
Rapid București — Dinamo București 
Știința București — Știința Cluj
C.S.M. Sibiu — Voința Craiova 
Farul Constanța — C.S.M. Cluj

Etapa a VH-a, 29 martie
C.P. București — știința București 
Dinamo București — Farul Constanța 
Știința Cluj — Rapid București
C.S.M. Cluj — C.S.M. Sibiu 
Voința Craiova — Progresul București.

Etapa a Vflf-a, 5 aprilie
Rapid București — Știința București 
Progresul București — C.S.M. Cluj 
Voința Craiova — C.P. București
C.S.M. Sibiu — Dinamo București 
Farul Constanța — Știința Cluj

Etapa a IX-a, 12 aprilie
C.P. București — Rapid București 
pinamo București - Progresul București 
Știința București — Farul Constanța 
știința Cluj — C.S.M. Sibiu
C.S.M. Cluj — Voința Craiova
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Mariana 
Măriei, 

Ionescu, 
Maria

voarea lor. Au fost însă singurele mo
mente în care voleibalistele de la 
Confecția s-au comportat la înălțimea 
așteptărilor, pentru că în restul timpu
lui Tricotajul roșu, avînd în Tatiana 
Avacum aceeași valoroasă realizatoare 
și coordonatoare pe care o cunoș
team, s-a impus cu autoritate.

Arbitrul N. Mateescu a condus bine. 
Au jucat î

TRICOTAJUL ROȘU: 
Savu, Ilona Caproș, Florica 
Tatiana Avacum, Teodora
Rodica Pescaru. CONFECȚIA : 
Anghelescu, Ștefania Bogea, Georgeta 
Matei, Ileana Surugiu, Cecilia Capcalo, 
Ileana Toader — Stana Alexe, Elena 
Arvatu, Rădița Oană.

Cu toate că a pierdut un set, de la 
început se întrevedea în meciul mas
culin superioritatea Aurorei. Cu Gher- 
tinișan foarte bun în atac, cu o apă
rare pusă la punct și cu serviciile 
foarte periculoase expediate de Wil- 
werth, Aurora nu putea scăpa victoria 
mai ales că, de cealaltă parte a fileu- 
lui, Confecția — o echipă mai tînără 
— și-a bazat jocul prea mult pe Guido 
Ernst, care în meciul de sîmbătă s-a 
comportat slab.

Partida a fost condusă foarte bine 
de I. Niculescu. Au jucat :

AURORA : Ghertinișan, Dimcescu, 
Wilwerth, Vlaicu, M. Popescu, Petrof. 
CONFECȚIA : Grigorescu, Guido, Chi- 
rițescu, Drăghicescu, Gavriliță, lorda- 
che-Zainea.

Viitoarea etapă a finalelor progra
mează partidele : Tricotajul roșu — 
Confecția (f) și Confecția — Semănă
toarea (in).

La centrele de difuzare a presei 
din întreaga țară, amatorii de sport 
pot găsi numărul 3 al revistei 
ilustrate SPORT. Din cuprinsul a- 
cestui interesant număr spicuim:

• PATINAJ: • Veniți la cam
pionate.

• La Craiova-n miez de iarnă
• FOTBAL: • Portret • Frățilă
• „Trio" Mateianu • In vizită la 

o „echipă mică" • Dinamo pregă
tește returul • Pentru albumul 
dumneavoastră : CRIȘUL ORADEA
• Echipa iugoslavă Partizan în 
cursa „C.C.E." • Mijlocul terenului
• Mckloufi, o veche cunoștință
• Genunchiul lui Garrinclia • Ca
leidoscop fotbalistic.
• ATLETISM: Tărtăreanu vrea 
să mai alerge doi ani! • Pe pista 
albă • Kinogramă... ad-lioc.
• BOX: Echipa ciștigătoare a 

Cupei Europei • 
Negrea.

• MAGAZIN 
Creierul electronic
• Cursa de la
• Cu trotineta pe gheață • A patra 
ocazie etc.

Acest număr al revistei SPORT 
prezintă cititorilor două pagini cu 
fotografii inedite de la J.O. de 
târnă de la Innsbruck.

Procurați-vă chiar astăzi numă
rul 3 al revistei SPORT.

lucru 
vrea

câror

PRINDEREA Șl TINEREA PISTOLULUI
Prinderea și ținerea pistolului în mina, 

sau priza cum i se mai spune, este o 
problema principala pentru orice pistolar, 
deoarece de rezolvarea ei depinde în buna 
parte declanșarea focului și uneori chiar 
coordonarea dintre ochire și declanșare. 
In principiu, o priza bună impune : prin
derea crosei în așa fel îneît pielea palmei 
sâ nu prezinte îndoituri în contactul cu 
lemnul, toate degetele sâ aibâ contact cu

crosa (cel mare și arătătorul în lungul 
țevii, restul cuprinzînd crosa), iar strîn- 
gerea să se exercite uniform pe toată su
prafața crosei și pe tot timpul tragerii, cu 
toate degetele mîinii. Am spus în principiu, 
fiindcă strîngerea crosei este mai relativă 
la tirul de precizie și mai pronunțată la 
cel de viteză. Dar, chiar și în cazul tiru
lui cu pistolul de precizie, strîngerea cro
sei diferă de la sportiv la sportiv, în ra
port de unghiul crosei cu țeava. Acolo 
unde crosa permite îndoirea totală a mîinii 
din încheietura pumnului, nu este nevoie 
de o strîngere pronunțată a crosei. Și 
invers, cină se ține pistoletul în forță este 
nevoie și de o strîngere mai puternică.

POZIJIA TRĂGĂTORULUI
Pentru ca un trăgător de Ia probele de 

pistol să obțină rezultate bune la trageri 
și pentru ca la un începător rezultatele să 
crească de la un antrenament la altul, sau 
de la concurs la concurs, el trebuie să 
execute tragerea numai dintr-o anumită 
poziție. Practica confirmă că cea mai po
trivită poziție de tragere cu pistoletul este 
cea cu picioarele depărtate atît cît per
mite constituția fizică a corpului (mai puțin 
la precizie și mai mult la viteză, cu pi
ciorul sting puțin în față la precizie, cu 
piciorul sting puțin înapoi la viteză) ; 
trunchiul ușor aplecat înapoi, mina stîngă 
pe șold sau în buzunar, brațul drept în
tins și blocat la încheieturi, dar nu încor
dat, capul întors spre dreapta și umerii pe 
aceeași linie cu brațul drept.

★
Sîntem în posesia unor concluzii edifi

catoare în ceea ce privește necesitatea 
cunoașterii materialului, realizarea unei 
prize bune și alegerea poziției care să 
ușureze darea focului și să asigure un 
recul normal și constant al pistoletului. 
Dar, aceasta nu rezolvă întreaga problemă. 
Pistolarul are nevoie ca loviturile să fie 
cît mai grupate și înti-o zonă care să 
coincidă cu centrul țintei. Numai așa rezul
tatul cifric se poate apropia de punctajul 
maxim, cu alte cuvinte, pistolarul trebuie să 
știe și cum să ochiască.

O ochire este bună numai atunci cî.«d 
am __ JL__  _ _ ' __ ’ ’ - L --
cînd plasarea acestei Imagini este făcută 
într-o zonă care ne dă posibilitatea^ să o 
păstrăm constantă sau cu modificări cît 
mai neînsemnate. Pentru aceasta, în tirul 
cu pistolul de precizie, este indicat ca 
sportivul să inspire adine o dată cu duce
rea brațului drept în sus, să expire nor*  
mal la lăsarea lui în jos, să se oprească 
aproximativ în zona bazei punctului nec;v 
de pe țintă și numai după aceea '\ 
treacă la finisarea ochirii teținînd respi
rația. Cît privește proba de pistol viteză, 
aici intervin modificări. In timpul ridicării 
brațului pe siluetă, sportivul nu mai res
piră iar finisarea ochirii începe *cu  pnn- 
derea aproximativă a 
momentul cînd pistoletul ( 
optarului de la ora 6.

Urmează acum darea 
rea).

In timp ce ochirea se . .
cepe și declanșarea. Cînd ochirea este în 
acțiune, degetui este pe trăgaci și apasă 
încet, progresiv și concomitent cu menține
rea liniei de ochire.

Cine nu întrunește într-un tot indivizibil 
toate cele de mai sus nu poate deveni tră
gător de performanță, iar aci nu se poate 
ajunge decît piintr-o pregătire continuă, 
conștiincioasă, desfășurată cu rîvnă și pa
siune.

realizat o câtare bine prinsă și

catârii, încâ din 
a ajuns In dreptul

focului (declanșa-

desăvîrșește, în-

GH. CORBESCU 
antrenor

CetătâSe chimiei
O PRODUCȚIE A STUDIOULUI AL SAHIA

M. T

Negrea contra...

SPORTIV: • 
de la Innsbruck 

miezul nopții

La cinematografele „UNION", „TOMIS" și „EXCELSIOR" 
Capitală rulează filmul documentar în culori

Regia : Mihăițâ Lupu
Imaginea : Gh. Feher. N. Marinescu



TEMI SiMAS A
ga Cluj

C.S.M.—Voros Meteor Budapesta
Campionatele regiunilor Ploiești și Suceava 

s-au bucurat de succes
Concursul elevilor din regiunea Clujin semifinala „C. C. E.“

lubitorii tenisului de masă din Cluj 
i prilejul să vadă astăzi la „lucru" 
:hipa lor favorită, C.Ș.M., campioană 
asculină a țării în confruntarea eu 
dutabila formație maghiară Voros 
leteor Budapesta. întjlnirea are loc în 
idrul semifinalei „Cupei campionilor 
iropeni", Dorin Giurgiucă, Radu Ne- 
tie seu. A. Reti și Gheorghe Cobirzan 
n care vor fi aleși cei „trei" pentru 
tîlnirea de azi, s-au antrenat cu se- 
ozitate, ceea ce ne face să așteptăm 
: încredere evoluția lor.
Sportivii maghiari Fahazi, Foldy și cedente, Vasutepitok (recentă învingă- 

uteso au sosit luni la Cluj, făcind în toare cu 5—3 în fața Slaviei Praga).

ulieta Namian și Petre Mărmureanu 
au cîștigat „Cupa Steaua

intervalul a două săptămîni, 
etre Mărmureanu a cîștigat concursu- 
le dotate cu „Cupa de iarnă**  și 
-upa Steaua**.  Succesul lui se dato- 
lază unei forme constante, a siguran- 
;i pe loviturile și serviciile foarte 
>' 'ce. Pregătindu-se metodic in 
'tinuare, Petre Mărmureanu are 
isibilitatea să realizeze rezultate din 
: in ce mai bune.
Dintre ceilalți competitori, o com- 
>rtare frumoasă a avut și tinărul 
onstantin Popovici, posesorul unui 
c ofensiv.
Mențiuni pentru evoluția lor meri- 

, indiferent de rezultatele tehnice 
iregistrate. jucătoarele Julieta Na- 
ian, Eleonora Roșianu, Iudit Dibar, 
Mariana Ciogolea. S-a putut observa 
acțiunile Întreprinse de cele patru 

lortive, preocuparea pentru 
: atac, la fileu. Mai bine 
etic s-a arătat totuși Julieta 
știgăixiarea întrecerilor.
Rezultate mai importante:

loviturile 
orientată 

Namian.

UN CAPITOL DEFICITAR LA ECHIPELE DE HANDBAL 
DE SELECȚIE SI INSTRUIRE9 9

MUNCA
Pentru handbalul din țara noastră 

ml 1963 a însemnat continuarea unei 
:tivități rodnice pe plan intern și in- 
rnațional. întrecerile din cadrul cant
onatelor republicane, precum și din 
lelalte competiții oficiale interne S-au 
isfășurat la un nivel superior față de 
iii trecuți. Creșterea calitativă a acti- 
lății competiționale a dus, implicit, 

la dobîndirea unor frumoase suc- 
se pe plan internațional, care au 
«ntribuit la ridicarea prestigiului spor- 
r al țării noastre.
Desigur însă, că bilanțul anului 1963 

i constituie limita posibilităților de 
re dispunem în această importantă 
mură sportivă și cînd spunem acea- 
a ne gîndim la turneul întreprins în 
ima parte a anului de reprezenta
ta noastră masculină în Suedia. Nor- 
gia. Danemarca și R.F.G., turneu 
Idat cu rezultate nesatisfăcătoare, 
ecum și la fap'ul că echipa Dinamo 
icurești a pie'dut din... mină finala 
I.C.E.", iar Rapid București — la 
:e — a fost eliminată în semifinalele 
mpetiției. De asemenea, activitatea 
mpetițională internă ar fi putut în- 
gistra un progres tehnic n.ai pronun- 
t față de anii precedenți
Cauzele sînt mai mute și ele au 

si scoase în evidență în bună mă- 
ră cu prilejul ședinței de analiză a 
tivității pe anui 1963. Totuși această 
dința, care trebuia să prilejtiiascăo 
nplă dezbatere a tuturor problemelor 
ndbalului, nu s-a ridicat la nivelul 
tepiărilor. Participarea a fost redusă 
4 la ședință (AU LIPSIT MEMBRI

BIROULUI FEDERAL Șl Al CO- 
IS1ILOR ȘI COLEGIILOR CEN- 
CALE), cît și la discuții (s-au în- 
rjs 9 vorbitori, dintre care 4 antre- 
ri). IN ASEMENEA CONDIȚIUNI, 
’DINȚA NU Șl A PUTUT ATINGE 
■ DEPLIN SCOPUL. 

aceeași zi un antrenament de acomo
dare.

Intîlnirea C.S.M. Cluj—Voros Me
teor Budapesta, anunță o întrecere 
interesantă. Dacă jucătorii noștri vor 
acționa la valoarea posibilităților lor 
și vor lupta cu toată dirzenia vor 
putea obține victoria și calificarea 
pentru finala competiției. în caz de 
victorie, C.S.M. Cluj va juca finala 
probabil în luna martie la Budapesta, 
în compania cîștigătoarei ediției pre-

Simplu bărbați, turneu grupa 11 
Mărmureanu • Bardan 6—1, 7—5, Po
pov ici - Bosch 8—6. 2—6. 6—2, Bosch- 
Bardan 7—5, 6—2, Mărmureanu-Bosch 
6—2, 6—1, Mărmureanu-Popovici 6—2. 
6—1, Popovici-Bardan 7—5, 4—6. 6—2; 
grupa a 11-a: Dron-Ilie Năstase 10—12, 
6—2. 6—0. Ilie Năstase - Serester 6—4, 
6—3, Constantin Năstase, accidentîn- 
du-se, a fost nevoit să abandoneze 
concursul. In grupa I, pe locul 
s-a clasat Mărmureanu. urmat de 
povici, Bosch și Bardan.

Simplu femei, turneu: Eleonora 
șianu - Mariana Ciogolea 6—4, 6—4. 
Eleonora Roșianu ■ indii Dibar 6—0. 
6—3, Julieta Namian - Mariana Cio
golea 6—3, 5—7, 8—6, Julieta Na
mian - Iudit Dibar 1—6, 6—1, 6—4. 
Mariana Ciogolea — Dibar 2—6, 6—3, 
6—2, Julieta Namian — Eleonora Ro
șianu 7—5, 6—2.
Clasament: 1. Julieta Namian, 2. Eleo

nora Roșianu, 3 .Mariana Ciogolea, 4. 
Iudit Dibar.

intii
Po-

Ro-

Darea de seamă și discuțiile au 
la concluzia că principalele cauze 
buie căutate în primul riad în mi 
defectuos în care se desfășcirâ selecția 
sportivilor și procesul de instruire în 
cadrul unor cluburi și asociații spor
tive, ceea ce s-z reflectat, cum e și 
normal. în desfășurarea campionatului 
și implici!, în n velul slab de pregătire 
cu care unii sportivi s-au prezentat la 
loturile republicane. Mai există secții 
de handbal fțuntașe în care selecția 
sportivilor nu se face după criterii 
științifice De aiei și prezența în cam
pionat a unor elemente necorespunză- 
ioare, atît din punct de vedere fizic, 
cît și din punct de vedere tehnic (Con
structorul Timișoaia. Electromagnetica 
București. Faianța Sighișoara, Confec
ția București, Tehnorretal Timișoara, 
Tractorul Brașov, C.S.M S. Iași). Pe 
de altă parte, mai sint și echipe care 
mențin in rîndurile lor jucători pla
fonați, de la care nu se pot aștepta 
progrese pe măsura cerințelor formații
lor respective, a pretențiilor unui cam
pionat republican — pentru a cărui 
desfășurare se fac importante chel
tuieli. (Exemple: Voința Sibiu.C.S.M. 
Reșița, Tehnometal Timișoara, CS.MS. 
Iași).

Ce au făcut antrenorii acestor echipe 
pentru remedierea acestei s:tuații ? Ce 
măsuri au luat birourile de secție în 
această direcție ? Cum au acționat co
misiile locale pentru a face ca mur.ca 
de selecție 
riozitatea ?

Aceleași 
găiură cu 
lasă fQărtei ....
de echipe. Dare., de s°8mă a subliniat 
faptul că mai-s.61 echipe și încă frun
tașe care se -aiUrcneuză cel mult de 
două ori pe săptămînă (Ș.iința Galați, 
Constructorul.„Timișea. a,. .Electromag
netica București Rulmentul Brașov 
ete). Altele, deși afectează un număr 
suficient de ore de antrenament, totuși

dus 
tre- 

■oiiul

să lie tratară cu toată se

întrebări se pun și în le- 
procesul de instruire, care 
țnnlț de . dorit la o serie

regionale 
Concursu- 
echilibrate 

care au 
Iată rela

ta sfîrșitul săptămînii trecute, schi
orii di-n întreaga țâră și-au disputat 
întîietatea în cadrul etapei 
a campionatelor republicane, 
rile au prilejuit întreceri 
și spectacole frumoase, la 
asistat numeroși spectatori, 
țările corespondenților asupra dispu
telor schiorilor din regiunile Ploiești 
și Suceava.

• Campionatul regiunii Ploiești s-a 
desfășurat timp de trei zile cti parti
ciparea a 130 de schiori din raioanele 
Cîmpina, Buzău. Teleajen și Cislău. 
Organizarea, excelentă, a contribuit 
în rnare măsură la succesul competi
ției. Probele alpine s-au desfășurat pe 
pirtiile dintre Cota 1500 și Cota 140G. 
iar cele de fond ia Poiana Stînii. Re
zultate: SLALOM SPECIAL, seniori.
1. At. Bucur (Carpatî Sinaia) 86.6:
2. M. Enache (Caraimanul Bușteni) 
90,6; 3. C. Tărăbuș (Carpați Sinaia)

IN „CUPA SPORTUL POPULAR" Șl „CUPA F.R.H."
Partidele de simbătă și duminică 

din cadrul competițiilor de sală „Cupa 
Sportul popular" și „Cupa F.R.H." 
au prilejuit întreceri interesante, în
cheiate cu rezultate in general aștep
tate. In special, handbaliștii juniori 
s-au comportat bine, oferind iubitori
lor acestui sport jocuri tehnice, dispu
tate cu mult elan. Din acest punct 
de vedere merită să fie subliniate par
tidele Dinamo București - Luceafărul 
Brașov și- C.S.S. Cluj - Rafinăria Te- 
leajen. în care jucătorii au făcut ri
sipă de energie, dovedind calități teh
nice și tactice remarcabile. Cu acest 
prilej s-au remarcat o serie de juniori 
cu frumoase posibilități, ca Chircoșa 
(C.S.S. Cluj) — un bun coordonator 
— sau Gal (Luceafărul Brașov). Licu 
(Dinamo București),'Vas (GS.S. Cluj) 
și Avranicscu (Raf. Teleajen) — ex
celent! realizatori. Numai acești patru 
juniori au marcat 37 din cele 98 de 
goluri înscrise in aceste două meciuri. 
O frumoasă comportare au avut și e- 
chipele de junioare S.S.E. nr. 2 Bucu
rești și Voința Odorhei, învingătoare 
la diferențe concludente.

In „Cupa F.R.H.", primele jocuri 
interregionale s-au caracterizat în ge-

se pregătesc superficial (C.S.M.S Iași, 
Faianța Sighișoara. Tthnometal Timi
șoara, S.S.E. Petroșeni). Or, este bine 
știut că realizarea unei pregătiri temei
nice, foarte necesară în obținerea de 
rezultate mereu mai bune aiît pe plan 
intern, cit șî pe plan internațional nu 
este cu putintă fără un volum mare 
de muncă fără o cantitate mărită de 
repetări și o intensbate sporită in ca
drul lecțiilor d_- antrenament.

în metodica antrenamentului s-au 
făcut însemnați pași înainte în ultimii 
ani și acest lucru trebuie subliniat ca 
un fapt pozitiv. Totuși, după cum re
zultă și din faptele semnalate de darea 
de seamă, acest» progrese nu se eon- 
stată peste tot. Unii antrenori nu au 
pus în practică n .total t»te principiile 
concepției de pregătire și de joc ela
borate de colegiul central și dezbătută 
cu toți antrenori'4 Este o abatere care 
a fost posibilă datorită pe de o parte 
lipsei de preocupare a unor condu
ceri de cluburi și asociații (C.SMS. 
lași, Tractorul B'așov șa.), iar pe de 
altă parte lipsei de control și îndru
mării sistematice din partea colegiilor 
locale de antrenori și. în special, a co
legiului central. Acesta din urmă și-a 
îndreptat atenția exclusiv spre proble
mele selecționării și pregătirii loturi
lor reprezentative și a uitat una din
tre sarcinile sale esențiale1 ajutorul 
pe care trebuie să-l dea, prin control 
și îndrumare pe teren, colegiilor locale 
și antrenorilor echipelor. Or, în 1963 
nici un membru al colegiului central 
— cu excepția antrenorului federal — 
nu s-a deplasat în țară. Oare instrui
rea. antrenorilor se poate realiza nu
mai prin odcespondență ?...

Subliniind lipsurile din munca de 
selecție și instruire ă sportivilor, ședința 
de analiză a ară'at de fapt, care sînt 
cauzele principale, ale decalajului va
loric existent, în’ 'c echipele de catego
ria A. Pentru că este clar: între Di
namo București și Steaua de o parte,

100,9; senioare: 1. Mihaela Stoenescu 
(Voința Sinaia) 97.1; 2. Rodica Seeher 
(Voința) 135.2; juniori: 1. I. Juneți 
(S.S.E. Sinaia) 95,5; 2. Gh. Vulpe 
(S.S.E.) 97,2; 3. S. Cotacu (Carpați) 
105,4; junioare: 1. Florîca Megianin 
(S.S.E.) 71,2; 2. Mariana Bălan (Ca
raimanul) 86.4; 3. Elena Donea
(S.S.E.) 104,4; SLALOM URIAȘ se
niori: 1—2. P. Clinei și C. Tărăbuș (am
bii de la Carpați) 47.2; 3. M. Bucur 
48,0; 4—5 M. Enache (Caraimanul) 
și Dan Focșeneanu (Carpați) 49,1 ; 
FOND. 15 km seniori: 1. f. Șupeală 
(Caraimanul) 56:11.0; 2. FI Moido- 
veanu (Voința Sinaia) 56:47.0: 3. N. 
Aldea (Caraimanul) 58:48,0; 10 km se
nioare: 1. Ecaterina Șupeală (Carai
manul) 49:08.0; 2. Elena Voicu (Pro
gresul Sinaia) 53:02.6; juniori 10 km : 
1. C. Sofran (Caraimanul) 39:02.0; 2. 
FI. Bunea (Voința) 40:00.0 3. V. Bra- 
tovschi (Caraimanul) 40:50,0; 3x10 km 

neral prin diferențe apreciabile între 
formații. Echipele gazdă (cu o singură 
excepție) au obținut victoria, califi- 
cindu-se

SENIORI : Steaua București - E- 
lectroputere Craiova 37—12 și 28—10; 
Dinamo Brașov - Tehnometal Timi
șoara 26—18 și 29—22; Știința Tg. 
Mureș - Minerul B. Mare 38—8 și 
33—9; Știința Cluj - l.R.T.A. Oradea 
18—12 și 17—12 (meciul Portul Cons
tanta - Dinamo Bacău are loc azi).

SENIOARE: Electromagnetica Bucu
rești - S.S.E. Ploiești 8—8 și 9—12; 
Mureșul Tg. Mures - I.T.O. Oradea 
29—8 ,i 22—3; Știința Cluj - C.S.O. 
B. Mare 26—5 și 28—5 (jocul Spartac 
Constanța - Voința Craiova se încheie 
astăzi).

Echipele învingătoare s-au calificat 
pentru etapa din 15—16 februarie.

Un atac al eeliipei S.S.E. Ploiești la poarta formației Electromagnetica Bucu
rești, care se va încheia cu marcarea unui gol.

Foto :. T. Roibu

țl

și celelalte echipe masculine, pe de 
altă parte, ca și intre Rapid București, 
Știința Timișoar.. ți Știința București 
și celelalte formații feminine sînt dife
rențe apreciabile de valoare. De aceea 
disputarea titlului de campioană nu ri
dică prea multe probleme și. din pă
cate, cele mai mu:te echipe își propun 
ca obiectiv, la în.tputtl fiecărui cam
pionat, doar... editarea retrogradării și 
menținerea locului în categoria A. A- 
ceasta limitează perspectivele de pro
gres ale echipelor și de ridicare a ni
velului tehnic al campionatului. Și se 
știe doar că pezența în lupta pentru 
titlu a unui . număr mare de echipe 
bune înseamnă tu. campionat bun. In 
această problemă, de cea mai mare 
importanță pentru handb’iul nostru, 
federația nu a d pus însă suficiente 
eforturi. Și va trebui s-o preocupe mai 
mult pe viitor.

Așadar, selecția și instruirea spor
tivilor constituie o problemă principală, 
pentru a cărei rezolvare în raport cu 
interesele generale ale handbalului tre
buie depuse toate eforturile. Conside
răm că printre măsurile care se impun 
și care pot aduce o contribuție impor
tantă în această direcție, sînt: mări
rea numărului, volumului și intensității 
antrenamentului': controlul permanent 
și sistematic la antrenamente ; întări
rea loturilor echipelor cu elemente ti- 

seniori: 1. Caraimanul 2h00:34,0; 2. 
Voința Sinaia 2h00:45,0; 3. Bucegi Si» 
naia 2h26:55,0; 3x5 km fete: 1. Com-, 
binata Progresul-Caraimanui lh20:15,G;
2. Voința 11122:20,0; 3x5 km juniori: 1 
Caraimanul lh03:41,0. (MIHAI BOTA- 
coresp.).

• Aproape 2000 de spectatori au 
asistat simbătă și duminică la între» 
cerile schiorilor din regiunea Suceava. 
Au participat peste 100 de sportivi din 
raioanele Cîmpulung, Botoșani. Su
ceava, Rădăuți, Gura Humorului și 
Vatra Dornei. Concursul, desfășurat 
pe pirtiile din Vatra Dornei, s-a bucu» 
rat de un deosebit succes. Rezultate. 
FOND 15 km seniori: 1. Tr. Ciotu (Va
tra Dornei); 10 km juniori: 1. N. Buta 
(Vatra Dornei); 3 km junioare: 1'. 
Ortansa Cojoc (Vatra Dornei); 5 km 
senioare: 1. Maria Sfetcu (Cîmpulung): 
COMBINATĂ ALPINA DE DOUA 
PROBE: seniori: 1. Mihai Miron (Va-: 
tra Dornei): senioare: 1'. Mariana 
Andreescu (Vatra Dornei): juniori: 1'.' 
Lucian Turciu (Vatra Dornei); junioare:
1. Aneta Pal (Vatra Dornei). (G. 
ALEXA și P. SPAC — coresp.).

• Cei mai buni schiori din rîndurlle 
elevilor din regiunea Cluj și-au dat 
înitlnire la Someșul Rece pentru a 
participa la faza regională a campio» 
natului republican școlar. Cei 70 de 
elevi au oferit o pasionantă luptă pen
tru ocuparea locurilor fruntașe. La pro
bele alpine s-au evidențiat clujenii, iar 
la cele de fond schiorii din raioanele 
Cimpeni și Bistrița. Iată cîștigătorii 
probelor i BĂIEȚI fond 5 km : 1. Irî- 
mia (Șc. profesională Industria Sîr-. 
mei Cimpia Turzii); slalom special: 
A. Szabo (Șc. medie nr. 6 Cluj) ; 
coborire: A Szabo; ștafeta 3x5 km: 
Cimpeni; FETE fond 3 km: Maria 
Imre (Șc, medie nr. 11 Cluj); slalom 
special și coborire: Iudit Tomori (Șc. 
medie nr. 1 Cluj); ștafeta 3x3 km: 
Bistrița. în clasamentul pe echipe pri
mul loc a fost cucerit de selecționata 
raionului Cluj cu 66 p, urmată de i
2. Bistrița; 3. Cimpeni; 4. Dej; 5. Turda’ 
6. Zalău (P. NAGY - coresp).

nere, selecționat'- mai judicios și stabi
lizarea lor; îndrumarea școlilor spor
tive de elevi spre o activitate mai in
tensă în direcția pregătirii elementului 
feminin ; crearea de centre de copii pe 
lingă principalele cluburi și asociații 
sportive; reglementarea transferărilor 
în așa fel îneît să se asigure mai mul
tă stabilitate loturilor de categoria A 
și, în același timp, să se lărgească 
posibilitățile de întărire a echipelor cu 
elemente valoroase, depistate în catego
riile inferioare; sprijinirea mai eficien
tă de către federație a comisiilor lo
cale.

Printr-un efort comun și permanent, 
printr-o muncă desfășurată cu simț de 
răspundere și exigență, an’renorii. bi
rourile de secțir. comisiile locale — 
sub îndrumarea mai atentă, a consiliilor 
regionale UCFS și a federației — pot 
lichida în scurt timp lip.-urile semna
late și pot contribui substan.ial la îm
bunătățirea calității antrenamentelor, 
valorificarea tinerelor cadre, echilibra
rea loturilor din categoria A și ridica
rea nivelului tehnic al campionatului 
Acest lucru va duce implicit la noi 
succese de prestigiu in activitatea echi
pelor reprezentative.
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DUPĂ CEA DE-A NOUA EDIȚIE
A JOCURILOR OLIMPICE DE IARNĂ

4 sportivi maghiari 
de tenis de masă

la „internaționalele**  
ale R. P. Romine

Festivitatea de închidere

INNSBRUCK 10 (Agerpres) — Du
minică seara la Stadionul de gheață 
din Innsbruck a avut loc festivitatea 
de închidere a celei de-a IX-a ediții 
a Jocurilor Olimpice de iarnă. La fes
tivitate au fost de față președintele Re
publicii Austria, dr. Adolf Schărf, mi
nistrul învățămîntului al Austriei, dr. 
Fl. ■ Drimmel, președintele Comitetului 
internațional Olimpic, A. Brundage și 
alte persoane oficiale. După premierea 
cîștigătorilor probei de sărituri de la 
trambulină, a urmat un program de pa
tinaj artistic executat de campionii O- 
limpiadei. In sala frumos pavoazată 
cu emblema olimpică și drapelele țări
lor participante se aflau peste 10 000 
de spectatori. La ora 21,57 (ora locală) 
fanfara a anunțat începerea defilării. 
De data aceasta sportivii din cele . 36 
de țări participante la Olimpiadă au 
defilat braț la braț, amestecați unii 
cu alții, într-o coloană plină de pito
resc și voioșie.
i Pe trei catarge au fost înălțate stea

gurile Greciei, țara de origină a olim
piadelor, Austriei, gazda celei de-a 9-a 
ediții a Olimpiadei albe și Franței, vi
itoarea gazdă a Olimpiadei de iarnă.

• Președintele C.I.O., A. Brundage, a 
rostit o scurtă cuvîntare în care a mul
țumit poporului austriac pentru buna 
găzduire a competiției și a invitat pe 
sportivi să se întîlnească din nou, peste 
patru ani, în orașul Grenoble, la edi
ția a X-a a Jacurilor Olimpice de iarnă.

El a declarat apoi închisă cea de-a 
IX-a ediție a Olimpiadei de iarnă.

In timp ce orchestrele intonează Im
nul Olimpic, steagul alb cu cele cinci 
cercuri împletite este coborît și purtat 
de opt sportivi, toți cîștigători ai me
daliilor de aur. Acest steag va rămîne 
la Innsbruck, pînă în anul 1968 cînd 
va fi înmînat primarului orașului Gre
noble.

• In sală se sting luminile și în ace
lași timp se stinge încet și flacăra olim
pică. Ea va arde din nou peste opt

luni la Jocurile Olimpice de vară de la 
Tokio.

Un cor de bărbați și femei intonează 
un cîntec de rămas bun. Participanții 
la Jocuri își iau adio de la spectatorii 
care i-au urmărit cu atîta entuziasm 
timp de 12 zile pe pîrtiile și patinoa
rele din munții Tirolului. Ei părăsesc

tutindenî a alcătuit clasamentele neofi
ciale pe medalii. Ca și la Cortina d’Am
pezzo, ca și la Squaw Valley, cea de 
a IX-a ediție a Jocurilor Olimpice de 
iarnă a fost dominată de sportivii so
vietici care au ocupat primul loc la 
mare diferență de următoarele clasate. 
Sportivii Uniunii Sovietice au obținut 
cel mai mare număr de medalii de aur 
(unsprezece) cucerit vreodată de o țară

La turneul de tenis de masă de 
la București vor lua startul patru 
sportivi maghiari: jucătoarele Lukacs 
și Foldi precum și Fahazi și Rozsas 
în întrecerea masculină. Dintre aceștia 
cea mai cunoscută este, desigur, jueă- 
toarea Foldi, cu un bogat palmares in-

Cum s-a
Budapesta

Fotbal
Aspect de la festivitatea de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă, desfă

șurată la Eisstadion

calificat Vasutepitok
In finala „C. C. E.“

tenis de masă
Iată rezultatele tehnice înregistrate 

în meciul de la Praga care a opus 
echipele Slavia Praga și Vasute- 
pitok Budapesta în semifinala „CCE“ 
la tenis de masă: Kudrnacz-Hollo 1—2 
(17—21, 21—12, 19—21); Szvaro-
Berczik 0—2 (17—21, 8—21); Stanek- 
Rozsas 2-0 (21—19, 29-27); Kudr- 
nacz-Bcrczik 1—2 (21—17, 13—21,
14— 21); Stanek-Hollo 2—1 (21—8,
15— 21, 21 —19); Szvaro-Rozsas 0—2
(11—21, 9—21); Stanek-Berczik 2—0 
(22—20, 21—10); Kudrnacz-Rocsas
0—2 (IC* —21, 14—21). După cum se 
remarcă din rezultate, Stanek, care 
a jucat excepțional, a realizat toate 
cele trei puncte ale echipei pragheze.

ternațional, o concurentă multilaterală. 
La ultima ediție a campionatului mu. 
ghiar ea s-a calificat în finală, alături 
de Lukacs; victoria acesteia din ur
mă a însemnat o surpriză, dar ea a 
realizat aceasta printr-un joc de a- 
tac, prin acțiuni curajoase în tot timpul 
meciului. In echipa masculină se re
marcă prezența lui Fahazi, cea mai 
mare speranță din rîndurile tineretu
lui. El se anunță ca un mare jucă
tor, „gindește" orice lovitură, în 
atac sau în apărare. Tinerețea 
sa constituie o premisă că poate 
să devină un jucător complet, care 
va avea un cuvînt de spus pe arena 
europeană. Rozsas este un jucător cu 
mult calm, pe care te poți baza : el 
atacă excelent de pe ambele părți ale 
mesei.

Participarea sportivilor maghiari la 
turneele internaționale constituie în
totdeauna o problemă de prestigiu. 
Experiența clștigată in aceste întreceri 
de amploare ne ajută să ridicăm ni
velul de joc al reprezentanților noștri. 
După turneul de la București sportivii 
maghiari vor fi prezenți la campiona
tele internaționale ale R.F.G., iar apoi 
la Brighton, în Anglia.

J. VARSZEGI 
ziarist maghiar

care Ii a-stadionul salutînd publicul 
clamă pentru ultima oară.

Festivitatea de închidere 
dei a fost ca întotdeauna emoționantă. 
Ea a demonstrat trăinicia spiritului o- 
limpic care reunește tineretul sportiv 
din lumea întreagă, promovînd ideea 
prieteniei și înțelegerii între popoare.

a Olimpia-

însemnări... Comentarii.

încercăm acum, la capătul celor 12 
zile de întreceri olimpice de la Inns
bruck, să recapitulăm — în linii mari 
— evenimentele și constatările cele mai 
importante desprinse de-a lungul com
petiției care a ținut atîtea zile „capul 
de afiș" al vieții sportive internațio
nale.

Din capul locului, trebuie să ară
tăm că a noua ediție a J. O. le-a în
trecut pe toate cele precedente ca nu
măr de participanți (peste 1300 de con- 
curenți din 36 de țări) și ca nivel teh
nic. In timpul competiției s-au stabilit 
patru noi recorduri olimpice, iar recor
durile tuturor pistelor și traseelor de 
schi și bob, ca și cele ale trambuli
nelor, au fost bătute, uneori chiar de 
mai mulți participanți. Fiecare ediție 
a Jocurilor Olimpice își are „eroii" 
săi. Fără îndoială că în cartea de aur 
a întrecerilor de la Innsbruck se va 
înscrie in acest sens comportarea sen
zațională a patinatoarei sovietice Li
dia Skoblikova, care a reușit o perfor
manță unică in istoria Jocurilor Olim
pice de iarnă : ea a cîștigat toate pro
bele de patina j viteză fete, cucerind ast
fel patru medalii de aur I O altă spor
tivă sovietică se poate mîndri cu trei 
medalii de aur. Este vorba de învăță
toarea Claudia Boiarskih din Sverd
lovsk. debutantă în competițiile inter
naționale de mare amploare, învingă
toare la 5 și 10 km (individual) și 
componentă a ștafetei. Două medalii 
de aur a cucerit finlandezul Eero Man- 
tiranta. clasat pe primul loc în probele 
de fond (30 km și 15 km). De pe lista 
marilor performeri ai Jocurilor nu pu
tem omite nici... familia Goitschel, re
prezentată de cele două surori. Marielle 
și Christine. După cum se știe, ele au 

' "de aur 
slalom,

ropene, clasate pe primele 3 locuri. Cea 
mai constantă formație a fost cea a 
Uniunii Sovietice, care a repurtat șapte 
victorii din tot atîtea posibile, cuce
rind toate titlurile puse în joc.

Ca întotdeauna în marile competiții 
sportive, n-au lipsit nici surprizele. La 
acest capitol, consemnăm neașteptatul 
eșec al echipelor italiene de bob, care 
întruneau toate „voturile" specialiștilor. 
Dar, italienii n-au reușit să cîștige nici 
la dublu, nici la bobul de patru per
soane. deși porneau cu cîte două echi
paje favorite. Un rezultat neașteptat s-a 
înregistrat și la patinaj artistic pe
rechi, probă în care au învins sovie
ticii Belousova și Protopopov.

Și de această dată, ca la toate edi
țiile Jocurilor Olimpice, presa de pre-

Telefoto Agerpres

la_ „Olimpiada albă". Austria, țară gaz
dă, s-a clasat pe locul al doilea, mul
țumită în special comportării schiorilor 
săi la probele alpine. Locurile urmă
toare au fost ocupate de Norvegia, Fin
landa și Franța.

O mențiune specială pentru buna or
ganizare a competiției. Deși au existat 
multe greutăți, dintre care cea mai 
mare a fost lipsa de zăpadă, organiza
torii au făcut eforturile necesare și 
astfel toate probele s-au putut desfă
șura în bune condițiuni. Munca orga
nizatorilor austrieci, priceperea lor, au 
fost — de altfel — apreciate în de
clarațiile făcute de personalități ale 
vieții sportive internaționale ca și de 
sportivi participanți.

Jocurile Olimpice de iarnă de la Inns
bruck s-au încheiat, cum spuneam mai 
sus, cu numeroase performanțe de va
loare. Dar ceea ce contează, mai mult 
decît toate recordurile și cifrele de va
loare. este succesul pe care l-a înre
gistrat această mare întrecere sub un 
alt aspect: acela al contribuției pe 
care a adus-o întăririi spiritului o- 
limpic, prieteniei și înțelegerii recipro
ce dintre tinerii sportivi din toată lu
mea.

fchipa de hochei a R. P. Romine premiata pentru sportivitate

• Juriul tehnic al turneului olim
pic de hochei pe gheață a decernat 
cîte o cupă echipelor Finlandei și R.P. 
Romine pentru cele mai puține penali
zări în decursul competiției. Echipa 
Finlandei (grupa A) a avut 11 pena
lizări cu un total de 22 minute. E- 
chipa R.P. 
sportiv joc 
mul

Gosztyla (R.P.
(R.P. Romînă),

pei

Romine a prestat cel mai 
din grupa B ocupînd pri- 
16 penalizări (32 minute).

★
în clasamentul golgeteriior gru- 

B primul loc a revenit japone
zului Sato cu 14 puncte. El este urmat

loc cu

de Fele (Iugoslavia), 
Polonă), G. Szabo 
Fonfara (R.P. Polonă) și alții.

★
• Specialiștii au desemnat pe cei 

buni jucători ai turneului de ho
pe gheață: Martin (Canada) — 

portar: Ragulin (UÎR.S.S.), 
(R.S. Cehoslovacă) — fundași;
Maiorov (U.R.S.S.), 
Cehoslovacă), Tumba Johannson (Sue
dia) și Bourbonnais (Canada) — a- 
tacanți.

mai 
chei

Golonka

Tikal
Boris 
(R.S.

SELECȚIONATA ORAȘULUI 
MOSCOVA A CÎȘTIGAT TURNEUL 

INTERNAȚIONAL DIN MEXIC 
Turneul internațional de la Mexico 

City a luat sfîrșit duminică cu victoria 
selecționatei orașului Moscova, care 
nu a pierdut nici o partidă. In ulti
mele două meciuri, fotbaliștii sovie
tici au realizat trei puncte. Mai întii 
ei au dispus cu 2—1 (0—1) de cea 
mai puternică echipă mexicană, Gua
dalajara, campioana țării. Duminică, 
echipa sovietică a evoluat în compa
nia unei formații europene. Partizan 
Belgrad. Intîlnirea a luat sfîrșit cu un 
rezultat de egalitate: 1—1 (0—1). In
tr-o altă partidă din cadrul turneului, 
echipa mexicană America a învins cu 
4—1 (0—1) formația braziliană Sao 
Paulo. în urma acestor rezultate^ur- 
neul a fost cîștigat de selecționata o- 
rașului Moscova cu 7 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat: Necaxa 
Mexic cu 6 puncte, Partizan Belgrad 
5 p. etc.
ÎN TURNEUL DE JUNIORI DE 

LA VIAREGGIO
Alte rezultate înregistrate in tradi

ționalul turneu de juniori de la Via- 
reggio: în preliminarii lnternazionale 
Milano—Daring Bruxelles 3—1 (1—1); 
A.S. Roma—Austria Viena 1—0 
(1—0); Juventus Torino—Toulon 3—0 
(2—0); F.C. Bologna—Partizan Bel
grad 0—0; A.C. Milano—Augsburg 
4—0; Forencvaros—Sampdoria 1—1; 
Fiorentina—Rieka 2—1; Dukla Praga 
— Genoa 2—1; sferturi de finală Fe- 
rencvaros Budapesta—A.C. Milan 4—0; 
Dukla Praga—Fiorentina 5-4; A.S.Roma 
—lnternazionale Milano 4—3; F.C. 
Bologna—Juventus Torino 6—5; semi
finale Dukla—Fereticvaros 2—0; F.C. 
Bologna—A.S. Roma 6—2. In finală 
se vor intilni Dukla si F.C. Bologna.

MILAN ÎNVINSĂ „ACASĂ* 1
Dintre rezultatele etapei de dumini

că ale campionatului italian unul sur
prinde în mod deosebit. Este vorba de 
înfrîngerea suferită pe teren propriu de 
Milan, una din fruntașele clasamentu
lui, învinsă cu 1—0 de Lazio, o echi
pă fără pretenții la ierarhia superioară 
a clasamentului. Dar cum balonul e 
rotund... Reținem de asemenea victo-

pe glob
riile repurtate în deplasare de Inler- 
nazionale (2—0 cu Torino) și Fioren
tina (1—0 cu Sampdoria). Alte re
zultate: Lanerossi—Messina 1—1.
Modena—Mantova 1—1, Spăl—Catania 
3—1, Roma—Genoa 1—0, Bari- In
ventus 1—1, Atalanta—Bologna- . V 
In clasament conduce acum BologtV 
cu 32 p, urmată de Milan cu 31 p, 
lnternazionale 28 p (un joc rr.ai — 
țin), Fiorentina și Juventus — 
26 p.

pu- 
cite

★
• Selecționatele de fotbal ale 

gliei și Scoției (jucători pînă la 23 
de ani) s-au întilnit intr-un meci a- 
mical in orașul Newcastle. Victorian 
revenit fotbaliștilor englezi cu 3—2. 
Tot într-un meci de tineret, la Belfast 
Irlanda a terminat la egalitate (3—3) 
cu Țara Galilor.

An-

Premiile „Fundației Helms“ 
pe anul 1963

LOS ANGELES (Agerpres). — Pre
miul „Fundației Helms" care răsplă
tește în fiecare an pe cei mai buni 
atleți din continentele planetei noas
tre a fost atribuit în 1963 următo
rilor sportivi : Tamara Press (U.R.S.S.) 
— pentru Europa ; Brian Sternberg, 
săritor cu prăjina din S.U.A. — pen
tru America de Nord ; Dyrzslca (Ar
gentina) specialist în probele de gar
duri — pentru America de Sud ; Suha- 
bara, aruncător de ciocan din Japo
nia — pentru Asia ; Sneazwel, săritor 
la înălțime — pentru Australia ; Ha- 
well, mărșăluitor — pentru Africa.

Tamara Press, recordmană mondială 
la aruncarea discului și aruncarea 
greutății, obține pentru prima oară 
această distincție. Campioană olimpică 
Ia Roma, ea are acum 26 de ani. în 
1962 Tamara Press a aruncat la greu
tate 18,55 m, iar în 1963 a stabilit un 
nou record mondial la disc cu perfor
manța de 59,29 m. Tamara Press este 
una dintre cele mai puternice atlete 
cunoscute în istoria sportului.

cucerit fiecare cîte o medalie 
și una de argint, in probele 
uriaș și special.

Și fiindcă tot am ajuns 
alpine de schi, să amintim 
nanlul duel franco-austriac ____r___
pe pîrtiile de la Patscherkofel și Li- 
zum. Sportivii acestor două țări au 
cîștigat toate medaliile de aur la pro
bele alpine, „scorul" medaliilor de aur 
dintre Austria și Franța fiind pînă la 
urmă egal i 3—3.

Sportivii țărilor nordice și-au con
firmat buna pregătire în probele... nor
dice, pe care ie-au dominat autoritar. 
Ei s-au impus și la săriturile de la 
trambulină.

Cu mult interes a fost așteptat, ca 
totdeauna de altfel, turneul olimpic de 
hochei pe gheață, care avea să decidă 
nu numai pe campionii olimpici, ci și 
pe cei mondiali și europeni. Mai tre
buie amintit că competiția de la Inns
bruck a fost dominată de echipele eu-

„TURNEUL CELOR CINCI 
NAȚIUNI LA RUGBI"

de

la probele 
aici pasio- 
desfăsurat

Aproximativ 50 000 de spectatori au 
asistat pe stadionul Twickenham din 
Londra la meciul internațional de rugbi 
dintre reprezentativele Angliei șî Ir
landei contind pentru „Turneul celor 
5 națiuni", Rugbiștii irlandezi au ter
minat învingători cu scorul de 18—5 
(3-0).

In clasamentul competiției conduce 
Țara Galilor cu 3 puncte din două 
jocuri. Irlanda — 2 puncte (un singur 

J — 2 puncte 
I Anglia — I punct 
și Franța zero puncte.

joc). Irlanda de nord 
(un singur joc) 
(două meciuri) <

0 La Paris 
internațional de 
pele reprezentative ale Franței și Noii 
Zeelande. La capătul unui joc de mare 
spectacol, sportivii din Noua Zeelandă 
au repurtat victoria cu scorul de 12—3 
(6—3). Intr-un alt meci, selecționata de

s-a desfășurat meciul 
rugbi XV intre echi-

ȘTIRI EXTERNE
rugbi XV a Noii Zeelande 
la Bordeaux o reprezentativă 
cu 20—0 (3—0).

CUPA „LOS ANGELES 
LA ATLETISM

a învins 
regională

TIME"

proba de 60 yarzi (54,8 m) realizînd 
6 sec.

Alte rezultate: greutate Dallas Long 
19,15 m; prăjină Morris 4.89 m; 600 
yarzi Keer 1:10,0; lungime Boston 
7,80 m; 1 milă O'Hara 4:C7,0

Gaprindașvili. După cum se știe, în 
1962. Gaprindașvili a cîștigat titlul de 
campioană a lumii invingind pe Eli- 
sabeta Bikova In ultimul timp, talenta
ta șahistă gruzină a participat cu suc
ces și la turnee masculine printre 
care și celebrul turneu de la Hastings.

HANDBALIST!! ELVEȚIENI
SE PREGĂTESC...

O serie de rezultate valoroase au 
fost înregistrate în prima zi a com
petiției de atletism pe teren acoperit 
dotată cu cupa „Los Angeles Time". 
Cu mare interes a fost urmărită proba 
de 2 mile. A cîștigat Bob Schul 
(S.U.A.) în 8:42,2. Acesta l-a învins 
pe australianul Ron Clarke recordma
nul lumii în proba de 10 000 m, clasat 
pe locul doi cu 8:42,6. Proba de să
ritură în înălțime a revenit atletului 
John Thomas cu 2,16 m. Australianul 
Sneazwell n-a sărit decît 2,13 m. re
zultat cu care s-a clasat pe locul doi. 
Sprinterul Bob Hayes a egalat re
cordul american pe teren acoperit tri

ACTUALITATEA IN ȘAH

La Malaga (Spania) continuă turneul 
internațional de șah. După patru runde, 
conduce Pomar cu 3 puncte și o par
tidă întreruptă, urmat de Uhvestad 
3 puncte, Lehman 2.5 puncte și o par
tidă întreruptă, Lengyel 2.5 puncte, 
Toran 2,5 puncte, O'Kelly 2 puncte, 
Robatsch 2 puncte și o partidă în
treruptă.

e Consiliul Centra! al Uniunii aso
ciațiilor șî organizațiilor sportive din 
U.R.S.S. a acordat titlul de maestră 
emerită a sportului șahistei Nona

Selecționata masculină de handbal 
a Elveției își continuă pregătirile in 
vederea campionatului mondial din 
R. S. Cehoslovacă. Ultimul „criteriu 
de selecție al echipei se va face o dată 
cu disputarea Intîlnirii amicale cu re
prezentativa Franței. Din lotul echipei 
elvețiene fac parte Funk, Wettstein 
(portari), Lehmann, Altorfer, Seiler, 
Wick, Gemperle, Kuhner, Walder, Wey, 
Schmidt, Rey, Branderberger. Ebi. Ve
teranul echipei este Gemperle, 31 de 
ani. Cei mai multi jucători provin de. 
la clubul Grasshoppers Zurich.

(Agerpres).
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