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SPARTACHIADA REPUBLICANĂ

Cum vor sprijini întrecerile
federațiile de atletism și gimnastică

Sparta-
... la ușă.

Activiștii sportivi fac pregătiri 
intense pentru ca, de la primele 
starturi, marea competiție care 
începe la 1 martie să se bucure 
de succes deplin. Asociațiile 
sportive, organele raionale și re
gionale UCFS precum și comi
siile locale pe ramură de sport 
desfășoară intense pregătiri teh- 
nico-organizatorice. Aceeași at
mosferă de muncă intensă, de 
pregătiri în vederea bunei desfă
șurări a Spartachiadei, se poate 
observa și la unele federații de 
specialitate.

Zilele trecute am stat de 
vorbă cu secretarii federațiilor 
de atletism și gimnastică, inte- 
resîndu-ne de măsurile luate în 
direcția pregătirii și sprijinirii 
întrecerilor de atletism și gim
nastică din cadrul Spartachiadei 
republicane.

Întrecerile din cadrul 
chiadei republicane bat

LA ATLETISM...

...pregătirile au început, de 
apt, o dată cu încheierea sezo- 
lului competițional din 1963. 
iste vorba de finala campiona- 
ului republican pe echipe repre- 
:entative de regiuni, care a avut 
oc la Constanța. Antrenorilor 
lin țară, prezenți la această reu- 
îiune atletică, li s-au trasat, cu 
icest prilej, sarcini concrete pri
cind pregătirea tinerilor care se

4,

SIMPOZION CV PRO
BLEME DE TERMI
NOLOGIE IN CULTU
RA FIZICA

didactice din 
Fizică organi- 
simpozțon cjj-

vor întrece în cadrul Sparta
chiadei. Acesta a fost începutul. 
Pe măsură ce se apropia data 
începerii competiției, federația a 
luat noi măsuri, și anume ins
truirea tuturor comisiilor regio
nale de către membrii biroului 
federal. La rindul lor, comisiile 
regionale au avut discuții ase
mănătoare cu membrii comisiilor 
raionale de atletism

In regiuni și în majoritatea 
raioanelor s-au întocmit planuri 
speciale de acțiune, cu date și 
responsabilități concrete, privind 
sprijinirea întrecerilor începind 
din etapa I. Membrii unor co
misii locale, ca de pildă cei din 
Iași, Constanța, Oradea, Timi
șoara, Cîmpulung Muscel etc. 
au discutat cu birourile secțiilor 
de atletism din cluburi și aso
ciații modalitatea organizării 
cit mai temeinice a întrecerilor 
de atletism din prima etapă. 
Comisiile regionale au primit in
dicații din partea federației cu 
privire la alcătuirea imediată a 
loturilor regionale și la înce
perea pregătirii acestora. De
sigur, loturile regionale nu sînt 
definitive. Porțile lor vor conti
nua să rămînă deschise pentru 
primirea tinerilor care vor ob
ține rezultate bune în primele 
două etape ale Spartachiadei, 
ca și pentru... ieșirea acelora 
care nu confirmă așteptările.

Membrii biroului federal vor 
participa, împreună cu o serie 
de antrenori și sportivi fruntași, 
la unele concursuri organizate 
— incepînd din etapa I — la 
marile asociații sportive. Se va 
intensifica, totodată, acțiunea 
începută în anii trecuți de orga
nizare și sprijinire a centrelor de 
inițiere in atletism. La aceste 
centre vor fi repartizați de că
tre comisiile locale, antrenori, 
profesori de educație fizică și 
sportivi fruntași.

Și LA GIMNASTICĂ...
...federația pune un accept deo

sebit pe organizarea temeinică 
a etapei de mase a Spartachia
dei. In acest scop, F. R. Gim
nastică a organizat consfătuiri
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în cinstea
Competiții sportive

zilei de IQ Februarie
întreceri de atletism 

și haltere

du-Clubul Rapid organizează 
minică 16 februarie (dimineața), 
întreceri de atletism (in sala 
Floreasca), cros (pe un traseu 
din apropierea complexului spor
tiv Floreasca) și haltere (în sala 
clubului din șos. Giulești). la 
care și-au anunțat participarea 
numeroși sportivi fruntași din 
cluburile bucureștene.

O. ZAHARIA, coresp.

Peste 500 de tineri din Onești 
în concursuri și competiții

Consiliul orășenesc (JCFS O- 
nești organizează în colaborare

cu comisiile pe ramură de sport 
numeroase întreceri de patinaj, 
volei, tenis de masă, șah și po
pice, dotate cu „Cupa 16 Fe
bruarie". Participă sportivi din calitate, 
toate asociațiile existente în o- 
rașul Onești.

A. AROM1NF.SE1, coresp.

prezentativele secțiilor care com
pun această asociație și-au dis
putat întfietătea, 
numeroși spectatori, 
de la Atelierele C.F.R.

în prezenta a 
muncitori 

din lo-

Un reușit concurs de popice 
organizat la Satu Mare

Zilele trecute, arena de popice 
a asociației sportive Rapid din 
Satu-Mare a găzduit un reușit 
concurs dotat cu „Cupa 16 Fe
bruarie". Timp de două zile, re-

In urma rezultatelor înregis
trate, clasamentul se prezintă 
astfel : 1. Secția C T 4 — 1 14G 
pd; 2. Depoul de locomotive — 
1 119 pd; 3.------
4. Secția L

Z.

La Ploiești, 
cursuri

P.T.T. — 1 108 pd; 
5 — 1 077 pd.
COVACI, coresp.

. . interesante con- 
i organizate de A. S.

Locomotiva

Lectojqful cadrelor 
istitutul de Cultură 
sază un interesant 
rinzînd prqbleme de terminologia 
i cultura fizică. In cadrul șiinpo- 
onului vqr lua cuvîntul conferen- 
m dr. Adrian Ionescu, cqnteren- 
ir Adina Ștroiescu și prof. Nicu 
Lejce, candidat in științe pedagq- 
ce. Simpozionul va avea loc luni 

februarie, lq ’ ’
? ieștivitqți a 
râ Fizică. Șînt 
5 profesori de 
enoxi, spqrtivi 
ri.

CALIFICATIVE BUNE 
— ARBITRILOR RO- 
MINI

T. RABSAN, 
R. CALARAȘANU

(Continuare in pag. a 2-a)

orale 17. în sqlq 
Institutului de Cul- 
invitați sâ pqrtici- 
educâtle fizică, an- 
și activiști spqi-

Pupă cum se știe, arbitrii romi ni 
î fotbal Mihai Popa și Nicolae 
ihăileșcu au condus duminica 
>uâ meciuri din cadrai cazjipiona- 
Lui Greciei. Astfel, M. Popa a con- 
ts partida Panaighîalios Aighion— 
jQilon Salonic (1— Q) iar N. Mihăi- 
seu, a aîbikgi jocul Olîmpiakos 
ilkis — Iiikî Voios (2—1).
De remarcat faptul că presa grea- 

a acordat cele mai bune califi- 
five arbitrilor romțni în etapa de 
iminică, cînd majoritatea meciu- 
or au fost conduse șî de arbitri 
a R.S.F. Iugoslavia, Izrael și 
R.U.

ȘCOALĂ FRUNTAȘĂ. 
ÎN TRECEREA 

PROBELOR PENTRU 
„INSIGNA

DE POLISPORTIV"
îcoala medie nr. 1 „Gh. Lazăr" 
l Sibiu se află printre fruntașe 
acțiunea de trecere a probelor 

i cadrul „Concursului pentru In
na de polisportiv". Pînă acum, 
mâi în probele de atletism (lun
tre, greutate, 60 m și 10Q m plat 
cros) au fost trecute 1 798 de 

*be. Printre cei mai buni figu- 
tză elevii M. Grig-orescu (cl. a 
a), M.' Czețu (cl. a IX-a), Cear
ta Carolin (cl. a Xl-a) etc.

MARIA ALEXANDRU și ELLA CONSTANTINESCU

CONCURSUL INîtmjIONAl DE TENIS DE MASĂ

Reprezentafivele R. P. Romine invingăloare in primele două zile
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FINALELE PROBELOR INDIVIDUALE
Inaugurarea concursului inter

național de tenis de masă s-a 
făcut joi după-amiază in sala 
Fjoreasca. După solemnitatea de 
deschidere au fost programate 
intilnirile pe echipe teniei și băr
bați. După cum se știe, la în
treceri participă jucătoare și ju
cători din cinci țări : R.P. Un
gară, R.S. Cehoslovacă, R.S.F. 
Iugoslavia, R.F. Germană 
R.P. Romînă.

Publicul și-a îndreptat 
mult privirile spre masa 
2 unde începuse partida femi
nină R.P. Romînă (1) — R.F. 
Germană. în primul joc, Ella 
Constantinescu a pierdut sur
prinzător la Edith Bucholz cu 
1-2 (21-10, 12-21, 7-21). 
Cîștigățoarpa a arătat siguran
ță în acțiunile de mijloc și pe 
lovitura 
in timp 
acuzînd 
a ratat

ȘÎ

mai
nr.

de atac din dreapta, 
ce Ella Constantinescu, 
durepi la brațul drept, 

o serie de mingi ușoa-

£E
CURIERUL SPARTACHIADEI REPUBLICANE

START ÎN „CUPA R.P.R." LA VOLEI

CE NE AM PROPUS PENTRU ANUL 1964 
(răspund secretari ai federațiilor de specialitate 

și antrenori)

S O PAGINĂ DE FOTBAL

D MAGAZIN SPORTIV

U)
BULETINUL CAMPIONATULUI MONDIAL

DE HANDBAL ÎN 7 
ULTIMELE ȘTIRI EXTERNE

re. Apoi, Maria Alexandru, prin 
atacuri puternice și variate a tre
cut fără dificultate de Hede Dau
phin cu 2—0 (10, 13). Meciul 
de dublu nu a constituit o pro
blemă pentru reprezentantele 
noastre, Maria Alexandru și- 
Ella Constantinescu, învingă
toare cu 2—0 (10. 14) in fața 
cuplului Bucholz—Dauphin. Așa 
cum începuse, se părea că Ma
rja Alexandru va obține un suc
ces ușor la Bucholz. Primul set 
a fost adjudecat de romincă cu 
21—9. In cel de al doilea, Ma
ria Alexandru s-a concentrat mai 
puțin, iar Bucholz, foarte atentă, 
apără și contraatacă bine, cîști- 
gind cu 21 —15. In setul decisiv, 
Maria Alexandru acționează cu 
dezinvoltură și conduce cu 13—7, 
pentru ca apoi. Bucholz, să ega
leze și să aibă avantaj: 18—15. 
Cu un efort de voință, Maria 
Alexandru nu mai greșește de- 
cît o singură dată și termină 
învingătoare cu 21 —19. Echipa 
țării noastre cucerește victoria 
cu 3—1.

Prima formație masculină a 
R.P. Romine alcătuită din Giur- 
giucă și Negulescu a depășit re
prezentativa R.S. Cehoslovace 
(Stepanek, Kunz) cu 3—0 și cu 
același scor și echipa Bucureștiu- 
ltii (Sîndeanu, Gardner).

Un rezultat frumos l-a înre
gistrat selecționata noastră mas
culină de tineret (Bodea, Senti- 
vani), cîștinătoare cu 3—0 îm
potriva R.S. Cehoslovace.

Rezultate tehnice : echipe fe
mei.: R.P. Romînă (II) — R.S. 
Cehoslovacă 3—1: E. Mihalca— 
Jarmila Karlikova 0—2, C. Bolea 
—Jitka Karlikova 2—0, Folea, 
Mihalca — Karlikova, Karlicova

2—0, Folea — Jarmila Karlikova
2—0; R.P. Ungară (Foldi, Lu-

C. COMARNISCHI
(Continuare in pag. a 8-a)

A ft

Duminica trecută, asociația 
sportivă Locomotiva din Ploiești 
a organizat interesante con
cursuri la tir. tenis de masă, 
șah și popice dotate cu „Cupa 16 
Februarie". La întreceri au parti
cipat tineri din majoritatea aso
ciațiilor sportive ploieștene. Lo
cul 1 la tenis de masă (băieți) 
a fost ocupat de echipa asocia
ției organizatoare, în timp ce la 
fete, pe primul loc s-a clasat 
echipa A. S. Voința.

I. ION și ST. IONESCU 
corespondenți

întreceri de handbal la Brașov

C. S. S. Luceafărul Brașov a 
organizat o interesantă compe
tiție dotată cu „Cupa 16 Fe
bruarie" și rezervată echipelor 
feminine și rpașculine. întrece
rea echipelor de băieți ș-a și 
desfășurat, la ea pafticipînd for
mațiile de juniori de la Trqctp- 
rul, S.S.E. și Luceafărul (cp 2 
echipe). Meciurile, cu o durată 
de 2 reprize a 10 minute, s-au 
disputat sistem turneu, numai 
tur. Competiția a fost cîștigată 
de Luceafărul I cu 5 p., urmată 
de S.S.E., Tractorul și Luceafă
rul II. Competiția feminipă va 
avea loc la 16 februarie cp par
ticiparea echipelor Luceafărul, 
Tractorul, Rulmentul și Partiza
nul roșu.

C. GRUIA, coresp. reg.
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La Predeal e zăpada mars Și
vreme schimbătoare. Acum 
ninge, acum strălucește soarele 
ca la Mamaia. Cînd ninge, toți 
studenții veniți aici la odihnă 
sînt pe pîrtii. Cînd iese soarele, 
abia mai găsești un loc pe 
Clăbucet. Și dlâbucetul are 
vreo 1 500 de metri I Dar și ta
băra studenților numără vreo 
1 200 de schiori 1...

A, că mai sînt unii care nu 
știu să meargă nici pe săniuțe, 
asta e altceva. Au motivele lor 
obiective. Studenții Dao Dik 
și Vo Tin din R. D. Vietnam, 
spre exemplu, au făcut abia 
acum cunoștință mai îndea
proape cu zăpada. Pînă 
sfîrșitul vacanței de iarnă 
însă, toată „tabăra" tre
buie să învețe să alu
nece pe schiuri. De 
aceea, poate, și insis
tența cu care se cere 
„pîrtie 1"

La Clăbucet sosire, pe 
ghețușul de lingă vila 
9 Mai, pe derdelușu! din 
spatele Casei de cultură, 
peste tot în Predeal se 
cere „pîrtie". Cer insis
tent drum liber schiorii, 
„săniuțele", zecile de pe
rechi gălăgioase care se 
avîntă cu toată viteza pe 
panglicile de gheață. Cer 
pîrtie viitorii ingineri mineri 

din Pefroșeni, cei care în cu- 
rînd vor fi profesori, medici 
sau fizicieni — studenții din 
centrele universitare București, 
Cluj, Galați, Craiova, lași, Ti
mișoara.

Cîțiva kilometri mai sus de 
Predeal, la Pîrîul Rece, o altă 
tabără studențească reclamă 
dreptul la pîrtie. După careul 
de dimineață, cei 250 de stu
dent! sportivi de la mai toate 
„științele" din țară, iau cu 
asalt împrejurimile cabanelor. 
Rugbiștii ieșeni, de pildă, pla
chează în zăpada pînă la brîu. 
Fotbaliștii de la Știința Craiova 
și Știința Galați merg în drib
ling cu mingea pînă la Pre
deal.

Una dintre cele mai aglo
merate pîrtii din Predeal însă, 
este cea care duce la Casa de 
cultură. în prima zi de vacan
ță : 112 cărți împrumutate de la 
bibliotecă. în următoarele zile : 
conferințe, simpozioane, spec
tacole, concursuri „Cine știe 
sport, cîștigă", audiții muzicale, 
excursii, întreceri de șah și fe- 
niș de masă. Să nu uităm nici 
qrumurile bătătorite care duc 
la sala de popice și la sala de 
dqrțș unde, s.eara, perechile cu 
greu își fac „pîrtie" printre șut 
tele de dansatori.

Spuneam mai șus că la Pre
deal e zăpadq mare. Incom
plet. Aici totul e mare : vese
lia, dîrzenia cu care se întrec 
studenții în diferite concursuri, 
pasiunea profesorilor care con
duc tabăra, ambiția celor care 
urmeqză cursurile de inițiere în 
schi, dragostea 
dqrințq tuturor 
viitoarea ptapă 
cu noi forțe.

la
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pentru citit, 
de a începe 
de învățătură

V. TOFAty

LISTA PARTICIPANTUL)!! LA A VI A TOIJIE
CONCURSULUI INTERNATIONAL DE SCHI AL R. P. ROMINE”
e Norvegia, a IX a țara înscrisa • Pregătiri intense la Poiana Brașov

Numărul țărilor participante la 
cea de a VI-a ediție a „Con
cursului internațional de schi al 
R. P. Romine" s-a majorat la 9. 
Austriei, Angliei, Argentinei. 
Franței, R. D. Germane, Iugo
slaviei, Bulgariei și Romîniei li 
s-a adăugat Norvegia, care va 
fi prezentă (ca și Anglia și Ar
gentina) pentru prima dată la 
„internaționalele" noastre.

Lotul Norvegiei ' cuprinde 4 
schiori și anume: Martin Sun
der (locul 16 la slalom special 
și 23 la slalom uriaș la J. O.), 
Terje Overland (20 la slalom u- 
riaș la J. O.), Ariid Holm (21 
la slalom uriaș la J. O.) și And 
Hvammen.

în ultimele zile. F.R.S.B. a 
primit, de altfel, lista nominală 
a tuturor concurenților din ță
rile participante, cu excepția Iu
goslaviei. Iată numele celor pe 
care îi vom vedea în zilele de 
22 și 23 februarie la Poiana 
Brașov j

FRANȚA: Christine și Mariel- 
le Goitschel (campioane olim
pice), Jean-Claude Killy (locul

JEAN CLAUDE KILLY

V la slalom uriaș la J. O.), Phi- 
lipe Mollărd, Jacques Fourno;

AUSTRIA: Gerhard penning 
(locul 7 la coborîre și la1 slalom 
special, locul 6 la slalom uriaș

Ia J. O., medalie de argint la 
combinată—C.M.), Ernst Falch, 
Sieglinde Breuer, Traudt Eder:

ANGLIA: Georgina Hathorn 
(locul 16 la coborfre la J. O.)^ 
Galica Divina (locul 23 la sla
lom uriaș la J.O.), Wendy Far
rington ;

ARGENTINA: Maria Cristina 
Schweitzer, Adelardo Jorge Ei- 
ras :

R. D. GERMANA: Illing. 
Stumpf, Dorfel, Schumann, Suss^ 
Gollnitz, Lorenz;

BULGARIA: Petar Ingulov, 
Pavel Șalamanov, Vasil Niko- 
lov, Aseî Barzanov, Salika Ron- 
taktclov, Vilet Simtceva.

Zăpada căzută în ultima vre-. 
me a atins la Poiana Brașov 
50 cm, astfel că participants la 
„internaționale" vdr avea con
diții bune din acest punct de ve
dere. Organizatorii au început 
amenajarea pîrtiilor „sub tele
feric", Sulinar șî din Poiană, 
care vor găzdui probele de Sla
lom special și slalom uriaș..



PORTRETUL SÂPÎĂriîNH

VASILE 
LARION
Poate că altcineva, în locul meu, 

n-ar fi irosit așa de ușor un ase
menea subiect de reportaj. O fa
milie întreagă, îndrăgostita de 
sport : tatăl, mama și două fiice. 
O familie, în care din patru mem
bri trei sînt recordmani regionali. 
Așa-i că am dreptate ? Dar, perso
nal cred că nu greșesc cînd renunț 
la reportajul cu 4 eroi pentru a în
cerca să fac schița portretului 
unuia singur, a tatălui : telegrafis
tul Vasile Larion, unul dintre re
cordmanii la tir ai regiunii Su
ceava.

Și iată de ce sînt convins că e 
bine așa. Vasile Larion a fost pri
mul din această familie care a în
drăgit tirul. Poate că atunci cînd 
a apăsat întîia oară pe trăgaciul 
armei, nici măcar nu i-a trecut prin 
cap că avea să facă o mare pasiune 
pentru această îndeletnicire, că 
avea să rezerve poligonului majo
ritatea orelor sale libere. Atunci a 
tras și plumbul „a ocolitu ținta, 
pierzîndu-se undeva în parapetul 
poligonului. S-a necăjit un pic și 
apoi s-a îndîrjit așa cum numai un 
moldovean poate s-o facă: „Ei, 
drăcia dracului ! Te-nvăț eu 
minite !“

Și a învățat-o ! De fapt mai întîi 
a învățat el, apoi a început să-i 
învețe și pe alții. După ce s-a în-

i

1
sur at, soția sa Ecaterina îl cam lua 

i la rost pentru ceasurile petrecute 
1 în fața țintelor.
( — Parcă te-ar ține legat acolo !
' Mai lasă-l naibii de poligon și mai 
i stai și pe acasă!
i — Știi ceva ? Vino să vezi și tu 
' cum e la poligon.
' — Ce, altă treabă n-am ?

Se pare că n-a avut, pentru că 
Ecaterina Larion deține astăzi 9 

( recorduri regionale la tir.
1 — Nu știți cum sînt femeile, re-

marcă zîmbind Vasile Larion. Le
< dai un deget și-ți iau mina toată. 
' A adus și copiii la poligon. Marta, 
, fiica mai mărișoară, are acum 6 re- 
' cârduri regionale iar Iuliana și-a 
( pierdut capul după acest sport.
1 — Chiar și l-a pierdut ?
I .—• Mai, mai. . . Din cauza tirului
i pierdea „țintele*  la matematică și 
' fizică. E elevă intr-a noua. Am lă- 

sat-o acasă pînă cînd și-a îndreptat 
' notele la materiile amintite.
i . — După cît se vede familia La- 
1 non alcătuiește aproape o secție 
' de tir.
i — Intr-un fel da, dar secția de 
' tir a asociației Fulgerul Suceava, 
, în care activăm și noi, numără 
’ peste 30 de sportivi. Printre cei 
i mai buni i-aș trece pe Aurel Leon-
< te, Gheorghe Necula, Roman Marti- 
' novici, Cornel Iordan, Elena Fio-

rea.
< — Și antrenorul lor, cine e ?
i — Eu. Sînt instructor voluntar... 
j Vorbind despre această latură a 
i vieții sale sportive, Vasile Larion 
i nu mai este atît de degajat. Mută 
' mereu dintr-o mînă într-alta o cu- 
i tie. de chibrituri.

Pentru a întregi portretul in- 
' structorului voluntar Vasile Larion 
i mai adăugăm cît ev a „linii*.  Toate
< recordurile regiunii Suceava sînt 
, deținute de către trăgătorii pregă

tiți de el. Vasile Larion este de 
altfel și președintele comisiei re
gionale de tir. Și, pentru final, un 
vis : în următorii doi ani, măcar 
unul dintre membrii secției de tir 
a asociației Fulgerul Suceava să 
devină campion republican.

VALENTIN PAUNESCU

SPORTUL POPULAR
PaS- a 2-a Nr. 4393

Zilele acestea, nouii ilintre eele mai bune echipe de gimnastică (fete) din 
asociațiile raionului Lenin își vor disputa întîietatea în faza raională — fi
nală — a Spartachiadei de iarnă a tineretului. Printre protagonistele compe
tiției se număra și gimnastele de la Banca de stat, care alături de formațiile 
asociațiilor sportive Electromagnetica, Sfatul popular al Capitalei, Tricotajul 
roșu etc. vor contribui la ridicarea nivelului tehnic al întrecerilor.

în fotografie, gimnastele asociației sportive Banca de stat (locul II pe 
Capitală în ediția trecută a Spartachiadei) antrenîndu-se pentru concurs.

Curierul Spartachiadei republicane
Mai mulți cititori din orașele Iași 

și Cluj ne-au scris cu rugămintea de 
a vorbi mai pe larg despre condițiile 
de participare la prima ediție a Spar
tachiadei republicane.

La întrecerile din cadrul Sparta
chiadei republicane poate participa 
orice om al muncii sau tînăr care a 
împlinit vîrsta de 14 ani. Excepție fac 
doar participanții la gimnastică și 
natație, ramuri sportive la care sînt 
admiși și tineri sub această vîrstă. 
Spartachiada republicană se va orga
niza în toate asociațiile sportive de 
la orașe și sate. Pentru a participa la 
întreceri concurentul trebuie să obțină 
avizul favorabil al medicului.

în etapele pe asociație, raion (oraș) 
regiune concurenții vor reprezen

ta asociația sportivă din întreprinderea, 
instituția, școala unde muncesc sau 
învață. în etapa I înscrierile se fac la 
asociațiile sportive respective. Pen
tru participarea sportivilor și echipe
lor care s-au calificat în etapele su
perioare înscrierile se vor face la 
comisiile de organizare a Spartachia
dei republicane, în termen de 7 zile 
de la terminarea etapei respective.

Începînd cu etapa a Il-a raională 
(orășenească) participanții vor trebui 
să fie membri ai UCFS. Excepție fac 
acei concurenți care nu au împlinit 
încă vîrsta de 14 ani. La concurs par- 
ticipauții vor trebui să prezinte car-

Vrei să nc-ntilnim
simDătă scară?

Desigur că în această propunere nu-i 
nimic nou și nici nefiresc. Așa s-au 
obișnuit oamenii ca după o săptămină 
de muncă să se îni'tlnească, după pre
ferințe, la o reuniune tovărășească in 
sala de festivități a instituției, Ia un 
teatru, la un cinematograf, la un meci 
„tare" de handbal, baschet sau volei, 
la vreun restaurată etc. Și oamenii ac
ționează in funcție de locul ales. La 
meci ovaționează echipa favorită, la 
restaurant mănincă și fac cite un tur 
de dans, in sala de festivități a insti
tuției audiază in liniște conferința 
ș.a.m.cl. Totul este foarte firesc. în
cercați să vă imaginați însă ce ar ieși 
dacă unii pasionați după baschet, de 
exemplu, ar improviza o întîlnire ami
cală, ad-hoc, într-un restaurant. Sau 
alții și-ar aranja o „măsuță" într-o 
sală de teatru sau cinematograf. E greu 
de crezut, nu ? Și totuși cam așa pro
cedează tovarășa Emilia Finea, direc
toarea școlii de meserii din Buzău, a- 
tunci cînd admite ca sala de spoita 
școlii să fie transformată în sală de 
dans. Așa că dacă, trecînd prin Bu
zău, o să auziți un băiat invitind 
o fată pentru sîmbătă seara, la dans, 
în sala de sport a școlii de meserii, 
să nu vă mirați. In definitiv, ce 2 
Dansul nu este tot un fel de sport, 
nu înseamnă mișcare? Și încă ce miș
care f cînd twistul se transformă în
niște flotări, salturi și pendulări de te xistă destule asemenea locuri sau loca- 
apucă amețeala numai cînd privești, luri în Buzău. Doar o sugestie: la

Foto : T. Roibu

netul de membru al UCFS cu cotizația 
la zi, însoțit de o legitimație cu foto
grafie.

Pentru etapele pe asociație, raion 
(oraș) și regiune, în cazul cînd con
curentul clasat pe locul I nu poate 
participa la etapa următoare locul său 
va fi luat de concurentul clasat pe lo
cul al doilea. La aceste etape, cînd 
doi sau mai mulți conourenți sînt la 
egalitate, cîștigător va fi declarat con
curentul cel mai tînăr.

Un concurent nu poate participa la 
mai mult de două ramuri de sport în 
întrecerile din cadrul Spartachiadei 
republicane.

De un mare ajutor le 
cipanților la întrecerile

vor fi parti- 
primei ediții 

a Spartachiadei republicane centrele 
de învățarea sportului. Cu siguranță, 
că mulți dintre cei care vor lu^ star
tul în prima etapă a competiției vor 
face cu acest prilej primii pași în 
sport. De aceea este bine ca tinerii 
să se pregătească mai întîi în cadrul 
acestor centre inițiate de către con
siliile asociațiilor sportive cu sprijinul 
birourilor secțiilor pe ramură de 
sport. Aici, cu ajutorul antrenorilor și 
instructorilor sportivi, viitorii concu
renți își vor însuși elementele de bază 
ale ramurii sportive la care vor să se 
întreacă în cadrul Spartachiadei re
publicane.

Dar noroc că „exercițiile la sol" nu 
sînt chiar la alegere și uneori inter
vine arbitrajul sever al tovarășei direc
toare Emilia Fincă care elimină din 
„competiție" pe cei ce încalcă „regulile 
de joc". Ce mai în sus și în jos, ca la 
sport. Fără aparate însă, că ele sînt 
îngrămădite pe unde se poate. Altfel 
cine știe ce ar mai ieși. Păcat că la 
aceste seri „sportivo-dansante" nu par
ticipă și profesoara de educație fizică 
a școlii, tovarășa Victoria Pop. Și-ar 
fi putut vedea sportivele la lucru și ar 
fi descoperit poate și ceva latente noi. 
Ei, dar și așa tot n-are de pierdut. 
Ba mai mult... cîștigă vreo 2—3 zile 
de concediu pe săptămină. Pînă se a- 
menajează sala pentru dans, pînă se 
curăță după dans și apoi pînă se a- 
menajează iarăși pentru activitatea 
sportivă, vremea trece... leafa merge.

Mă bate un gînd năstrușnic. Ca să 
nu fie nemulțumiți amatorii de sport 
din școală, ce-ar fi dacă s-ar face 
sîmbătă seara și puțin sport — volei 
sau baschet, în vreo clasă sau în can
celarie, că-i mai măricică. Dar, nu! 
Nu se poate 1 Tot mai bun e principiul 
cu... locul potrivit. Deci sportul în 
sala de sport, clasa... clasă și cance
laria... cancelarie. Dar dansul? Tot 
la locul potrivit. Sînt convins că e-

SCHI
Alte regiuni și-au

— Concursurile de

• Mîine se desfășoară pe trambulina 
mijlocie din Poiana Brașov întrecerile 
primei etape a „Cupei R.P.R." la sări
turi. Participă echipele Dinamo, Trac
torul, Steagul roșu Brașov, Voința 
Odorhei și selecționa Rîșnov.

• Pe pîrtiile din Vatra Dornei are 
Ioc azi și mîine tradiționalul concurs 
„Cupa Domelor", la care au fost in
vitați schiori din regiunile Brașov, 
Ploiești, Maramureș, Iași, Bacău și 
Suceava. Se vor desfășura probe al
pine și de fond.

• Peste 50 de concurenti din raioa
nele Orăștie, Hunedoara și Petroșeni 
s-au întrecut pe pîrtiile de la Straja 
pentru cucerirea titlurilor de campioni 
ai regiunii Hunedoara. Iată cîștigătorii 
probelor: COBORIRE juniori: D. 
Bîrlida (Parîngul Petroșeni); juni
oare: Rodica Stanciu (Elevul Lonea); 
seniori: C. Munteanu (Minerul Lu- 
peni); senioare: Utte Dengel (Parîngul 
Petroșeni); SLALOM SPECIAL ju
niori: D. Bîrlida; junioare: Rodica
Stanciu; seniori: V. Lazăr; senioare: 
Utte Dengel; SLALOM URIAȘ ju
niori: D. Bîrlida; junioare: Rodica 
Stanciu; senori: V. Lazăr; senioare: 
Utte Dengel; FOND 10 km juniori: 
Z. Hegheduș (Minerul Lupeni); 15 km 
seniori: Gh. Lupaș (Energia Paroșeni); 
30 km seniori: I. Cragel (Jiul Pe- 
trila); 5 km senioare: Tereza Cato (Mi
nerul Lupeni); 5 km juniori: I. Peter 
(Minerul Lupeni);3xl0 km seniori: 
selecționata Văii Jiului. (ST. BĂLOI și 
I. CIORTEA - coresp.).

• Campionatul regiunii Banat s-a 
desfășurat la Muntele Mic. O frumoasă 
comportare au avut-o reprezentanții 
orașului Reșița. Iată lista campionilor 
regionali: SLALOM URIAȘ senior!: 
Tr. Suciu (Reși{a); senioare: Zorită 
Suciu (Reșița); juniori I: I. Boncu

Cum vor sprijini întrecerile
federațiile de atletism și gimnastică

(Urmare din pag. 1)

în toate centrele regionale în ca
drul cărora s-a dezbătut regulamentul 
competiției și s-au trasat sarcini con
crete comisiilor în ceea ce privește pre
gătirea tehnică, organizatorică și pro
pagandistică a întrecerilor. La etapele 
de mase, pe asociații, raion (oraș) 
vor fi prezente cadre de specialitate 
care vor ajuta pe tinerii gimnaști. atît 
la antrenamente cît și la concursuri. 
La mijlocul lunii martie F.R.G. va or
ganiza o consfătuire pe țară a antre
norilor și arbitrilor, în cadrul căreia 
se va analiza și felul cum ajută acești

Casa de cultură. Ce spuneți, tovarășă 
Emilia Fincă ?... Eram sigur că o să 
fiți de acord.

VIRGIL ALBESCU
după o corespondență primită de la 

C. Niculescu

Cum, tovarășe... nu e gimnastică ce facem noi aici ?
Desen de Neagu Rădulesciț

desemnat campionii
astăzi și mîine —

(Reși(a); juniori II: A. Lungu (Reșița); 
junioare I: Rozalia Letalic (Reșița); 
junioare II: Mariana Trestian (Reșița); 
SLALOM SPECIAL seniori: V. Rusu 
(Timișoara); senioare: Zorită Suciu; 
juniori I: I. Boncu; juniori 11: O. Lungu 
(Reșița); junioare I: Letalic Rozalia; 
junioare 11: Mariana Trestian; COBO
RIRE: seniori: V. Rusu; senioare: 
Zorifa Suciu; juniori I: C. Urban (Re
șița); juniori II: A. Lungu; junioare 
I: Rozalia Letalic; junioare II: Mariana 
Trestian; FOND 15 km seniori: W. 
Denuel (Reșița); 10 km senioare: 
Voica Giuvelic (Reșița); 10 km juniori 
I: R. Cubon (Reșița); 5 km juniori Ii: 
Dan Poenaru (Reși(a); 5 km junioare 
1: Elisabeta Korch (Timișoara); 3 km 
junioare II: Gertrude Denuel (Reșița). 
(EMIL GROZESCU - coresp.).

• 36 de schiori au participat la cam
pionatul de sărituri al regiunii Mureș- 
Autonomă Maghiară. Timpul favorabil 
a permis desfășurarea concursului în 
condiții excelente. Clasamente : Seniori: 
1. J. Kiss (Voința Odohei); 2. T. Pe- 
terfi (Voința Odorhei); 3. A. Bogozi 
(Partizanul Gheorghieni); juniori: 1. 
I. Eros; 2. I. Covaci; 3. Z. Cizmadiș, 
(toți trei de la Voința Odorhei). 
(A. PIALOGA - coresp.).

• Concursul organizat pe dealul 
Bobeica de lîngă Bistrița s-a bucurat 
de un succes deplin. Cei 60 de tineri 
participant! la această întrecere, orga
nizată în cadrul etapei raionale a Spar
tachiadei de iarnă, și-au disputat cu 
multă dîrzenie locurile fruntașe, lată 
cîștigătorii probelor : COBORIRE se
niori: V. Cîmpeanu (Heniul Bistrița 
Bîrgăului); senioare: Lucia Filimon 
(Victoria Bistrița) ; juniori: L. Popovi- 
ci (Făclia Bistrița) ; FOND copii. 12- 
1S ani: I. Brumă (Făclia); juniori: 
D. Berar (Făclia). (DAN DEAC-co- 
resp.).

tehnicieni desfășurarea concursurilor de 
gimnastică din etapa I.

In regiunile unde gimnastica nu cu
noaște o dezvoltare satisfăcătoare (Su
ceava, Galați, Maramureș, Bacău, Hu
nedoara și Crișana) comisiile locale 
vor fi ajutate mai consistent. Astfel, 
pentru popularizarea acestui frumos 
sport, gimnaștii din loturile reprezen
tative vor face demonstrații și totodată 
vor contribui practic la organizarea 
concursurilor. Dezvoltarea gimnasticii 
în regiunile de care vorbeam mai su.r 
a stat și pînă acum în atenția forului 
de specialitate. Pentru aceasta s-at 
repartizat aparate, iar o serie de teh
nicieni au fost trimiși să ajute cadrele 
locale. Cu toate acestea, nu s-au re
zolvat prea multe lucruri. Dacă la Bacău 
funcționează în bune condițiuni un cen
tru de inițiere, în schimb, la Baia Mare 
Suceava și Oradea nu a intervenit nic 
o schimbare în bine. La Baia Mare, di 
exemplu, frumoasa sală de sport ni 
găzduiește nici o manifestație de gim 
nastică. Aparatele stau împachetate aș; 
cum au fost expediate de către F.R.G 
La Suceava și Oradea lucrurile se pre 
zintă aproape la fel.

★
Precum se vede, federațiile de atic 

tism și gimnastică și-au propus să rea 
lizeze lucruri frumoase. Controlul în 
deplinirii sarcinilor trebuie să stea i 
permanență în atenția birourilor fedr 
rale, îndeosebi în etapa de mase 
Spartachiadei republicane.



HANDBAL
Start în „Cupa R. P. R.“ Lotul nostru de handbal are resurse și mai mari
După o scurtă perioadă de odilmă, 

echipele noastre fruntașe — masculine 
și feminine — iau startul într-o nouă 
competiție. De mîine încep întrecerile 
din cadrul „Cupei R.P.R.“.

Competiția are ca scop menținerea 
într-o activitate continuă a formațiilor 
noastre fruntașe. în plus, ea oferă tu
turor echipelor și antrenorilor respec
tivi un bun prilej pentru reîmpros
pătarea loturilor, completarea lor cu 
elemente tinere, de perspectivă. O ast
fel de acțiune a fost întreprinsă și cu 
prilejul „Cupei F.R.V." și în unele clu-

La echipa C.S.M. Sibiu 
este loc de mai bine
O vizită la Sibiu îți dă prilejul să 

constați, printre altele, că voleiul — 
alături de alte sporturi —- se bucură 
aici de multă popularitate. E firesc, 
In ultimii ani voleiul a făcut în acest 
oraș mari progrese, ilustrate elocvent 
de participarea echipei feminine a Clu
bului Sportiv Muncitoresc în campio
natul primei categorii, ca și de locul 
fruntaș (IV) ocupat de această forma- 

'ție în ediția trecută a întrecerii. Mai 
mult chiar, în ultimul timp antrenorii 
federali și-au îndreptat atenția spre 
echipa C.S.M. Sibiu, unele jucătoare 
de aici fiind selecționate în loturile 
republicane.

Cu toate aceățe succese, cunoscăto
rii voleiului din orașul Sibiu afirmă 
că la echipa feminină C.S.M. e loc 
de... mai bine. Nemulțumește, îndeo
sebi, comportarea din ultima perioa
dă cînd în unele partide din cadrul 
„Cupei F.R.V." echipa nu s-a mobili
zat suficient, nu a luptat cu toată 
forța de care e capabilă pentru obți
nerea unui rezultat favorabil. Meciul 
sibiencelor cu Dinamo București este 
grăitor în această direcție. Deși por
neau ca favorite, ele au fost nevoite 
să se mulțumească cu... câștigarea unui 
set.

însemnări

buri șâ asociații rezultatele sint promi
țătoare.

Echipele participante la „Cupa 
R.P.R." au datoria să se pregătească 
în continuare cu toată răspunderea, să 
se străduiască să practice un joc mo
dern. In același timp, e necesar ca e- 
chipele organizatoare să se ocupe de 
asigurarea celor mai bune condiții de 
desfășurare a meciurilor. Federația Ro- 
mînă de Volei va lua eele mai severe 
măsuri acolo unde se vor manifesta acte 
de indisciplină, precum și defecțiuni in 
organizare. Cazul echipei Voința Cra
iova, care susține meciul cu Dinamo 
la București, deoarece i s-a ridicat pe 
o etapă dreptul de a organiza la Cra
iova, pentru lipsuri în organizarea 
meciurilor din „Cupa F.R.V.", va tre
bui să rămînă ceva izolat. Reamintim 
că orice neprezentare la joc, indiferent 
de motivul invocat, va duce la exclu
derea echipei din cupă și din viitorul 
campionat al seriei I (într-un eventual 
asemenea caz, echipa va activa în 
seria a Il-a).

Programul etapei de mîine cuprinde 
următoarele întilniri ; MASCULIN : 
Rapid—Dinamo, C.S.M.S. Iași—Pro
gresul, Minerul Bihor—Steaua, Petro
lul Ploiești—Știința Galați, Farul Con
stanța—Știința Timișoara, Știința Cluj 
—Tractorul. FEMININ: C.P.B.—C.S.M. 
Cluj, Progresul—Știința Cluj, Voința 
Craiova — Dinamo (la București), 

C.S.M. Sibiu—Știința București, Fa
rul—Rapid.

Fază din meciul Rapid — Dinamo, disputat în toamnă în cadrul „Cupei 
F.R.V.“. Azi, cele două echipe se vor întîlni din nou, de data aceasta în 

„Cupa R.P.R.".
Foto : T. Chioreanu
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1 In Editura UCFS Două noi și valoroase lucrări
Gimnastica zilnică

| pentru bărbați
| de NICOLAE BĂIAȘU- 

și SILVIU MAGDA

E Lucrarea „Gimnastica zilnică 
= pentru bărbați44 se înscrie ca o fru- 
= moașă realizare pe linia populari- 
E zării acestui util sport. Ea este ro- 
E dul muncii perseverente și al expe- 
— rienței pozitive a doi ocujuojăcuți și 
EE ap reci-a ți specialiști în materie, Ni- 
~ colae Băiașu și Silviu Magda, din 
E colectivul Facultății de educație fi- 
E zică a Institutului |jedagogic-Bueu-

•— Pe marginea jocurilor din „Cupa orașului București4* —

Incercînd să aflăm răspunsul la în
trebarea „de ce echipa C.S.M. este 
în prezent în regres am constatat 
următoarele :

In toamna anului trecut, antrenorul 
Gh: Bodescu a fost nevoit un timp să 
absenteze de la pregătirile formației, 
fiind înlocuit de antrenorul Nicolae 
Rotaru. In mod cu totul ne justificat, 
jucătoarele de la C.S.M. Sibiu au gă
sit că e momentul să-și ia cu de la 
sine putere un fel de... vacanță, negli- 
jînd pregătirea. Cum se exprima ci
neva, echipa a transformat această 
perioadă înir-un „chiul organizat" : 
lipsuri la antrenamente, iar atunci 
cînd prezența era satisfăcătoare, par
ticiparea conștientă a jucătoarelor la 
o pregătire intensă lăsa foarte mult 
de dorit. Pe alocuri se iveau chiar dis
cuții neprincipiale cu antrenorul etc.

Rezultatele, firește, nu au întirziat 
să apară. Primul și cel mai conclu
dent, desigw„.pste acela că echipa s-a 
prezentat slab pregătită la startul 
„Cupei F,R.V.“ ; începutul acestei com
petiții a constituit, de fapt, pentru e-
cliipa C.S.M.... perioada pregătitoare. 
Participarea la antrenamente este și a- 
cum uneori necorespunzătoare, deși 
aparent jucătoarele dau ascultare sfa
turilor antrenorului; această ascultare 
însă, nu e întotdeauna conștienă, co
moditatea face casă bună cu autoîn- 
crederea. Și aceasta mai ales la I- 
leana Roman, Grcte Kiss, Livia Fle- 

, șeriu, jucătoare cu multă maturitate 
și experiență Competition a la, care ppi 
și trebuie să constituie în permanență 
un exemplu bun pentru tinerele ele
mente promovate în lot, pentru întrea
ga flfhipă.

Comportarea din campionatul tre
cut subliniază că echipa de volei 
C.S.M. Sibiu poate mai mult, că actua
la comportare a formației nu reflectă 
întreaga gamă a posibilităților ei. Con
siderăm că în această direcție poate a- 
vea un cuvînt de spus și Consiliul 
Clubului Sportiv Muncitoresc Sibiu, 
iar noi, în ce ne privește, sîntem gata 
să înserăm cîteva „însemnări", și des
pre redresarea acestei echipe..-. Prilejul 
ne-ar putea fi oferit la noua .jtothpelK. 
ție care începe mîine: ,,Cupaj;RP,R.“' 
Și sîntem convinși că echipa ’țensihipă 
de Volei C.S.M. Sibiu va ține să ne 
arate că poate mai mult. Așteptătp.

CONST. MAC'OVLl

A V-a ediție a campionatului mon
dial, care va începe peste mai puțin 
de o lună în R.S. Cehoslovaca, se a- 
ntință drept -cea mai „tare“ din isto
ria acestei competiții. Dovadă — nu
mărul mare de înscrieri (26 de țări), 
precum și faptul eă federațiile din ță
rile calificate pentru turneul fina.* 1 * * au 
luat măsuri pentru începerea din timp 
a pregătirii loturilor lor. In prezent, 
aceste pregătiri sînt în plină desfășu
rare pretutindeni.

în asemenea condițiuni, era și nor
mal ca federația noastră să privească 
cu toată seriozitatea pregătirea pen
tru „mondiale", cu alit mai mult cu 
cit în R.S. Cehoslovacă avem de apă
rat itiitlul cucerit la Dortmund în 
1961. Și nu-i treabă ușoară să aperi 
un titlu pe care îl vizează adversari 
multi și valoroși.

Forul nostru tete specialitate a luat
— prin Colegiul central de antrenori
— o serie de măsuri menite să asi
gure lotului reprezentativ o pregătire la 
nivelul sarcinii de răspundere pe care o 
va avea la campionatul mondial. El 
s-a îngrijit să organizeze un turneu 
peste hotare (în Austria, Franța și 
R.D. Germană), care să constituie o 
primă etapă de verificare a lotului. 
Turneul a dus la o serie de concluzii, 
care au stat la baza alcătuirii planului 
de pregătire din etapa a doua, înche
iată recent o dată cu disputarea „Cu
pei orașului București". Această com
petiție a fost organizată, spre deose
bire de alți ani, la începutul lunii 
februarie și cu participarea unor ad
versari de valoare mai ridicată (de

îu lucrare, autorii pledează pen
tru necesitatea practicării exerci- 
țiilor fizice, de mai multe ori pe 
zi, de regulă dimineața, la prînz și 
seara *— în total, aproximativ 30 
de minute. Important este ca orele 
fixate pentru desfășurarea exerci- 
țiilor să fie respectate cu toată 
strictețea,

O serie de indicații generale se 
adresează, în special, celor care au 
practicat doar sporadic exercițiile 
fizice.

Grija pentru sistematizarea bo
gatului material prezentat, perfec
ta gradare a efortului fizic (ținîn- 
dii-se seama și de aspectul fiziolo
gic al problemei) fac ca cele 16 
programe cuprinse îii lucrare, să 
fie la înde mina oricui.

Textul concis este completat cu 
cîteva sute de desene aparținînd 
fostului recordman la prăjină, lec
torul universitar Zeno Dragomir.

Gimnastica zilnică
pentru femei

de GINETA STOENESCU
Posedînd o îndelungată și labo- 

. rioasă practică'.pedagogică, autoa
rea, lector în cadrul catedrei de 
educație fizică a Institutului, poli
tehnic din Capitală, a reușit să în- 
mănuncheză îno lucrare o suită 
de exerciții de ^gimtiaștică în mă
sură să. fie pracțțeat e , zilnic, la do
miciliu. 

aceea au și fost invitate reprezenta
tive de țări) tocmai pentru a asigura 
o serioasă verificare, cu o lună îna
inte de C.M.

Echipa noastră, cum era de aștep
tat și cum impunea valoarea sa a ocu
pat locul I în competiție, înscriind 
pentru a patra oară consecutiv numele 
unei formații romînești pe lista cîști- 
gătoarelor „Cupei". Dar nu aspectul 
clasamentului interesa, în ultima a- 
naliză, ci comportarea echipei repre
zentative. Și din acest punct de 
vedere trebuie să spunem că ea nu a 
satisfăcut pe deplin.

E drept că în finalul competiției, re
prezentativa a făcut o partidă bună, în 
cursul căreia s-a apropiat foarte mult 
de adevăratele ei posibilități și valoare, 
mai ales ca potențial fizic și tactic. De 
asemenea, în partidele ctt U.R.S.S. și eu 
echipa noastră de tineret, ea a creat 
cîteva momente de mare spectacol, de- 
monstrînd — din păcate numai par
țial — calitățile sale atîț de apre
ciate de public. In ansamblu însă, 
evoluția sa în „Cupa orașului Bucu
rești" — care trebuia să materializeze 
într-o formă constant bună, o întreagă 
perioadă de pregătire și să dea astfel 
o imagine asupra viitoarei comportări 
Ia C.M. — a fost inegală și insufi
cient de concludentă.

Am fi nedrepți dacă n-am spune că 
în pregătirea lotului s-au făcut pro
grese. Și acest fapt a fost mai evi
dent pentru cel care a urmărit și 
jocurile de verificare și, apoi, pe cele 
din „Cupa orașului București". Pregă-
tirea fizică este — în general — 
bună la majoritatea jucătorilor. De 
asemenea, numeroasele exersări și re
petări pentru însușirea unor procedee 
cit mai variate de aruncare la poartă 
și de angajare a pivoților au dus la 
îmbogățirea bagajului tehnic al jucăto
rilor. Acțiunile au început să devină 
rr.ai cursive, mai ordonate, mai eficace. 
Trecerea dintr-o variantă de atac în

A FOST AICAIIIII PMfilIAMUl TUIIEIOR flUAlB 
Alt „CUPtl SPttRTUl POPULAR»

Tradiționala competiție de juniori 
„CUPA SPORTUL POPULAR" a a- 
juns la a Vll-a ediție. Ultimul act al 
întrecerii pe anul 1963.—1964 va avea 
loc, cum se știe, la 21, 22 și 23 fe
bruarie, cînd se vor desfășura turneele 
finale (la București juniorii, la Brașov 
junioarele). Programul acestor turnee 
a fost alcătuit de federație în modul
următor :

Un fapt demn de relevat : Gineta 
Stoenescu nu se limitează la pre
zentarea succesivă a unor programe 
de gimnastică rezervate femeilor. 
Ea dă și o serie de indicații meto
dice deosebit de utile, menite să 
îndrume cititoarele în alegerea și 
practicarea acelor exerciții care 
răspund cel mai bine particularită
ților fiecăreia, profesiei respective, 
deficiențelor fizice și chiar unor 
stări biologice permanente sau 
temporare.

Ilustrații numeroase și sugestive 
(autoare — Mariana Iordăchescu) 
înlesnesc înțelegerea textului și în
vățarea tuturor programelor.

T. ST.

alta, în raport cu condițiile de joc 
ivite, se face inai simplu.

Munca nu-i terminată însă. Dimpo
trivă, în ultima etapă de pregătire —— 
in care ar fi trebuit să se pună doar 
problema menținerii formei sportive 
— sint destule de făcut. Colectivul 
de antrenori (I. Kunst-Ghermăneseu 
și N. Nedef) a lăsat pe seama actualei 
perioade reaolvarea unor obiective din 
pregătire care — cu mai multă exi
gență — puteau și trebuiau să fie 
rezolvate în etapa a doua. Ne referim 
la cîteva lipsuri serioase, privind fina
lizarea acțiunilor, organizarea jocului 
în apărare, circulația mingii și a jucă
torilor etc.

Iată de ce în această perioadă se im
pun eforturi deosebite din partea an
trenorilor și jucătorilor pentru lichida
rea lipsurilor și pentru atingerea formei 
sportive cerută de participarea la un 
campionat mondial. Timpul rămas este 
destul de scurt, dar credem că folosit 
în mod chibzuit, cu toată încrederea 
în posibilitățile reale ale jucătorilor 
din lot, echipa va putea realiza saltul 
calitativ așteptat. Nu ne îndoim eă 
handbaliștii noștri își vor intensifica 
pregătirile și că printr-o participare 
mai conștientă, mai activă la antrena
mente își vor pune mai bine in valoare 
calitățile de care dispun. Este de dorit 
ca antrenorii să acționeze cu mai multă 
exigență în imprimarea unei discipline 
de joc ferme și a unei mai mari stă- 
pîniri de sine. Să nu uităm că acești
factori, esențiali, au contribuit in .ar- 
gă măsură la obținerea victoriei de 
la Dortmund.

Sperăm că la întrecerile din Ceho
slovacia echipa noastră se va prezenta 
în plenitudinea mijloacelor fiziee. 
tehnice și tactice, astfel incit să fi» 
pusă la adăpost de orice surpriză Ea 
are posibilități mai mari și este datoare 
să le confirme.

21 februarie

JUNIORI : C.S.M. Reșița - C.S.S.
Cluj și C.S.S. București — Luceafă
rul Brașov.

JUNIOARE : Voința Odorhei—Știin
ța Vălenii de Munte și Luceafărul 
Brașov — S.S.E. nr. 2 București. ,

22 februarie

JUNIORI: C.S.S. Cluj—C.S.S. Bucu
rești și Luceafărul Brașov — C.S.M. 
Reșița.

JUNIOARE : S.S.E. nr. 2 București 
— Știința Vălenii de Munte și Voin
ța Odorhei—Luceafărul Brașov.

23 februarie i

JUNIORI: Luceafărul Brașov —« 
C.S.S. Cluj și C.S.S. București—C.S.M. 
Reșița.

JUNIOARE : Luceafărul Brașov —• 
Știința Vălenii de Munte și Voința 
Odorhei—S.S.E. nr. 2 București.

ȘTIRI • ȘTIRI
• Ieri, în sala Dinamo din Capi

tală, s-a disputat prima partidă dintre 
Steaua și Dinamo Bacău din cadrul 
fazei interregionale a „Cupei F.R.H.". 
După un joc de factură slabă, meciul 
s-a încheiat ou rezultatul de 8—5 
(4—2) în favoarea bucureștenilor. Re
turul va avea loc azi dimineață, de la 
ora 11,30, tot în sala Dinamo.

• La Oradea s-au disputat recent 
patru întilniri amicale intre echipe din 
Oradea și Baia Mare, încheiate cu ur
mătoarele rezultate: Tricoul Oradea— 
C.S.O. Baia Mare (f) 8-7 (5-4) și 
6—4 (4—2); Voința Oradea — Mine
rul Baia Mare (m) 23—17 (13^-5) și 
23—27 (10—11). locurile, interesante, 
au fost urmărite cu viu inteireș de nu
meroși spectatori. (Ilie Ghișa, coresp. 
reg.j.
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In ultimii ani, sportul de performanță din țara noastră cu
noaște o ascensiune continuă. La numeroase discipline, 
sportivii romîni au obținut victorii de prestigiu și au înregis

trat rezultate de certă valoare internațională. Toate acestea s-au 
datorat condițiilor materiale create, ca și pregătirilor metodice efec
tuate. în unele sporturi însă, cu toate condițiile bune existente, va
loarea atinsă de sportivi nu este cea așteptată. Așa este cazul la 
natație, canotaj academic, haltere etc. în dorința de^ a cunoaște 
și a aduce la cunoștința cititorilor noștri unele din măsurile luate 
de federațiile de resort pentru creșterea performanțelor și la aceste 
sporturi, ne-am adresat unor activiști sportivi. Le dăm cuvîntul:

ANTON BĂLAN, SECRETAR AL F.R.S.N. :
„Atenție deosebită selecționării elementelor pentru canotajul 

academic"

•*

• Zilele acestea, peste 30 de tineri 
pugiliști s-au întrecut pentru cucerirea 
titlului de campion al orașului Oradea. 
Cu prilejul acestor întreceri s-au evi
dențiat o serie de juniori talentați ca 
F. Codeus, A. Muțiu, Gh. Costing. în 
urma meciurilor disputate au fost de
semnați campioni următorii boxeri i 
cat. hîrtie: I. Balog; cat. muscă : F.

echipe să se desfășoare după un nou 
sistem. Astfel, luptătorii se vor întrece 
în cadru] campionatului categoriei A, 
a categoriei B, precum și în cadrul 
campionatului de calificare pentru pro
movare în categoria B. Întrecerile vor 
avea loc atît la „libere" cit și la „cla
sice". Forul de specialitate a hotărît, 
de asemenea, organizarea pe două scrii 
a cîte 12 echipe a campionatului cate
goriei A, adică o serie de lupte clasice 
și una de lupte libere, renunțîndu-se 
astfel la întocmirea clasamentului ge
neral prin cumularea punctelor de la 
cele două stiluri. Formula de desfășu
rare a întrecerilor va fi următoarea : 

vor avea loc cinci etape 
în turul campionatului și 
cinci în retur pe grupe de 
cîte 3 sau 4 echipe la fie
care etapă, 
prima parte 
tului vor 
etape a 4 grupe formate 
din cîte trei echipe și o 
etapă cu trei grupe for
mată din patru 
pentru ambele 
Returul campionatului se 
va desfășura după aceeași 
formulă.

In anul 1964 fiecare 
serie va fi formată din 
primele 12 echipe stabilite 
de clasamentul campiona
tului republican din anul 
1963, la fiecare stil aparte. 
LUPTE CLASICE: Dina
mo București, Steaua, 
Steagul roșu Brașov, Me
talul Buc.,’ A.S.M. Lugoj, 
C.S.O. Galați. Unio Satu 

Rapid Buc., Chi- 
Baia Mare, C.S.M.

. , Progresul Buc. și 
C.F.R. Timișoara. LUPTE 
LIBERE : Steaua, Stea
gul roșu Brașov. Dinamo,
Mureșul Tg. Mureș, Rul
mentul Brașov. C.F.R. Ti

K-ipid, Vagonul Arad,

I

Activitatea din decursul -anului tre-. 
cut, în principalele ramuri ale sportu
rilor nautice, ne-a arătat o rămînere 
in urmă a canotajului academic, în 
comparație cu caiacul și canoea. A- 
ceasta a determinat biroul F.R.S.N. să 
ia o serie de măsuri în scopul îmbu
nătățirii activității în canotajul aca-> 
demic.

Prima măsură pe care am luat-o ă 
lost aceea de a îmbunătăți munca de 
instruire și control la nivelul secțiilor 
de sporturi nautice din cluburi și aso
ciații sportive. In ultimul timp, acti
vul federației urmărește atent felul 
cum se desfășoară pregătirile de îarnă 
în secții, îndrumîndu-le îndeaproape. 
In afara activiștilor federației au fost 
trimiși la secții și unii antrenori ai lo
turilor republicane care să ajute la 
buna desfășurare a muncii de instruire. 
La Timișoara și Arad, de exemplu, ac
tiviștii federației au stat mai multe 
zile. Antrenorii din aceste orașe, care 
au dat în anii trecuți multe elemente 
de bază loturilor reprezentative, au 
luat parte la o consfătuire metodică, 
în cadrul căreia au fost dezbătute cele 
mai noi metode de antrenament.

Cu acest prilej au fost prezentate 
referate despre: „Sarcinile și orientarea 
metodică pe 1964" (B. Anton), „Meto
de și mijloace de pregătire in etapa 
eompetițională" (I. Bulugîoiu), „Folo
sirea apei curgătoare in pregătirea 
tuslașilor" (Paul. Barcani) ș.a.

O atenție deosebită vom acorda pe 
viitor selecției elementelor pentru cano

CONSTANTIN MIHAI, SECRETAR GENERAL ADJUNCT 
AL F.R.N. :

„Munca organizatorică susținută și pregătirea metodică pot 
contribui la stimularea performanțelor"

Federația noastră a luat o serie de 
măsuri pentru a îmbunătăți substanțial 
activitatea la natație și a stimula reali
zarea de performanțe. In primul rind. 
Întregul sistem de pregătire a sportivi
lor din toate secțiile de natație are la 
bază principii metodice moderne. Aces-. 
te principii vor fi susținute de măsuri 
organizatorice precis definite: a. pre
gătirea sportivilor fruntași se va face 
pe categorii de virstă (in acest sens 
munca antrenorilor a fost profilată pe 
ramuri și categorii de virstă); b. lotu
rile de copii, juniori și seniori la polo, 
copii, speranțe și seniori la înot, spe
ranțe și seniori la sărituri, se pregă
tesc sub conducerea celor mai buni 
antrenori, pe tot parcursul anului.

Această formă de pregătire la care 
iau parte numai sportivii selecționați 
urmărește, în principal, să determine 
însușirea celor mai corecte elemente 
tehnice cerute în cele trei ramuri, a 
unei tactici ofensive la polo, a săritu
rilor cu coeficient mare.

Instruirea permanentă a cadrelor teh
nice (antrenori, profesori de educație 
fizică) este o altă măsură menită să 
împrospăteze cunoștințele acestora asu
pra metodelor variate de pregătire. 
Cursurile organizate pe lingă 1CF, con
sultările și schimbul de experiență cu 
antrenorii străini, literatura și publi

GH. MĂNĂILESCU, ANTRENOR LA LOTUL OLIMPIC SI LA 
CLUBUL STEAUA

„In urma măsurilor luate halterofilii noștri vor obține rezultate 
mai bune"

în haltere, performanțele au rămas 
în urină față de nivelul actual inter
național. în consecință, federația de 
haltere și colegiul de antrenori au ela
borat o serie de măsuri concrete pen
tru ca halterofilii să obțină în acest 
an rezultate superioare. La începutul 
anului s-a trecut la individualizarea 
antrenamentelor, urmărindu-se dezvol
tarea forței și îmbunătățirea tehnicii 
l.a mișcările clasice. în acest scop, 
halterofilii din lotul olimpic vor fa
ce 8 antrenamente pe săptămină în 
loc de 5 cite făceau anul trecut. 
Acest program va fi menținut în tot 
timpul anului, bineînțeles cu inten
sitatea specifică perioadelor respec
tive. Pentru a avea un control per- 
Musanent asupra stadiului de pregă- 
zicre, halterofilii fruntași vor partici- 

cm regularitate U intervale de 

tajul academic. Ne îndreptăm atentia 
către elemente tinere, născute în 1942 
și în anii următori, cu date segmen
tare corespunzătoare, elemente pe 
care le vom trece prin riguroase pro
be de control a calităților fizice. Un 
exemplu: pentru seniori înălțimea mi
nimă trebuie să fie 1,78 m iar pentru 
juniori 1,76 m; la fete, 1,66 m la se
nioare și 1,64 m la junioare. In această 
primăvară vom organiza probe de 
control Ia 29 martie și 5 aprilie în 
București și între 1 și 12 aprilie în pro
vincie. Cluburile Dinamo și Steaua au 
și organizat concursuri de selecție pen
tru descoperirea unor tineri și tinere 
bine dotați fizic.

Socotim că va da bttne rezultate în 
ceea ce privește selecționarea și pre
gătirea tinerelor cadre și măsura luată 
de a se introduce în calendarul com- 
petițional concursuri pentru două 
categorii de vîrstă la juniori: una de 
16—17 ani și alta de 18—19 ani

Pentru a stimula munca antrenorilor 
care ridică elemente de valoare, pre
conizăm ca în viitor, atunci cind anu
mite echipaje sînt selecționate în lo
turile reprezentative, antrenorul lor 
să continue să le antreneze, în calitate 
de antrenor al lotului republican.

Mai vreau să arăt că pentru conti
nua îmbunătățire a procesului de in
struire în toate secțiile de canotaj a- 
cademic din țară, F.R.S.N. va difuza 
o serie de materiale tehnice de specia
litate.

cațiile de specialitate, sînt cîteva din 
formele folosite în acest scop.

Lărgirea bazei materiale (in ultimii 
doi ani notația a căpătat un bazin a- 
coperit la Galați, s-a refăcut bazinul 
acoperit de la Oradea, s-a construit un 
nou bazin modern în București, cel de 
la,,Dinamo" etc.) va contribui fără dis
cuție la intensificarea și prelungirea 
antrenamentelor, corespunzător cerin
țelor actuale.

în sfîrșit, numeroase întreceri inter
ne și internaționale, eșalonate pe o pe
rioadă mai lungă de timp, constituie 
și ele stimulente puternice care vor 
influența atit pregătirea, cit și obține
rea de rezultate superioare.

Competițiile vor fi organizate în mai 
multe localități:

— „internaționalele" de înot, polo și 
sărituri, la București;

— „internaționalele" de înot pentru 
juniori la Mamaia;

— cursa de mare fond pe Dunăre, 
la Galați;

— jocuri de polo, la Cluj etc.
Prin aceste măsuri la care se vor a- 

dăuga, desigur, și altele, există mari 
posibilități ca natația romînească să 
urce multe trepte în ierarhia interna
țională.

10—14 zile la concursuri de verifi
care în care se va urmări înregistra
rea unor rezultate superioare. Pînă la 
Jocurile Olimpice, planul de antrena
ment prevede două etape importante 
de verificare a formei sportivilor: pri
ma în iunie (meciul cu Franța de la 
București) și a doua în august (Cam
pionatele europene de la Helsinki). 
Pentru ca rezultatele halterofililor 
fruntași să crească necontenit, ridi- 
cîndu-se la o valoare internațională, 
au fost modificate o serie de norme 
olimpice: de pildă, la categ. semigrea, 
norma de participare a fost corectată 
de la 445 kg la 455 kg, la „mijlocie", 
<le la 415 kg la 430 kg, la „cocoș", de 
la 310 kg Ia 320 kg etc.

Și la clubul Steaua unde sînt an
trenor din luat o serie de măsuri con

crete: să mărim cu 2 halterofili numă
rul maeștrilor sportului, cu 2 numărul 
sportivilor de categoria I, cu 6 a celor 
de categoria a Il-a, cu 10 a juniorilor 
clasificați. Ne propunem ca în acest 
an să depășim 10 recorduri republi
cane de seniori. în fine, trecerea pro
belor de control ale sportivilor din 
secția de haltere a clubului Steaua va 
fi obligatorie din două în două luni, 
iar pentru cei din lotul olimpic în 
fiecare lună.

în urma acestor măsuri luate sînt 
convins că halterofilii noștri vor ob
ține în acest an rezultate cu mult 
mai bune. Rămîne însă o obligație 
permanentă pentru toți halterofilii : 
multă muncă, multă conștiinciozitate 
și respectarea vieții sportive.

Fără îndoială că ridicarea per
formanțelor sportive trebuie să 
constituie un obiectiv permanent 
în activitatea secțiilor, în munca 
antrenorilor. Și acest lucru se 
poate realiza foarte bine dacă vor 
fi folosite țoale posibilitățile. Nu 
este întîmplător faplul că în ma
terialul de față ne ocupăm de 
măsurile care s-au luat la nata
ție, canotaj academic și haltere, 
sporturi unde au fost create con
diții, dar unde nu a existat sufi
cientă preocupare pentru ca pro
cesul de instruire al fruntașilor 
să se desfășoare conform princi
piilor moderne de pregătire. Așa 
■se explică și o serie de rezultate 
slabe. Măsurile luate subliniază 
hotărîrea federațiilor de resort 
pentru eliminarea lipsurilor de 
ipînă acum, pentru ca performan- 
ițcj'.e (să crească necontenit, să 
ajungă ila nivelul celor atinse 
pe plan internațional. Pentru a- 
ceasta este necesar ca munca de 
(îndrumare și control să fie inten
sificată, ca sarcinile ce revin fie
căruia să fie concrete. Aceasta 
este valabil pentru toate ramurile 
sportive.

Un rol deosebit de important 
ffn ridicarea performanțelor il are 
participarea conștientă a sporti
vilor la antrenamente. Colabo
rarea antrenor-sportiv trebuie să 
fie eficientă, adueîndu-și astfel 
contribuția Ia crearea unui climat 
favorabil de muncă. în asemenea 
Condiții, roadele activității sus
ținute nu vor întîrzia să apară, 
sportivii noștri sint capabili să 
■obțină performanțe de valoare.

LUPTE
O nouă formulă a campionatului pe echipe

Campionatul republican de lupte pe 
echipe a angrenat în anul 1963, într-o 
activitate continuă, 32 de formații de 
lupte clasice și libere. Analiza activi
tății pe anul care a trecut a scos în 
evidență însă faptul că a existat o di
ferența prea mare de valoare între 
echipele situate în prima parte a cla
samentului și cele din partea a doua, 
acestea din urmă prezentîridu-se neco
respunzător unei întreceri între echipe 
fruntașe. Pentru remedierea acestei si
tuații, pentru creșterea nivelului tehnic 
în aceste discipline, biroul Federației 
romîne de lupte a luat măsuri ca în 
acest an campionatele republicane pe

La antrenam ent—

SÎMBATA

VOLEI : sala C.P.B., de la ora
16.30 : Tricotajul roșu — Confec
ția (f), Confecția — Semănătoarea 
(b) — finala „Cupei orașului Bucu
rești" ; Rapid — Dinamo (b), meci 
în „Cupa R.P.R.".

BOX : sala Dinamo, de la ora 
19 : Dinamo — Progresul ; sala 
Vulcan, de la ora 19 : campionatul 
de juniori al Capitalei.

HANDBAL : sala Dinamo, ora
11.30 : Steaua — Dinamo Bacău 
(meci în cadrul „Cupei F.R.H." — 
retur).
TENIS DE MASĂ : sa’a Floreasca: 

de la ora 9 și ora 17,30, concurs 
internațional.

NATÂȚIE : Bazinul Floreasca : 
ora 20,30 : „Cupa 16 Februarie" 
la polo.

DUMINICA
VOLEI : sala C.P.B., de la ora 

9,00 : Voința Craiova — Dinamo 
(f), Progresul — Stiinta Cluj (f), 
C.P.B. — C.S.M. Cluj' (f).

BASCHET : sala Giulești, de la 
ora 9 : Unirea — Mureșul Tg. 
Mureș (f) și Rapid — Știința Cluj 
(f) — meciuri în cadrul campiona
tului republican, seria I.

RUGBI : stadionul Unirea (șos. 
Olteniței), ora 10,00 : Steaua — 
Unirea ; ora 11,15 : Gloria — Pre
cizia Săcele ; ora 14,30 : Grivița 
Roșie — Rapid ; ora 15,45 : Di
namo — Progresul (meciuri în ca
drul etapei I a „Cupei 6 M'jrtie").

Campionatul de juniori ol orașului Oradea

lntîlnirile din 
a campiona- 
cuprinde 4

echipe, 
stiluri.

Mare, 
mistui 
Reșița,

misoara, Progresul Buc.,

BOX : sala Vulcan, de la ora 
10,00 : campionatul de juniori al 
Capitalei. ‘

ATLETISM : sala Floreasca II, 
de la ora 9 : concurs dotat cu 
„Cupa 16 Februarie" ; ora 11 : 
concurs de cros, în împrejurimile 
sălii, în cadrul aceleiași competiții.

FOTBAL : stadionul Giulești, de 
la ora 9,30 : Rapid (juniori) — 
T.U.G. ; ora 11 : Rapid — Steagul 
roșu. Teren Ghencea, ora 11 : 
Steaua — Unirea Răcari. Stadionul 
Dinamo, teren II : Dinamo Victo
ria — Electronica.

TENIS DE MASĂ: sala Floreasca: 
de la ora 9,30 și ora 17, concurs 
internațional.

NATAȚIE : Bazinul Floreasca : 
ora 9 : „Cupa 16 Februarie" la 
înot ; ora 11 : jocuri de polo în 
cadrul Campionatului orășenesc.

Codeus; cat. cocoș: A. Muțiu; cat. 
pană : A. Borosznai; cal. semiușoară: 
C. Frumușelu'; cat. ușoară: H. Frid
man; cat. semimijlocie: C. Marțian; 
cat. mijlocie mică: A. Kineses; cat. 
mijlocie : C. Pereș; cat. semigrea : Gh. 
Costing; cat. grea; A. Binder. — Ilie 
Gliișa — coresp. reg.

A.S.M. Lugoj, C.S.O. Galați și C.S.M. 
Reșița.

Echipele clasafe pe locurile 11 și 12 
la fiecare stil vor retrograda în cam
pionatul categoriei B.

Campionatul republican pe echipe 
categoria B se va organiza sistem 
turneu (numai tur) pe două serii geo
grafice, fiecare cuprinzînd cîte 8 echipe 
la fiecare stil. Seriile vor fi formate 
astfel : SERIA I LUPTE CLASICE : 
Electroputere Craiova, Viitorul Buc., 
Petrolul Ploiești, l.M.U. Medgidia, 
Carpați Sinaia, Vulturul Tulcea. Dina
mo Pitești și C.S.M.S. Iași ; SEPIA 
A II-A: Vagonul Arad, Rulmentul 
Brașov, Mureșul Tg. Mureș, Construc
torul Hunedoara, C.S.M. Cluj, Cri- 
șul Oradea, Independența Sibiu 
și Constructorul Marghita. Întrecerile 
vor avea loc la 19 aprilie, 3 mai. 
24 mai, 7 iunie, 21 iunie, 5 iulie si 
19 iulie. LUPTE LIBERE SERIA l’s 
Electroputere Craiova, Metalul Buc., 
Petrolul Ploiești, Viitorul Buc.. l.M.U. 
Medgidia, Metalul Tîrgoviște, Cimentul 
Bicaz și Progresul Brăila; SERIA A 
II-A: Unio Satu Mare, Chimistul Baia 
Mare, Crișul Oradea, Constructorul 
Hunedoara. C.S.M. Cluj, Metalul Bocșa 
Romînă, Jiul Petrila, Autosport Sf. 
Gheorghe. Întrecerile vor avea loc la 
12 aprilie, 26 aprilie, 10 mai, 31 mai, 
14 iunie, 28 iunie și 12 iulie. La ter
minarea campionatului, echipele cla
sate pe locul I la fiecare serie și stil 
vor promova în campionatul categoriei 
A. De asemenea, formațiile clasate pe 
locurile 8 la fiecare serie și stil vor re
trograda în campionatul de calificare.

Campionatul de calificare se va or
ganiza pe zone de regiuni și va de
semna cîte două echipe la fiecare stil 
care vor promova în campionatul cate
goriei B.

Considerăm că măsura luată de fe
derație este foarte bună. Este de da
toria tuturor echipelor șă se pregă
tească cu conștiinciozitate, să se pre
zinte cit măi bine chiar de la prima 
etapă a campionatului, acordînd impor
tanta cuvenită ambelor stiluri de luniă.



SISTEMUL CU PATRU FUNDAȘI (I)
Fotbalul, fiind un joc sportiv în per

manentă evoluție, a dat mereu naștere 
nor formule dintre cele _ mai variate, 
rin care 
reșterea 
acului.
Cei 100 

rganizat 
osc, din ____  x-. _
anii neîntrerupte pentru găsirea unor oluții cît 1 . -ă-.x-
ărora atacul unei echipe să destrame 
lispozitivul defensiv al celei adverse 
i să marcheze goluri.
De la jocul la grămadă (în devăl- 

lășie) de la origine s-a ajuns, rînd pe 
înd, la dribling game-ul altei perioade 
lorioase. la așezarea în gulă (pirami- 
ă) și apoi la plasamentul în W, ca și 
a metoda purtînd același nume care 

predominat multă vreme în fotbalul 
uropean.
Iată însă că în 1925 F.I.F.A., ținînd 

ă pună capăt vechii reguli a ofsaidului 
?are dispunea prezența obligatorie a 
?ei apărători între atacanții adverși și 
nia de poartă), a redus acest număr 
a doi. Drept consecință s-a început un 
itreg proces de încercări și dibuiri 
entru a frîna impetuozitatea obținută 
e linia de atac și limita avalanșa de 
uncte înscrise de faimoșii golgeteri de 
e vremuri : W. R. Dean, de la Ever- 
m, cu un activ de 60 goluri în cursul 
nui campionat și C. Campsell, de la 
lidlesborgh. cu 59 goluri.
Dar schimbarea regulii de ofsaid — 
onsiderată de unii specialiști din Oc- 
ident. că ar fi instaurat „domnia hac
ului în locul ordinii prestabilite”, a 
□licitat Și solicită și astăzi permanente 
forturi de gîndire pentru elaborarea 
nor formule cît mai inedite de atac, 
?j-e, prin însuși dualismul natural „ac- 
une-reacțiune” impune, a doua zi 
hiar, găsirea antidotului din partea 
parării.
O primă soluție de ordin local, dată 
i 1930 de către H. Chapman, a fost 
„'tragerea unui jucător de la mijlocul 
trenului pe lina de fund, creîndu-se 
ostul de stoper. Jocul în cea mai im- 
ortantîv porțiune de teren — cea me- 
iană era asigurat pe lîngă cei doi 
Mijlocași și de un inter rătăcitor de 
Tare clasă (Alec James), al cărui roi a 
ist de asemenea consemnat în istoria 
itbalului.
Abia apăruse actul de naștere al nou- 
li sistem, denumit W.M.-ul Arsenalului 
iu clasic și iată că dificultatea găsirii 
nui jucător de valoare similară cu 
lui Alec James de către celelalte e- 

iipe ce au încercat să copieze meca- 
ic formula, a provocat decesul acesteia 
i mai semnificativ este faptul că însăși 
:hipa ce-1 inventase a fost obligată să 
bandoneze sistemul, atunci cînd excep. 
onalul inter al „Tunarilor din Londra-' 
mm era denumit- clubul Arsenal) 
evenit simplu pensionar de vîrstă 
îectator în tribună.
A urmat o altă epocă de criză și 
îrvoare a căutărilor, cu rezultate 
rea încurajatoare, pînă cînd, prin con- 
•ibuția multiplă a specialiștilor din 
iverse țări, s-a ajuns să se forjeze noul 
stern cu trei fundași sau W.M.-ui mo. 
srn, care avînd ca punct de plecare 
irmula lui Chapman, a teoretizat și pus 
î practică stăpînirea mijlocului te
rnului nu cu ajutorul unui singur ju- 
btor, ci prin sincronizarea jocului ce- 
r doi interi cu al celor doi mijlocași, 
□grenați în mecanismul extrem de 
iducător al careului magic.

se urmărește, în mod egal, 
eficienței și a calității 

ani de existență a fotbalului 
și reglementat (1863—1963) cu- 
acest punct de vedere, strâ-

mai potrivite, cu ajutorul

VIRGIL ECONOMU
Vicepreședinte at Comisiei Orășenești 

de fotbal București

muie, fie pentru a evita severitatea mar
cajului om la om inițiat de W.M.—ul 
lui Chapman, fie pentru a preveni pe
ricolul tipizării acțiunilor ce ar fi putut 
fi. din această cauză, ușor depistate de 
către adversar. Au fost astfel adoptate 
și perfecționate, timp de mai mulți ani, 
variantele W.M.-ului modern, centru și 
inter retras, ca și aripa retrasă, im- 
p unind acestor posturi, roluri, din ce 
în ce mai complexe, în care pon
derea creștea în favoarea constructo
rului jocului, fată a se neglija nici

DESPRE

el se bucură și deci larga lui răspîn- 
dire pe glob.

întrucît, de multe ori însuși răul con
ține germenul binelui, am putut înre
gistra totuși, chiar în deruta apărări
lor aglomerate și supraaglomerate, raza 
aducătoare de speranță proiectată din 
tînărul Continent latin. Intr-adevăr 
datorită însușirilor naturale ale brazi
lienilor (albi, negri, mulatri și metiși) 
despre care s-a spus „sînt născuți parcă 
pentru a juca fotbal“, dar mai ales prin 
proporțiile date de acest temperamental 
popor jocului cu balonul rotund, s-a 
ajuns ca pe ruinele W.M.-ului să se ri
dice acestui sport un nou și durabil mo
nument, prin elaborarea unui sistem, 
menit să aerisească și să dinamizeze jo
cul, redîndu-i integral aureola presti
giului pierdut din pricina tacticilor de
fensive.

CARACTERISTICILE FORMULEI
1—4—2—4

Repriză arădeană

de 
nu

JOCUL

IN VARIANTA

4—2—4

procentajul cuvenit realizatorului, 
aceea, jucătorii care au putut 
terpreta aceste roluri sînt in număr 
fim de mic. Abia putem cita pe Hideg- 
kuti, Kopa și Paiceadze — ca atacanți 
centrii retrași, Vincent — ca aripă 
retrasă.

O altă 
pej Real 
cant. Di 
să acopere tot 
rească, în clipele dificile apărarea pînă 
în poarta proprie, spre a trece — In 
momentul următor — la construirea și 
chiar ia finalizarea acțiunilor ofensive 
pînă în poarta adversă. Se reeditează, 
astfel, vechiul rol de .inter rătăcitor 
(deși Di Stefano este centru atacant) 
ai lui Alec James, de la Arsenal.

în aceste variante se acționa eu patru 
vîrfuri de atac, în loc de trei, ceea ce 
a reclamat noi formule de întărire a 
dispozitivului defensiv prin retragerea, 
deocamdată temporară, a unui alt ju
cător pe’ linia de fund.

Exagerarea acestei tendințe a împins 
însă fotbalul spre formulele defensive, 
ce și-au găsit imediat înfocațl adepți 
și mari sprijinitori determinînd noul 
val al „catenaccio”-ului, ai bunkerelor, 
lacătelor, betoanelor, zăvoarelor, mă
turătorului etc. etc. adoptate de nume
roase echipe din Occident, fapt evi
dențiat și în campionatul mondial din 
1962. Se părea că jocul atît de îndrăgit 
de mase a ajuns într-un impas, din 
care n-ar mai putea ieși vreodată, ele
mentele negative ’ 
primejdie marea

De 
in- 
in-

formulă este aceea a echi- 
Madrid al cărui excelent ata-
Stefano, reușește nu numai 

terenul, dar să întă-

de antijoc punînd în 
popularitate de care

CUM S-A AJUNS LA 
„DIAGONALA BRAZILIANA" ?

Dar procesul dialectic nu se putea 
jri aici. W.M.-ul modern își căuta, 
îiar în cadrul așezării sale, noi for-

!•!... Știri...
Un nou cuplaj mîine dimineață 
adionul Giulești. în meci-vedelă 
tîlnesc, de ia ora 11, echipele 
tegoria A, Rapid și Steagul r 
rașov. în deschidere, de la ora 9,30, 
rmația de juniori a clubului Rapid 
tîlnește echipa de categorie orășe- 
sască, T.U.G.
Echipa Steaua își continuă pregă- 
rile, urmate de jocuri cu caracter de 
rificare, întâlnind mîine, de Ia ora 
, pe terenul Ghencea, formația de 
tegoria G : Unirea Răcari. Antre
nul echipei Unirea Răcari este Cos- 
?ă Toma, fostul portar al C.C.A.
Dinamo București evoluează mîine 

Tîrgoviște unde va avea ca par- 
ner de joc pe Metalul.
în parcul sportiv Dinamo, pe tere- 
il de fotbal nr. 2, cu începere de 
ora 10,30 este programată întîlnirea 

iicală dintre echipele Dinamo Vic- 
ria (cat. C) și Electronica (campio- 
tul orașului București).

Deși practicau de mal mulți ani dia- 
ffona’a (încă de la „mondialele” din 1950 
și 1954) totuși brazilienii n-au putut tace 
prozeliți decît atunci cînd au reușit 
să-și subordoneze marile însușiri ale 
tehnicii individuale jocului colectiv ai 
echipei, ceea ce s-a întîmplat numai 
în optimile „Cupei Jules Rimet”, dis
putată în 1958 pe stadioanele Suediei.

Privită la început drept o simplă va
riantă a W.M.-ului modern sau o sche
mă de probă, nedetinitivată încă a unui 
viitor sistem tactic, diagonala brazi
liană, antrenînd schimbări structurale 
nu atît ale așezării, cit — mai ales — 
ale dinamicii jocului, constituie astăzi 
un sistem bine închegat, cuprinzînd mul
tiplele caracteristici, identificate cu în
seși atributele fotbalului modern. Păstra
rea celor patru vîrfuri de atac a înlă- 

denumirea de 
posturi au 
iar extre-

rînd, 
pe aceste 
înaintași,

turat, în primul 
inter. Jucătorii de 
devenit doi centri 
mele — aripi.

Mijlocul terenului, care era___  _ _
W de trei mijlocași în W.M.-ul Arsena
lului de interu’ rătăcitor și doi mijlo
cași iar în W.M.-ul modern de jocul 
careului magic a putut fi acoperit in 
diagonala braziliană prin cuplarea unui 
atacant retras și a unui mijlocaș, sin
gurul rămas după trecerea celuilalt în 
linia de fund.

Apărarea, prin cei patru componenți aj --------1„ -----
lui 
rat 
ei, 
za 
se 
doi . __ ______ ______ ____ _ __
apărători de margine au sarcini com
plexe. atît în defensivă, cît și în atac. 
In timp ce fundașii centra’i sînt pla
sați cam pe aceeași linie, păstrînd între 
ei o distanță de 10—12 metri, fundașii 
laterali sînt ceva mai avansați.

Dar întregul secret al jocului adoptat 
de sud-americani constă într-o serie de 
sarcini tactice de o mare subtilitate, 
cărora virtuoșii componenți ai echipe
lor „Cariocas“ le fac față cu dezinvol
tura unor încercați jongleri.

asigurat în

ei, care au impus numele sistemu- 
(„Cu patru fundași”) și-a restructu- 
și ea vechea așezare, căci doi dintre 
numiți fundași centrali, acționea- 
în cel mai perfect tandem (spre a 
opune acțiunii coordonate a celor 

centri înaintași) iar ceilalți doi

„Ori <le ©îte ori intru în vestiarul 
U.T.A.-ei, aștept să-l văd pe Petschov- 
ski apărînd, printre aburi, pe ușa care 
separă vestiarul de micul bazin cu 
caldă, întotdeauna aglomerat după an
trenamente și jocuri“.

Există, fără îndoială, în aceste 
vinte regretul suporterului arădean 
care nu mai departe decît acum opt 
ani își vedea echipa cucerind titlul de 
campioană.

De atunci U.T.A. a cohorît treptat 
spre anonimat și a revenit o singură 
dată in atenția numeroșilor săi su
porteri, acum 4—5 ani, cînd antre
norul Braun a lansat acel frumos și 
eficace— pe atunci — 1—3—3—4, cu 
Petschovski în mijlocul terenului, pen
tru desfacerea evantaiului înaintării.

.. .Jucătorii arădeni se echipează. 
Peste cîteva minute va începe jocul 
de antrenament cu echipa de juniori. 
Moș Dulcean, magaziner de peste 13 
ani la U.T.A., împarte ghetele.

In sfirșit se aude bocănitul între
mător al crampoanelor pe culoarele 
de asfalt care duc spre teren. Aerul 
geros pune în mișcare mica galerie 
arădeană. Începe jocul. Voi avea, îmi 
zic, prilejul să văd din nou un 8—0 
pentru U.T.A. Sau poate chiar mai 
mult : terenul greu, plin cu zăpadă 
înghețată, îi avantajează pe cei mari.

.. .Ce se intimplă însă ? S-au scurs 
vreo 15 minute și juniorii domină. 
Steiner trece de Neamțu prin fente 
greu de ghicit. Axente și Dobindă do
mină mijlocul terenului, obligîndu-i pe 
Chivu și pe Comisar să se replieze. In 
sfirșit, Czalro nu izbutește să treacă 
nici măcar o singură dată de fratele 
său mai mic, un fundaș rapid și arță
gos ca Popa și Greavu la un loc. In 
minutul 35, cînd îmi închipuiam că o 
să fie 3—0 pentru cei mari, Petschov- 
slci cel mic trece pe lingă Sirbu ca un 
biciclist pe trotuar și Comun scoate 
mingea din plasă. 1—0 pentru ju
niori 1 Abia în ultimul minut de joc 
Farcaș egalează. La reluare 'uniorii 
scad tempoul (pînă la campionatul lor 
mai sînt două 
ce aminte că

apă

cu-

luni) ți Țirlea își adu- 
în tur a înscris 9 din

Un meci de antrenament reușit
de public, joi după-a-Mare ajluență 

miază spre terenul Timpuri Noi din 
Calea Dudești; peste 5 000 de specta
tori au luat cu asalt „tribunele", mani- 
festîndu-și, astfel, interesul pe care-l 
acordă pregăt'rilor efectuate de echi
pele noastre fruntașe. Cu o singură

rapida circulație a balonului au fost 
posibile pe acest teren dificil, deoarece 
fotbaliștii rt-au ținut balonul inutil la 
picior, s-au den.arcat continuu, 
tindu-se reciproc, atît în zona 
gătire a atacului cit și 
Uzare.

iu cea

METALUL TÎRGOVIȘTE —
ETROLUL PLOIEȘTI 1—1 (1-0)

.Toi s-a desfășurat Ia Tîrgoviște me
ii amical care a opus echipele Me
iul din localitate și Petrolul PIo- 
;ti. A fost un joc dinamic, specta- 
los, presărat însă și cu unele duri- 
i-i și atitudini nesportive (Dridea I 
M. Marcel), Scorul a fost deschis 
min. 7 de Chiriță. Oaspeții au ob- 

lut punctul egalizator prin Iorda- 
e, care a reușit să înscrie cu 5 mi
le înainte de sfirșit. (M. Avanu — 
resp.).

STEAGUL ROȘU — ȘTIINȚA
CRAIOVA 3—1 (1—0)

BRAȘOV (prin telefon). In cadrul 
ui joc de verificare cele două for- 
ții au oferit un spectacol plăcut cu, 
ite faze de fotbal bun. Au marcat: 
saros, Seliniesi, Necula pentru bra- 
■eni și Anton pentru oaspeți.

C. GRUIA-corcsp. regr -

Mijlocașul Jenei în acțiune. Fază din meciul Steaua — Flacăra roșie.
Foto : T. Roibu

casă, destinată vi uzării biletelor, și cu 
o singură poartă de intrare 
terenului, organizatorii n-au 
ta aglomerația, oferitulu-ne 
asistăm la scene regretabile.

Meciul care a opus 
Steaua și Flacăra roșie, 
o utilă verificare pentru 
chipe, în pofida terenului noroios. ș 
cu dimensiuni aflate la limitele infe 
rioare. A ciștigat. 
mația militară 
dar rezultatul 
într-o întilmre 
verificare a stadiului de pregătire. Mai 
important m se pare faptul că fornia- 
ția învingătoare a desfășurat un btip 
foc. de ansamblu ' cu care a reușii să-și 
impună superioritatea pe aproape în
treaga durată a partidei. S-a vădit 

j preocuparea pentru un iac colectiv.. 
constructiv, cu acțiuni purtate in viteză. 
)h ciuda stării terenului, intr-un ritm , ,
susținut. Mișcarea in spațiul de țoC, mai la intervenția liritreiiorului. Punc-

in incinta 
putut e’ji- 
ocazia sâ

fițialmente, 
cu scorul de 
contează mai 

cu caracter

Treând la aprecieri pe compartimente, 
ne vom opri mai puțin asupra apărării, 
inirlicit această nu a fost suficient so
licitată. Am remarcat totuși preocu
parea ei pentru păstrarea distanței 
față de Compartimentul dinainte (în si
tuațiile citul echipa se afla in atac), ca 
și jucarea mingii dintr-o bucată pentru 
a o restitui cît mai repede comparti
mentului ofensiv. La mijlocul terenului. 
Jenei a desfășurat o activitate labo
rioasă, conluc.rînd bine cu partea 
dreaptă â atacului. El a fost și autorul 
uniți gol (al doilea), realizat la capă
tul unei scheme tactice reușite. îti a- 
ceastă parte a terenului, de pregătire 
a atacurilor, au acționat un număr mai 
mure de jucători. Atacul a 
combinații frumoase, pe care 
cheiat însă prea rar cu șuturi 
tă. Au fost perioade in care 
ofensive au fost lipsite de 
schimbările de direcție făcîndu-se nu-

realizat
Ie-a in
ia poar- 
acțiunile 
variație.

lele au fost marcate de Pavlovici (min. 
9), Jenei (min. 65). S. Avram (min. 
84 și 88), respectiv Pasan (min. 62 
din 11 m).

La o săptămînă după jocul amical 
cu Rapid, Flacăra roșie a servit o re- 
plică viguroasă și echipei Steaua. Din 
aceste confruntări cu formații de cate
gorie superioară, echipa antrenată de 
llie Savu a avut de ciștigat; în spe- 

defensiv care de 
supus la grea in-

cial compartimentul 
fiecare dată 
cercare.

A condus 
Drăghici.

a fost

foarte bine arbitrul llie

G. NICOLAESCU

cele 15 goluri ale echipei sale, ureînd 
scorul la 3—1, Spre sfîrșitul jocului 
juniorii revin, își refac rețeaua de 
pase tip U.T.A. și egalează prin mij
locașul Dobindă, în stilul lui Petru 
Emil.

Arbitrul fluieră sfîrșitul jocului, iar 
reporterul notează că Aradul 
noi și noi fotbaliști,

în tribună, cîțiva spectatori 
cu glas tare : „Ce păcat că am 
în tur jocul cu Dinamo, de la 
2—3. Acum am fi avut 14 puncte, și 
ne-ar fi dat mîna să băgăm vreo 4—5 
băieți în echipă, fără nici o grijă. . .y

Să fie oare această nesiguranță a 
luptei pentru puncte motivul pentru 
care se așteaptă atît de mult în anti-, 
camera consacrării ? ? Oricum, trebuie 
găsită o soluție.

.. .Revin în vestiar. Mă gîndesc la 
perspectivele actualului lot al arăde
nilor. în poartă, Comun și Ion Vasile 
se completează destul de bine. Pe 
dreapta, fundașul Pecican a ajuns un 
apărător de bază. Lui Capaș, însă, anii 
i au încetinit mișcările. Mai are doar 
cîteva jocuri pînă la realizarea cifrei 
de 300 de meciuri oficiale la U.T.A, 
Neamțu luptă și el din greu cu vi
teza. în linia de mijloc Mețcas a atins 
o bună valoare, în urma unei pregătiri 
deosebit de severe, dar de cele mai 
multe ori este nevoit să joace al doi
lea stoper, și atunci mijlocul nu e 
servit integral de Chivu și Comisar. în 
sfirșit, 
pleoștit aripile (mai puțin Selimesi), 
ceea ce 
binații
să participe, cu mai multă disciplină 
tactică, Floruț.

naște

gîndesc 
pierdut 
2—0 la

în atac, extremele și-au cam

îngreuiază mult reușitele coni- 
Țîrlea-Tomeș, la care trebuie

★

U.T.A., are 12 puncte, dar returul 
poate dubla această cifră, asigurînd 
rămînerea în divizie. Suporterii arăde
nilor au multă încredere în „tande
mul" Braun-Dumitrescu III. (Anul 
acesta C. Braun a fost sărbătorit la 
Arad pentru cei 35 de ani închinați 
muncii de antrenor, iar Dumitrescu III 
a împlinit 20 de ani la U.T.A.). Dar 
arădenii nu se mai pot mulțumi doar 
cu acest plan minimal. Pe ei îi inte
resează, in sfirșit, un start lansat în 
campionatul viitor. Începutul campio
natului nu mai trebuie să însemne 
începutul luptei pentru evitarea 
trogradării.

re-.

★
I

întîlnesc întîmplător
acesta împlinește și

cu 
el 

26.

Seara mă 
Țirlea. Anul 
10 ani la U.T.A. Deși nu are încă 
îmi vorbește simplu și direct despre
marea bucurie de a apăra ani în șir 
culorile aceleiași echipe. Sînt, într-ade» 
văr, de admirat acești jucători care 
nu-și schimbă tricoul. Ei reprezintă 
adevărata forță a unei echipe.

Nimic în
ca
de 

ca- 
cu 

ca
de

33
...Meciul Progresul—T ehnorretal era 

In plină desfășurare și „ostilitățile" 
decurgeați in favoarea echipei din 
tegoria C: fără să se intimideze 
faima celei de a doua clasate in 
tegoria A, Tehnometal conducea 
2—0 ca urmare a unui fotbal de 
litote, bazat pe aplicarea destul
corectă a sistemului cu patru fundași. 
Dar tinerii sportivi de la Tehnometal 
mai arătaseră cu acest prilej un lucru 
deosebit: imediat ce primeau balonul 
îl și trimiteau spre un coechipier. 
Rareori, mai ales in prima repriză, 
am văzut pe vreunul din ei condticlnd 
excesiv mingea. Iar atunci cind plăce
rea de a dribla pe un adversar sau 
altul ii fura, imediat se făcea auzit 
glasul antrenorului Ion Mihăilescti: 

Boroș I Cu o lovitura oprești min- 
a doua o trimiți. Nimic înjrca, CU 

plus !.“
„Nimic in plus ț“ — iată o lozincă 

care ar trebui să devină un adevărat 
îndreptar pentru mulți dintre fotbaliștii 
noștri. Pentru aceia care, atunci cînd 
au mingea la picior, uită de coechi
pieri, uită de faptul că fotbalul este 
un joc colectiv și că numai conlucra
rea tuturor poale să ducă echipa 'a 
victorie. Insistăm asupra acestui lucru, 
pentru că în nenumărate meciuri (de 
verificare ca și oficiale) fotbaliștii 
noștri țin balonul neingăduit de. mult, 
caută să rezolve prob'eme de joc. șă 
treacă de adversari direcți, in șpecml 
prin dribling, uilind că o pasă trimisă

ca și oficiale) fotbaliștii

IOAN CHIRILA

unui coechipier rezolvă mult mai ușo'fi 
situația ivită în joc.

Să nu se creadă, prin aceste rin-, 
duri, că ne ridicăm împotriva dribling 
gului. Despre acest lucru s-a mai scris 
și nu mai este nevoie să revenim. In 
anumite momente, numai driblingul 
poate rezolva o situație, poate crea 
o fază de gol. Dar a ține mingea la 
nesfirșit duce la închistare în joc, ret 
duce ' — la propriu și la figurat —■ 
orizontul fotbalistului, și... ceea ce 
este cel mai natural, la deposedarea 
lui de balon. Și deci la o acțiune, 
ratată.

Scriind aceasta, ne-a venit in minte 
o declarație făcută cu cîțiva ani în 
urmă de un jucător brazilian, care 
expHcînd succesul echipei sale la 
campionatul mondial de fotbal din 
1958, din Suedia, spunea că unul 
dintre „secrete" este și acela că fot
baliștii din America de Sud, și cu 
deosebire cei din Brazilia, au Învățat 
să joace fotbal fără... minge. Iar a- 
tunci citul au balonul, cu o mișcare 
a piciorului îl primesc și cu cea ur
mătoare îl trimit coechipierului.

...„Nimic în plus 1“ Cită dreptate 
are I. Mihăilesai cînd cere iucătorilor
săi să joace așa.

M. TUDORAN
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Activitate boyată la bazinul Horească
In acest sfîrșit de săptămînă la ba

zinul acoperit de la Floreasca se des
fășoară o bogată activitate competițio- 
naiă. înotători și jucători de polo, co
pii, juniori și seniori sînt angrenați în 
întreceri deosebit de importante.

Înotătorii, copii și juniori, se vor 
întîlni mîine dimineață, cu începere de 
la ora 9 la startul unui concurs devenit 
tradițional pentru ei: „Cupa 16 Fe
bruarie", organizat de clubul Rapid. în 
program sînt prevăzute probe la toate 
procedeele tehnice pe distanța de 33 m, 
66 IU și 100 III.

Tot în cadrul „Cupei 16 Februarie" 
se întilnesc și echipele de juniori, apar- 
ținînd secțiilor din Capitală. Echipele 
sînt împărțite în două grupe, după cum 
urmează : grupa I : Școala sportivă de 
elevi nr. 1, Progresul, Rapid și Școala 
sportivă de elevi nr. 2. Grupa a Il-a: 
Știința, Steaua, Dinamo și Clubul spor
tiv școlar. Aceste formații se vor în
tîlni în cadrul unui turneu fulger după 
următorul program : grupa I : Școala 
sportivă de elevi nr. 1 — Rapid, Pro
gresul — Școala sportivă de elevi nr. 
2. Grupa a Il-a: Știința — Dinamo, 
Clubul sportiv șeolar — Steaua. în 
continuare se vor întîlni între ele echi
pele clștigătoare din fiecare serie și 
apoi finalistele. Se prevede o finală 
Progresul — Dinamo. Jocurile de polo 
din cadrul acestei competiții se desfă
șoară sîmbătă, de la ora 20,30.

Și echipele bucureștene de seniori 
iau startul într-o competiție tradițio
nală. Este vorba de campionatul ora
șului București a cărei primă etapă

mîine la bazinul Flo-
11. La competiție par-

este programată 
reasca de la ora ...
ticipă ca a șasea echipă și lotul de ju
niori care se pregătește pentru turneul 
internațional din Olanda, lată progra
mul primei etape : Progresul — Dina
mo (arb. dr. I. Drăgan), Rapid — 
lotul de juniori (arb. Paul Niculescu), 
Știința — Steaua (arb. E. Beniamin).

7'1

Buletinul campionatelor
• Cea de a Xl-a etapă a campiona

tului feminin (seria 1) programează 
mîine în Capitală (sala Ciulești, de 
la ora 9) partidele Unirea—Mureșul 
(49—67 în tur) și Rapid—Știința Cluj 
(60—49).

• Tot duminică se vor juca în țară 
meciurile feminine Voința Oradea— 
Crișul (40—33), Voința Brașov—Știin-

) SAH
S-AU ÎNCHEIAT FINALELE UNIVERSITARE

Întîlnirea cu Predealul cufundat în 
feeria albă a fulgilor de nea a fost 
pentru studenții veniți în taberele de 
munte prilej de adevărată îneîntare, 
zile de vacanță pline de bucurii. Pen
tru șahiști au fost în plus și emoții, 
încordarea specifică a întrecerii, Șapte 
runde de luptă dîrză în fața tablelor 
cu 64 patrate au decis pe campionii 
universitari de șah ai țării. Ei sînt clu
jeanul Carol Drozd, student al facul
tății de istorie, învingător în turneul 
băieților, precum și Heidrun Brantsch, 
din anul III al Facultății de filologie 
a Universității din București. Ultima 
își păstrează titlul cucerit la 
anului trecut.

Iată clasamentul : 1. C. Drozd 
6 puncte (din 7 posibile), 2. E. 
(Timișoara) 6 p, ' 3—5. V. 
(Tim.), Z. Nagy (Iași) și N. 
(București) 5 p., 6—8. I. Szabo, 
jin (ambii București) și C. Rădulescu 
(Tim,) 4'/2 p, 9—13. E, Pantazi, M. 
Cliirieuță, G. Eckstein (Buc.), G. Po-

ediția

(Cluj)
Mozes 
Adam
Dăneț 
N. Iii-

pescu (Brașov) și W. Hann (Iașii) 
4 p (32 ooncurenți).

în turneul feminin, primul loc era 
decis încă înaintea ultimei zile de joc. 
Astfel că Heidrun Brantsch^ făcînd 
singura sa remiză (cu Voichița Ghi- 
șa) a rămas totuși în posesia titlului. 
De asemenea, pe locul doi a rămas tî- 
năra țimișoreaneă Pia Brînzeu, deși 
învinsă de Victoria Vidrașcu. Ea de
ține un Soneborn superior. Iată pri
mele clasate : 1. H. Brantsch (Bucu
rești) 6J/? p, 2—4. P. Brînzeu (Tim.), 
L. Ardeleana (Brașov) și V. Vidrașcu 
(Buc.) 5 p, 5—6. E. Podoleanu (Iași) 
și V. Ghișa (Galați) 4*/ 2 p (18 con
curente).

Ieri, la Predeal, a avut loc festivi
tatea de închidere a competiției în 
cadrul căreia profesorul universitar 
emerit I. Gudju a înmînat premiile 
oferite de U.A.S.R. primilor clasați, 
precum și concurenților cu note mari 
la învățătură.

ța București (52—61) și Voința Tg. 
Mureș—Voința București (52—80).

• Au fost reprogramate restanțele 
echipei Steaua: 23 februarie, la Cluj, 
cu Politehnica și 13 aprilie, la Bucu
rești, cu Știința Craiova. Partida Chi
mia Suceava—Constructorul Iași din 
etapa a IX-a a campionatului mascu
lin (seria a ll-a) a fost amînată pen
tru o dată care urmează să fie stabi
lită.

• Clasamentele casgeterilor la zi: 
MASCULIN — 1. R. Țedula 268 p; 2. 
H. Demian 256 p; 3. A. Savu 237 p;
4. P. Dumitrescu 220 p; 5. N. Viciu 
205 p; 6. N. Ionescu 190 p; 7. Gh. 
Dragoș 184 p; 8. V. Barezi 173 p; 9. 
R. Popovici 171 p; 10. Gh. Hofman 
167 p; 11 — 12. A. Novacek și Cr. Po
pescu 163 p; FEMININ —■ 1. Dorina 
Suliman 208 p; 2. Anca Racoviță 190 
p; 3. Hanelore Spiridon 181 p; 4. Oc
tavia Simon 167 p; 5. Maria Voicu 
158 p; 6. Magdalena Vagner 149 p; 7. 
Eva Ferencz 148 p; 8. Iolanda Milak 
130 p; 9. Rodica Varga 
Viorica Niculescu 126 p.

• Iată jucătorii care 
comportare constant bună 
etape din turul campionatului : H. De
mian, H. Pop. E. Vizi, M. Spiridon,
M. Albu. Cr. Popescu, R. Popovici, H. 
Tursugian, D. Pușcașu, N. Ionescu, M. 
Nedeî, E. Niculescu, Gr. Costescu, A- 
Savu, C.
5. Hupoiu,
N. B'rsan, 
Barezi.

128 p; 10.

au avut o 
în cele 11

Paraschivescu, N. Dolhan, 
P. Dumitrescu, E. Frantz, 

L. Gonczi, R. Țedula și V.

RADU VOIA

54.776 lei report la concursul Pronosport de mîine
„Capul de afiș" al concursului Pro

nosport nr. 7 de duminică 1Ș februa
rie, îl constituie întîlnirea dintre Fio
rentina și Bologna. In cazul victo
riei echipei gazdă, Milan poate trece 
din nou pe primul loc în clasament, 
tnai ales că în această etapă joacă pe 
teren propriu cu Torino de care în mod 
normal, poate dispune.

în cazul unei victorii a formației din 
Bologna, aceasta va continua să con
ducă in clasament lăsînd pe mai de
parte deschisă lupta dintre ea și Milan.

Celelalte întîlniri din cadrul diviziei 
A a campionatului italian sînt echili
brate și se pot solda oricînd cu rezul
tate surpriză, lucru frecvent în cam
pionatul italian, fapt care aduce după 
sine premii de valoare.

Programul mai cuprinde trei întîl
niri din divizia B, întîlniri hotărîtoare 
atît pentru fruntea cît și pentru peri
feria clasamentului :

lată programul complet al concursu
lui de duminică :

I. Fiorentina — Bologna (A).
II. Genoa — Lazio (A).
III. Juventus — Sampdpria (A)
IV. Lanerossi — Catania (A).
V. Mantova — Inter (A).
VI. Milan — Torino (A).
VII. Modena — Bari (A).
VIII. Romp — Atalanta (A).
IX. Spal — Messina (A).
X. Loggia — Cagliari (B).
XL Prato — Napoli (B).

.XII. Varese'— Palermo (B).
• La concursul special PRONOEX

PRES. trimestrul 1—1964, se acordă 
aproape 35.000 de premii în frunte cu 
30 de autoturisme.

Pentru atribuirea premiilor în obiec
te și bani se vor efectua 39 de extra
geri separate .după cum urmează:

— 28 extrageri de numere formate 
din 6 ei'

- 5 
cifre ;

,, — 4
fre;

. o
■ cifre:

— o 
j cifre.

Un bilet SPORTEXPRES trim. 1-1964 
costă 3 lei și poate fi procurat de 
Ia: agențiile Loto Pronosport din în
treaga țară, cooperative, O.C.L.-uri, ofi
cii P.Ț.T.R., factori poștali, vinzători 
voluntari etc.

• Continuă 
la Pronoexpres. 
cursului special 
brușrie, 
nouă, i 
cite 100.000 lei. Cu această ocazie s-a 
înregistrat și o variantă de categoria I 
pe o variantă combinată zecimală. Pre
cizăm că acest sistem prezintă mari a- 
vantaje deoarece cu o variantă com
binată zecimală se poate obține un 
cîștig de 100.000 lei, în cazul în care 
nu se înregistrează decît premii pe a- 
ceastă formă de participare.

seria marilor eîștiguri 
Numai la tragerea con» 
Pronoexpres din 5 fe- 

desfășurat după o formulă 
au fost atribuite 3 eîștiguri a

LOTQ-CENTRAL

La tragerea Loto Central din seara zilei 
de 14 februarie a.c. au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

76 43 74 29 34 5 66 33
Premii suplimentare : 56 70
Fond de premii : 769-4Q4 lei.
Termen de contestație 7 martie
Tragerea următoare va avea Joc 

rești.

6
45

1964.
în Bucu-

PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT 
nr. 6, etapa din 9 lebr. 1964

Categoria
Categoria
Report la

nr. 7 din 16. 11.1964 54.776 lei.

a Il-a 5,5 variante a 
a IlI-a 171,1 variante 
categoria I pentru

Azi și miinc, Ia Cîmpina,
Lotul masculin — 

Selecționata orașului 
Cimpina

Jucătoarele și jucătorii noștri de 
popice au în fată un bogat program 
international. Astfel, pînă la campio
natele europene, programate în iunie 
la Budapesta, popicarii romîni se vor 
întîlni cu sportivi din Austria, Iugo
slavia și R.D. Germană.

Pregătirile în vederea acestor im
portante întreceri au început. Cei 10 
jucători, asupra cărora colectivul de 
antrenori s-a oprit în urma unor con
cursuri de verificare, susțin azi și 
mîine un meci cu selecționata orașului 
Cîmpina. Partida are loc pe arena ra
finăriei din localitate. Se va juca ia 
proba clasică de 200 bite mixte. Lo
tul republican cuprinde pe următorii 
popicari: N. Gruia, L. Martina, P. 
Purje, T. Szemani, D. Coteanu, C. 
Vinătoru, C. Radulescu, 1. Micorolu, 
I. Popescu și E. Kiss.

Concursul de selecție

lei.
lei.

11.951
□ 576
concursul

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

Voința conduce 
in campionatul 

de calificare al Capitalei
Zzz actuala ediție, campionatul de ca

lificare al orașului București a angre
nat 13 formații masculine.

La încheierea turului, pe primul loc 
(in grupa I) s-a clasat echipa Voința 
(antrenor G. Chiraleu) cu maximum 
de puncte posibile (14). Liderul a pre
zentat lotul cel mai omogen, cu jucă
tori care practică un baschet modern 
și rapid. Pe locurile următoare s-au 
clasat: 2. Academia Militară 13 p / 
3. Minerul 12 p; 4. Construcția 10 p t 
5. S.P.C. 8 p; 6. Electrica 8 p; 7. 
I PRO MET 8 p; 8. Electromagnetica 
7 P-

în cea de-a doua grupă, rezervată 
echipelor de tineret, trei formații se 
află la egalitate de puncte (7): Di
namo (cu cel mai bun coșaveraj), 
Steaua și Olimpia M. 1. în clasament 
mai figurează Progresul 5 p și Rapid 
3 p.

CR. POPESCU-coresp.

de la București
O serie de jueătoare și jucători re

marcați în actualul campionat pe echi
pe au fost invitați zilele trecute la 
București, la un concurs de selecție 
în vederea completării loturilor repu
blicane.

REZULTATELE: Feminin; 1. Vic
toria Marcai (Voința Ploiești) 3-98 p.d.
(6) , 428 (4) ; 2. Elena Bălătieă (Ci
mentul Buc.) 412 (7), 407 (9) ; 3. 
Stana Emilian (Voința Constanta) 392
(7) , 392 (5) ; 4. Ecaterina Antonovici
(Voința Constanța) 415 (1), 360 (10) ; 
5. Olga Tică (Constructorul Arad) 357 
(14), 370 (9) ; 6. Elena Teudorescu 
(Unirea Buc.) 362 (14), 357 (10J, Mas
culin : 1, L. Martina (Voința Tg. Mu
reș) 890 (4) ; 2. N. Gruia (Rafinăria 
Cîmpina) 876 (6) ; 3. V. Martin (Uni
rea Buc.) 849 (8) ; 4. D. Coteanu (Vo- 
ința Buc.) 839 (9) ; 5. E. Kis3 (C.S.M. 
Mediaș) 835 (6) ; 6. C. Soos (Voința 
Tg. Mureș) 826 (9) ; 7. I. Săvescu
(Unirea Buc.) 823 (6) ; 8. C. Anto
nescu (Laminorul Buc.) 820 (8) etc.

Cifrele din paranteze indică bilele 
goale ale sportivilor respectivi. în 
mod normal, jucătoarele bine pregă^ 
tite trebuie să aibă cel mult două 
bile goale, iar băieții maximum 4—5. 
bile. După cum se vede însă, doar 
cîțiva sportivi s-au menținut în aceste 
limite, ceea ce înseamnă că majorita
tea selecționabililor au arătat impreci
zie la „singuratice14, că pregătirea lor 
este încă insuficientă în această pri
vință.

ifre:
extrageri de terminații de 5 

extrageri Je terminații de 4 ci-

extragere de terminație 

extragere de terminație

de 3

de 2

De la I. E. B. S.
$ Pentru concursul internațional ‘de te

nis de masă caie .continuă astăzi și mîine 
la sala Floreasca, biletele s-au pus în 
vinzare lq casele din str. Ion Vipju și de 
la sala Floreasca. Pentru locurile de la 
BALCON sînt valabile biletele : sîmbătă —- 
seria 203; duminică dim. șotia 229 și du
minică d.a. — seria 204.

^ Patinoarul artificial din parcul „23 Au- 
. gus?" este, deschis, pentru patinaj public 

15S 17—19 91 wins orele 10—13 și

La bazinul acoperit Floreasca conti
nua cursul de inițiate-' la înot pentru copii, 
înscrieri și informații la complexul Flo- 

; reasca, telefon 11.64.06.
• CLUBURILE Și ASOCIAȚIILE SPORTIVE 

Încheia CONTRACTE PENTRU REZER- 
j VAREA DE BILETE LA JOCURILE DE FOT- 
, DE CATEG. a Șl INTERNAȚIONALE DIN
; ACEST AN, ADRESlNDU-SE INTREPRINDE- 

\ IVn1 NOASTRE‘ STR. V. CONTA Nr. 16, 
SERV. MANIFESTAȚII SPORTIVE, TELEFON 
11.79.70, INTERIOR 116 SAU 186.

•e

.jȚ



Oiulcșicnii
De vorbă cu

de la poar-

număr 9.

El era acționat

In presa sportivă inter
națională șe vorbește de
spre „surpriza" pe care o 
va stîrni Mexicul în proba 
de maraton la Jocurile 
Olimpice de la Tokio. O 
surpriză asemănătoare cu 
cea din 1960 de la Roma, 
cînd etiopianul Bikila 
Abebe, puțin cunoscut 
pînă atunci, a parcurs 

desculț distanța de 42,125 
kilometri în 2 ore, 15 mi
nute 
cînd 
sire.

De 
liștii 
za va fi furnizată 
mexican șl, mai 
de unul din indienii 
buluf Tarajumara.

In limba tribului 
pstcîîv „tarajumara" 
seamnă 
care an 
nizează 
alergări, 
numele 
distanța

16,2
primul linia

secunde, tre- 
de so-

data aceasta 
afirmă că

specîa- 
surpri- 
de an 
precis,
” tri-

res- 
în- 
fie-alergător. In 

în trib se orga- 
concursuri 

cunoscute 
de „carrera*.
de ...270 de

de 
sub
pe 
ki-

lomețri. Indienii care iau 
parte la aceste „super- 
maratonuri" parcurg dis
tanța fără oprire în tim
puri record. De foarte 
multe ori, cei 270 de ki
lometri sînt parcurși în 
mai puțin de 27 de ore, 
ceea ce se consideră to
tuși că nu reprezintă o 
performanță absolută. Zia
rele mexicane scriu că 
în 1927 o fetiță de 14 ani 
din acest trib a parcurs 
distanța 
metri în 
minute, 
rupt.

Chiar 
batice 
Sierra 
apărare 
rajumara". Indienii a- 
cestui trib urmăresc vîna- 
tul ore și chiar zile în
tregi pînă cînd victima 
cade răpusă de oboseală.

Cîteva nume din tribul 
Tarajumara sînt cunoscu-

te în întreaga Americă 
Latină. Unul dintre aceș
tia este Luis Rojes, care

de 145 de kilo- 
ore și 42 de 
mers neîntre-

14 
de

animalele săl-
populează

?!
care

Madre sînt fără 
în fața unui „fa-

Indienii

— Vă trageți dintr-o 
familie de fotbaliști ori. .. 
microbiști ?

— Și una și alta ! Sîn- 
tem 29 de frați. Trăiesc 
toți ! Șaisprezece băieți 
și treisprezece fete. Toate 
fetele sînt căsătorite cu 
fotbaliști. Frate-meu An
gliei —- cind se duce după 
Rapid împrumută clopo
tul de la „Buna-Vestire“ 
— Matei — timplaru', 
răgușește — și așa mai 
departe! Iar tata, du
minica n-a mîncat nicio
dată mîncare caldă f

— Dar dumneata ?
— Cel mai mic din 

familie !
- Și?
— Și am văzut 

ntîmplă 
cînd le pierde echipa pe 
care o simpatizează! Așa 
că... nici n-am vrut să 
aud de fotbal ! 
cu tofii un 
mine ! !

— Și atunci 
scris piesa 
tru înaintaș ?“

— Păi cînd m-am 
cut „băiat mare".., 
început să scriu...

Dar „centrul înain-

ce se-
cu „ăi mari"

i vrut
Și aveau

necaz pe

cum
„N-avem

ați
cen-

/â-
am

Am tot auzit prin 
pe la noi de „ere- 

echipei1'. Și am 
că acest „creier" se

Stiti fotbal?
11. Dacă la un fault sau 

la un henț arbitrul a aplicat 
legea avantajului, dar pre
supusul avantaj nu s-a rea
lizat, arbitrul mai poate opri 
jocul spre a acorda lovitură 
liberă ?

'(efoiuDA 
-D pnop rj iv l nN = H)

12. Ce se întîmplă dacă 
Ia executarea unei lovituri 
li?vere indirecte, mingea, în 
tj .,ectoria ei, lovindu-1 pe 
arbitru, intră în poartă ad
versă ?

•(xojponț uneiA ap psupn 
|SOJ y d pipj 'pțJDOd UI }3QI 
-țp jdiiui n nebuiui pap pa 
țâ „ueraj uip ețiDd eonj inxț 
-iqio" po iniueiepîsuoo ed 
'p|XDod ap inc e|S3 = y)

13. Ce se acordă în cazul 
cînd un apărător executînd 
o lovitură liberă directă, 
trimite mingea spre pro- 
pria-i poartă și în traiecto
ria ei mingea lovește pe 
arbitru și intră în gol ?

‘(PSIQAPD 
DțXDOd DJ PSDX) ISOJ D DințȚA 
-of 'ețuDțsuxnaxp iSoefeoD ui 
poop țob psui nprooD da as 
•DSIGApD DJXDod UI IțOdp l<>6 
un D3XDUI ațDod as nu ppai 
-țp pieqn pinițAoi o di jdț 
„narai uip a|x»d oodj" tnxițq 
-XD jjonxțuj — xauxoo = h)

14. Ce se acordă în ca
zul cînd un apărător în ca
reu, în timp ce mingea este 
în joc. are intenția vădită 
să lovească un adversar, 
dar nu-i reușește acest lu
cru ?

cută lovitura de pedeapsă 
pătrunde în suprafața 
pedeapsă înainte ca 
să fie în joc, iar 
iese afară, ce va 
arbitrul ? Dar dacă 
celeași împrejurări 
intră în gol ?

•(Dojiop ID-ep 193 
■țAOI DOIDiadaa *ZD3  
uj ‘pixnod ep jnțf

do 
mingea 
mingea 
acorda 
în a*  

mingea

uj nini 
inurud 

= H)

19. Dacă aceeași greșeală 
o tace un jucător al echipei 
în apărare, iar mingea iese 
afară ~ ~ ’
intră

? Dar dacă mingea 
în gol ?

*(ZD3 DGțIOp JD UI Ițq 
țo£j 3 -zoo piiuud iii

H) *
-DțDA _
DxnțiAoi pțedax eg

20. Ce decizie va da arbi
trul la executarea unei Io*  
vituii de la 11 m dacă îna
inte ca mingea să fie ju
cată doi jucători din am
bele echipe pătrund simul
tan în suprafața de pedeap
să, iar mingea intră în gol ?

• ’(Diedax da es ps 
-dnapod ep nințiAoi == 3)

IOAN VULCAN, TG. 
MUREȘ. Prima „manșă” a 
meciului Rapid—Ujpest, 
din cadrul „Cupei Euro-

n-au centru înaintaș!
NICUȚÂ TĂNASE

casa 
ierul 
aflat 
cheamă centrul înaintaș 
și că poartă numărul 9, 
Nu știu de ce am prins 
simpatie pentru el... îl joc 
și la loto și la prono- 
expres... Mi-am schimbat

și numărul 
tă... Tot 9! Totuși nu 
văzusem niciodată un 
centru înaintaș ! într-o 
duminică mi-am luat și eu 
hrană rece și tablele — 
ca tata f — și am plecat 
în căutarea numărului 9.

— Și, cum vi s-a 
părut ?

— A fost un accident! 
Nu... nu te speria! Nu 
înainte de a ajunge la 
stadion... Pe teren nu 
există nici un 
Pe centru, în loc să apară 
9, apărea 12 !

— V-ați interesat, pe
semne. . . Și, ce ați aflat ?

— Proprietarii nume
relor 9 — adică centrii 
înaintași ai celor două 
echipe — lipseau, și în 
locul lor jucau rezervele !

— Motivul l-ați aflat ? 
Da! N-aveau nu- 
9 !

Tovarășe Nicuță... 
acum am glumit ! 
că n-aveți 29 de 
iar pe stadion v-am 
eu de nenumărate 
sectorul 40.

Intr-adevăr. Dar eu 
îți vorbeam de comedia 
mea „N-avem centru 
înaintaș" — care este în 
repetifie la Teatrul C.F.R. 
—- Ciulești, în regia lui 
N. Al. Toscani, 
înaintaș va juca 
Bănică.

— Dar 
„posturi" ?

— Viitorul 
naționalei „

DIN ISIORICUl 
BICIClETfl

mărul

pînă 
Știu 
frați, 
văzut 
ori la

Centru
Ștefan

in celelalte

portar al 
Vedeta blon-

de 
indieni DE TOATE

mexicani de 
se întreabă

a alergat — oneît 
părea de necrezut 
560 de kilometri în 72 
ore. Alergătorii 
aleargă desculți sau în-
călțați cu niște sandale 
ușoare din piele, cunoscute 
sub numele de „gua- 
racha".

Ziariștii 
specialitate
însă dacă Confederația 
sportivă din Mexic va 
reuși să convingă pe vre
un alergător tarajumara 
să concureze la Olimpiada 
de la Tokio. întrucit pînă 
în prezent nici un membru 
al acestui trib nu a luat 
parte la vreo 
sportivă în afara 
lor Mexicului.

întrecere 
granițe-

S. V.

In patru
Micuța Beatrice Huștiu, 
în vîrstă de numai 7 ani, 
este o
toare

excelentă patina-, 
artistică.

clasă fata-nvațăCînd e-n
De la profesoara sa.
Insă cînd este pe gheață 
Alții-nvață de La ea 1

Posta
*(oi|ue|uț a;Sas 

-doped «s *«•«  II = u)
15. Ce acordă arbitrul cînd 

un înaintaș, aflîndu-se în 
careu, este împiedicat nere- 
gulamentar să tragă la 
poartă și căzînd atinge in
voluntar cu mîna mingea, 
care intră în plasă?

*(țnin(DțvDAD 
es Too = h)
acordă în ca- 
portar plimbîn-

00601 poțldn
16. Ce se 

zui cînd un _ 
du-se prea mult cu mingea 
în careu, este atacat de un 
adversar, iar un coechipier 
se interpune între portar și 
atacantul advers, încercînd 
să împiedice astfel atacul 
asupra portarului?

*(aiț3Tixțsqo nxțued 
piooxțptn PimiAoq = h)

17. Ce se acordă cînd, la
o lovitură de la 11 m, un 
jucător, coechipier al celui 
ce execută penaltiul, pă
trunde în suprafața de pe
deapsă înainte ca mingea să 
lie jucată, iar balonul lo
vind bara sau fiind respins 
de portar, revine Ia acel ju
cător - • ~care înscrie ?

•(nrțțqiD op 
țfi lueuxsțvgAD 
ț?ZDeinui» eg «

&ăcă Ia -gjfâcutamiid. ____ __ _____
Uhei lovituri la 11 »•. uh 
coechipi>r al celui efc exe-

ve
il-

dă" — Den. Furdui, Je- 
nică Faptemari — res
ponsabilul secției de fot
bal a asociației „Tendo- 
nul" — artistul emerit 
Ștefan Miliăilescu-Brăila.

— Și, ce urmăriți să 
combateți cu această 
tiră ?

— în primul rînd 
detismul, înfumurarea
nor fotbaliști. Apoi fuga 
unor secții sportive de 
fotbal după „nume so
nore"... Restul, îl veți ve
dea nu pe stadion ci în 
sala teatrului din Giu- 
Iești...

— Și premiera pe cînd?
-— La începutul lunii 

martie ! Iar fiecărui 
cititor al ziarului „Spor
tul popular" îi promit 
de la mine cite un bilet 
de... favoare la premieră 
ca să vadă deznodămîn- 
tul..,

— Avem
— M-ai 

serios ?

mulți cititori. 
luat chiar în

T. MIHAI

...Acest vehicul a tost fo
losit în 1617, pentru prima 
dată, de un călător englez. 
Vehiculul — scria presa — 
era un fel de ,cal de lemn 
cu o singură roată, pe care 
te urcai călare, avînd de 
fiecare parte cite o altă roa
tă pe care le puneai în 
mișcare cu repeziciune prin 
mijlocirea unor pîrghil și a 
unor bare*.  Următoarea 
treaptă — se spune — că ar 
fi fost un triciclu construit 
în 1693 de un sanitar din La 
Rochelle. “ ___ ____
prin pedale asemănătoare a- 
celora de Ia pietrele de to
cilă.

Se pare însă că adevăra
tul prototip al bicicletei a 
tost realizat în plin tumult 
revoluționar francez, în 1790, 
de către experimentatul in
ventator și constructor dl. de 
Sivarac. Aceasta .era un 
fel de... grindă cu două ro
tițe și 
lăreț*.

Intre 
pe de 
«calul**  
perioadă „en vouge" HOBBY- 
HORSE-ul sau DADA, drezi
nă pe roți, acționată ma
nual. Ea a tost creația unor 
tineri englezi. constructori 
înflăcărați în goaină după 
noutăți „sportive". In 1855, 
Ernest Michaux, fiul 
lăcătuș, inventează pedala- 
torul și cu aceasta 
mul biciclu. El a fost 
struit din lemn, toarte 
solan finisat și extrem 
greu de manipulat. In 
la marea Expoziție france
ză de la Paris, Michaux ta
tăl, împreună cu fiul, pre
zintă lumii un aparat „per
fecționat" care a uimit pe 
vizitatori. In 1891, după o 
serie de îmbunătățiri aduse 
acestui mijloc de transport, 
casa Humbert din Franța ex
pună în vitrinele sale bi
ciclete construite în serie.

cu pernă pentru că-

bicicleta 
timpurile 
Iul Sivarac a fost o

mai aproa- 
noastre și

unui

prl- 
con- 
gro- 

de 
1867

Lajoș Baroti, antreno
rul reprezentativei de fot
bal maghiare, „vede“ în 
felul următor reprezen
tativa Europei pentru 
meciul cu Iugoslavia : 
Iașin (U.R.S.S.) — Arm- 
field (Anglia), Meszoly 
(R.P. Ungară), Schnellin- 
ger (R.F.G.) —- Maldini 
(Italia), Moore (Anglia) 

-—1 Sandor (R.P. 
Sivori (Italia),
(R.F.G.), Law 

Charlton (Anglia).

dintre „reprezentativele 
de stradă" ale Argentinei 
și Uruguayului.

Disputa puștilor în 
vîrstă de 12 ani a atras 
50 000 de spectatori. A 
cîștigat Argentina 
5—0.

Ungară), 
U Seeler 
(Scoția),

La Buenos Aires a avut 
loc meciul internațional

rînduri
Petrică Vasiliu, antreno
rul baschetbaliștilor de 
la Siderurgistul Galați, 
îndeamnă spectatorii să 
protesteze la deciziile 
arbitrului.

Cică, de o vreme este 
Poreclit „Diapazonul" 
Ce vreți ? Dacă la proteste 
Dă întotdeauna... tonul.

VICTOR TEODOR

Scoruri mari
în decursul anului 

1963, Î11 diversele cam
pionate de fotbal ale 
Belgiei, s-au înregistrat o 
serie de scoruri de pro
porții neobișnuite. Astfel, 
meciurile 
wijt și H. 
— Blanck 
•cheiat cu 
27-0; partidele Oveșijec — 
W. S. Woluve, Rebecy — 
Bersel cu 25—0 și Mal- 
mundaria — Xhoffrais 
Andrenne — Schaltin cu 
24—0.

O misiune dificilă 
avut, desigur, arbitrii 
acestor meciuri. Nu este 
simplu să ții minte 
tea goluri !

Peutliie — Ele- 
CL Merthelm 
Start s-au în- 

scorurile de

— Și doar îl previn
gura... deschisă !

mereu : nu mai juca omule cu

M Q.fe® Z<l IM
următorul : Romînia, 
goslavia, 
Turcia.

Cehoslovacia 
. In finală, juniorii 

romîni au întrecut pe cei 
iugoslavi cu 4—1, iar Ce
hoslovacia a ocupat locul 
al treilea prin... tragere la 
sorți. 2. Arbitrul austriac 
Franz Grill s-a retras din 
activitatea de „cavaler al 
fluierului”. Cu noi, după 
cum ne aducem aminte 
nu prea a fost... cavaler 
în meciul cu Iugoslavia 
din preliminariile campio
natului mondial din 1958, 
cînd ne-a anulat un gol. 
Răspundem aici și cititoru
lui nostru Petre Gheorghe 
Ion, din comuna Buciu- 
meni, care ne întreabă 
cînd a avut loc acest meci: 
la 29 septembrie 1957, la 
București. Formația noas
tră a fost următoarea: Voi- 
nescu—Zavoda II, Apolzan, 
Neacșu I—Călinoiu, Bone— 
Ene II, Petschovski, Ene I, 
Ozon, Anghel Vasile. Scor 
final: 1—1. Dacă ni s-ar 
fi acordat și cel de al doi
lea gol, am fi participat la 
turneul final de la Stock
holm, Asa, s-au calificat 
iugoslavii.

MIRCEA CIUCEA. ALBA 
IULIA. Vărzan a jucat în 
linia de mijlocași a Rapi
dului, pînă acum 3—4 ani. 
Ca jucător, nu mai avem 
nici o veste de la el, în 
timpul din urmă. în 
schimb s-ar putea să pri
mim curînd știri de la... 
antrenorul cu același nume.

ION POSTAȘU 
Desene de N. CLAUDIU

MIHAI VLADAU. PE- 
TROȘENI. 1. Recordul 
mondial la săritura în lun
gime este deținut de atle
tul sovietic Igor Ter-Ova- 
nesian, cu performanța de 
8,31 m. 2. Meciul de box

prilejul preliminariilor 
campionatului mondial de 
fotbal din 1966, unde, 
după cum s-a anunțat, a- 
vem ca adversari în grupa 
a IV-a Turcia, Portugalia 
și Cehoslovacia.

R. SCHWARTZ, BUCU
REȘTI. Ne întrebați ce s-ar 
fi întîmplat dacă în cadrul 
turneului de hochei pe 
gheață de la Innsbruck 
două sau mai multe echi
pe s-ar fi găsit în fruntea 
clasamentului la egalitate de 
puncte ? Dacă egalitatea ar 
fi survenit numai între 
două echipe, ar fi contat 
rezultatul direct dintre ele. 
Dacă mai multe echipe ar 
fi totalizat același număr 
de PUHPtet și-ar fi spus 
cuvîntul golaverajul reie
șit prin scăderea goluri
lor primite din cele mar
cate. Echipa tnrS.S. 5'pre
ferat însă să cîștige toate 
meciurile ca să n-ăibă di
ficultăți la urmă. ■■CU... ma
tematica 1

TU>rORICA STOIENES- 

ma campioană de fotbal a 
țării (1910—1911) a fost O- 
limpia-Bucureștl. 2. Colțea, 
Venus și Tricolor au luat 
ființă în primăvara anu
lui 1914. Venus a cucerit 
campionatul de nouă ori. 
Prima Oară în ediția 1919 
—1920.

— Nu știu ce să facem cu el, că toate mingile lui
nimeresc în plasă !

— Să-l punem în echipa de... fotbal!

pei“, disputată Ia Budapes
ta, se încheiase cu------- ’
de 4—1 în favoarea 
liștilor maghiari. La 
rești însă, după o 
repriză terminată cu 
de 0—0 — ce speranțe mai 
puteau avea, In aceste con- 
dițiuni, rapidiștii ? — e- 
chipa noastră a marcat în 
următoarele 45 de minute... _________ ____
4 goluri, eliminînd astfel CU, BUCUREȘTI. 1. Pri- 
din competiție put^nțea ” '
echipă maghto-^

martn -jerbanescu — 
^nEDOARA. Pînă acum 
n-a avut loc nici un meci 
între reprezentativele de 
fotbal ale Romîniei șl 
Portugaliei. Prima con
fruntare va avea loc cu

scorul 
fotba- 
Bucu- 
primă 
scorul

dintre Sonny Liston 
Cassius Clay pentru cam
pionatul mondial de box 
la toate categoriile nu are 
loc astăzi, ci marți 25 
februarie. Mă îndoiesc că 
adversarul lui Liston, Clay, 
este tot atît de... grăbit 
ca dv. !

STOICA LEONARD, PI
TEȘTI. I. Clasamentul tur
neului U.E.F.A. 1962 a fost

'Antrenorul -. — Ține-ți firea 7 Din 3 mingi trase, 
nu-ți poți da seama de tăria loviturilor ! 

Desene de Al. Clenciu
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In momentul de fată, în toate țările ale căror echipe s-au calificat pentru 
turneul iinal al campionatului mondial de handbal în 7 (6—15 martie, în
R. S. Cehoslovacă) se fac intense pregătiri. Loturile reprezentative sînt supuse 
unor antrenamente serioase, în cadrul cărora susțin și o serie de jocuri de 
verificare In rîndurile de mai jos vom da cîteva amănunte asupra pregătirilor 
unor echipe reprezentative.

VERIFICARE LA PRAGA

Duminică, la Praga, s-a disputat 
partida amicală dintre echipele Ceho
slovaciei și Iugoslaviei. La această in- 
tîlnire a asistat antrenorul nostru fe

cehoslovacii au reușit egalarea și apoi 
portarul lor Arnost le-a adus condu
cerea, iar un contraatac victoria fi
nală. De aici rezultă cit de palpitant a 
fost jocul. De remarcai că după pauză

Trojan, unul din cei mai upreciați internaționali cehoslovaci^ dedică o mare 
parte din antrenament trasului la poartă. El este recunoscut prin forța și 

precizia aruncărilor sale.

deral N. Nedef, care la înapoierea în 
țară, n.ș-a furnizat cîteva amănunte 
în legătură cu comportarea echipelor. 
După curn se ș.tie, echipa Cehoslova
ciei a cîștigat greu partida, cu 17-15, 
după ce la pauză iugoslavii conduceau 
cu 12-9. Explicația acestei victorii di
ficile rțe-a dat-o antrenorul N. Nedef:

— In primul rind, handbalișții 
iugoslavi au fost o adevărată surpri
ză. Au făcut progrese, remarcabile: 
joacă In viteză, sînt foarte .agresivi, fo
losesc mult contr aatacțil și circulă des
tul de mult. Numai un exemplu: trei 
goluri au fost marcate de jucători care 
la capătul combinațiilor s-au găsit sin- 
gjiri pe semicerc...

în al doilea, rind, echipa gazdă nu 
s,-a ridicat la qdevărata pi valoare. Jo
cul ei a fos.t dedul de Static, mai ales, 
îți prima repriză, și lipsit de forță in 
aruncare. Din cele 17 goluri marcate. 
8. au fost insprișe din lovituri de la 7 
m. unul de către portarul Arno.sf și 
2-3 pe contraatac. Dea,, din acțiuni s-a 
niarcat prea puțin. E drept insă că pe 
de o parte, echipa cehoslovacă a folo
sit jucători nere.st($iliți complet de pe 
urma unor ficcțcierite (Mares, Trojan). 
iar pe de altă parte ea a încercat ci- 
țeva elemente noi. De altfel, meciul a 
avut doar un caracter de verificare pen- 
tru ambele formații, astfel explicindu-se 
faptul că au fost întrebuințați mat 
mulți jucători.

— Cum a fast jacul ?
— Pasionant, de la început pină la 

sfîrșit. La începutul primei reprize au 
condus gazdele (2-0, 3-1, 3-2, 4-3. 5-4. 
6-5), dar au fost egalați la 3-3, 4-4, 
5-5, 6-6. Din acest moment, inițiativa 
a trecut de partea iugoslavilor, care au 
modificat scorul în favaarca lor: 9-6, 
10-7, 12-7, 14-10. Dac și ei au fost 
egalați la 14-14, pentru ca, imediat să 
ia din nou conducerea cu 15-14 și la 
acest scor să rateze un 7 m l In schimb.

și mai ales în finalul meciului, gazdele 
și-au revenit și au jucat mult mai bine, 
creind acțiuni reușite.

Golurile au fost înscrise de Diakov 
7 (6 din 7 m), Rada 2 (toate din 7 
m), Duda 2, Mureș 4, Trojan și Arnost, 
respectiv Șarenkapa 4, Milkovici 3

(2 din 7 m.), Jakmestar 2, Bjegovici 
3, Rocian 2 și Djuraneț.

GRIJI LA DANEZI

Ziarul elvețian de specialitate 
„SPORT" din Zurich publică o cores
pondență din Copenhaga în legătură cu 
pregătirile handbaliștilor danezi. Spi
cuim: „...Lucrurile nu stau deloc pe roze. 
Toată munca de pregătire pare să fi 
intrat în criză. Legendara ..lene dane
ză" (jucătorii vor numai să joace, dar 
tiu să ridice și greutăți sau să facă 
alte exerciții de condiție), s-a dovedit 
atit de mare incit a pus comisia de 
selecție în fața unei situații dificile. 
Unii dintre cei mai buni jucători au 
ignorat programul de pregătire. Gel- 
vad și Skipper, doi redutabili interna
ționali, s-au declarat indisponibili pen
tru Praga. Din lot lipșește excelentul 
portar Mortensen. Cinci jucători de la 
Aarhus, in frunte cu Olsen, au adresat 
federației o scrisoare prin care critică 
forul de specialitate in legătură cu pre
gătirea pentru campionatul mondial. 
Tonul scrisorii este atit de incisiv, in
cit cel puțin Olsen ar putea să se con
sidere ca și exclus din lot".

NOI MECIURI ALE ECHIPEI R.F.G.

Antrenorul federal Vick a alcătuit 
un întreg plan de acțiune privind pre
gătirea lotului reprezentativ al R. F. 
Germane. O primă verificare in etapa 
actuală a fost făcută într-un meci cu 
Olanda, disputat la Wuppertal. Echipa 
R.F.G. a cîștigat cti 20-11 (11-5). A 
doua verificare a prilejuit-o întilnirea 
cu Suedia, la Boras. De data aceasta, 
victoria a revenit echipei gazdă (Sue
dia) cu 21-16 (13-7). Antrenorul Vick 
a folosit un lot de 21 de jucători prin
tre care Freițag, Lubkițig, Bartels, 
Grill, Jager, Lange etc.

• înțr-un joc amicali cu caracter de 
verificare pentru „mondiale", reprezen
tativele Elveției și Franței au terminat 
la egalitate : 13-13. întilnirea a avut 
loc la Basel.

întrecerile „Universiadei de iarna"
ILONA MICLOȘ PE LOCUL 4 LA SLALOM URIAȘ

PRAGA, 14 (Agerpres). începute 
miercuri în cunoscuta stațiune de iarnă 
Spindleruv Mlyn, întrecerile ,,Univer
siadei de iarnă" se desfășoară în mij
locul unui interes general. Tradiționala 
competiție studențească reunește aproa
pe 300 de sportivi din 20 de țări. R. P. 
Romînă este reprezentată la probele 
de schi alpin de llona Micloș, Niculae 
Pandrea și G. Toniori.

In prima zi de concurs s-a desfă
șurat cursa de slalom special pentru 
femei, cîștigată de sportiva franceză 
Annie Fantoșe cu 1:37,61. llona Micloș 
s-a clasat pe locul 11 cu 1:48,51. In 
cursa de slalom special rezervată băie
ților, primul loc a revenit schiorului 
german Fritz Wagnerberger cu 117,28, 
urmat de japonezul Fukuhara cu 119.35 
și sovieticul Monastirev cu 120,59. N. 
Pandrea s-a clasat pe locul 28 cu 
134,42.

Alte rezultate: fond 5 km femei:
1. Nina Demina (U.R.S.S.) 21:23,29;
2. Krastana Stoeva (R. P. Bulgaria) 
21:25,81; 15 km bărbați: 1. I. Voroni-

cikin (U.R.S.S.) 51:04,23 ; 2. V. Tara
kanov (U.R.S.S.) 51:49,29.

In orașul Pardubice a început con
cursul masculin de patinaj artistic. 
După disputarea figurilor impuse, în 
fruntea clasamentului se află ceho
slovacul Karol Divin cu 517,9 p, urmat 
de japonezul Noburu cu 494,6 p și 
austriacul Podhajski cu 471,8 p.

Vineri s-au desfășurat cursele de 
slalom uriaș pentru bărbați și pentru 
femei. Reprezentanta țării noastre, 
Huna Micloș, a avut o comportare re
marcabilă, clasîndu-se pe locul IV, 
înaintea unor concurente de certă va
loare. Iată ordinea primelor clasate;
1. Hildruth Rohrbach (Austria) 1:41,55;
2. Heidi Obrecht (Elveția) 1:43,59; 3.
Cecilia Prince (Franța) 1:44,32; 4. 
ILONA MICLOȘ (R. P. Romînă) 
1:47,61. La băieți: 1. J. Wojna (R. P. 
Polonă) 1:57,44; 2. Torni (Japonia)
1:59,09 ; 3. F. Wagnerberger (R.F.G.) 
1:59,33. N. Pandrea a ocupat locul 47 
cu 2:09,72 iar G. Tomori 61 cu 2:16,52.

întrecerile continuă.

ȘTIRI EXTERNE
• Concursul internațional de patinaj 

viteză desfășurat la Oslo, a fost cîștigat 
de campionul olimpic Ant Antson 
(U.R.S.S.), cu 176,30 puncte, urmat de 
Johanessen (Norvegia) 177,22 puncte și 
Liebrechts (Olanda) — 177,99 puncte. 
In ultimele două probe s-au înregistrat 
rezultate foarte bune: sovieticul Ma- 
tușevțci a terminat pe primul loc, la 
1 500 metri, cu timpul de 2’03”FIO, 
iar norvegianul Johanessen a ieșit în
vingător la 5 000 m, cronometrat în 
7’40”4TO.

• Selecționata de rugbi XV a Noii 
Zeelande, aflată în turneu în Franța, 
a jucat la Lyorț cu o reprezentativă re
gională pe care a învins-o cu 8-5 (0-0). 
Rugtiștii din Noua Zeelandă au ciștigât

Reprezentativele R. P. Romine invingătoare in primele două zile
(Urmare din pag. 1)

kacs) — R.P. Romînă tineret (Crejee, 
V. Jandrescu) 3—0. R.P. Ungară—R.P. 
Romînă (II) 3—0: Foldi—Mihalca 2—0. 
Lukacs—Folea 2—-1, Foldi, Lukacs — 
Folea, Mihalca 2—0, R.F. Germană — 
R.P. Romînă tineret 3—0, R.P. Romînă 
(1) — R.P. Romînă (II) 3-0; R.P. 
Ungară — R.S. Cehoslovacă 3—0, R.P. 
Romînă (II) — R. P. Romină ti
neret 3—0; echipe bărbați: R.S.F.l. — 
R.P.R. (II) 3—1: Korpa — Cobirzan
2— 0, Markovic II — Reti 2—1, Kqrpa, 
Vecko—Reti, Cobirzan 1—2. Victoria 
cuplului romîn este yațoroasă finind 
seama de faptul că pereche^ învinsă 
are la activ numeroase performanțe in 
Europa. Korpa—Reti 2—0; R.P.U. — 
București 3—0, R.S.F.L—R.P.U. 3—1; 
Markovic II—Rozșaș 2—0, Vecko— 
Pignitzki 0—2, Korpa, Vecko — Roz- 
sas, Pignitzki 2—1, Markovic II — 
Pignlzki 2—1, R.S.F.l. — București
3— 0, R.P.U.—R.P.R. (II) 3—0, RȘ.C. 
— București 3—2.

Joi și vineri s-au disputat și jocuri 
în probele individuale: simplu bărbați, 
turul I: Markovic II—Angelpșcțț 3—0. 
Gheorghiu — Botner 3—2, Vecko — S. 
pumitriu 3—0, Korpa—Păun 3—0;

șfmplu femei: turul 1: Jitlța Karlikova
— Viorica Ivan 3—0, Harst—Carmen 
Crișan 3—0, Lukacs—Erna Max 3—0, 
Foldy—.Doina Zahaiia 3—0, Jartnila 
Karlikova—V. Jandrescu 3—1, Dauphin
— Marta Tompa 3—2.

Cea mai interesantă partidă pe echi
pe masculine de vineri după apțjază 
a fost întrecerea dintre reprezentati
vele R.P. Romine (I) ți R.P. Ungare. 
La capătul a patru meciuri deosebit 
dp spectaculoase, jucătorii noștp au 
învins CU 3—1 : Giurgiiicu ■— Rozsas 
2—1 (—4, 21j 14). Giurgiucă s-a do
vedit mai sigur, invingînd un adversar 
redutabil. Negulescu — Pignitzki 1—2 
(26, -—17, —15). Sportivul maghiar a 
fost mai calm în țpoșnețțțple impor
tante. Giurgiucă, Negulescu — Rozsgs, 
Pignitzki 2—1 (20, —17, 16). Schim
buri dinamice de mingi, cu finalizări 
mai hotărîte din partea romînilor. 
Giurgiucă — Pignitzki 2—0 (16, 17). 
Fglosind o gamă variațîj dp procedee 
țehnipe, jucătorul poțtfu și-a impus în 
permanență superioritatea.

Alte rezultate : echipe bărbați : R.P. 
Romînă (II) — R.S. Cehoslovacă 3—1, 
R.Ș.F. Iugoslavia — R.P. țtoipîiță tine
ret 3—1 : Markovic II -— Boțlea 1—2

(12, —17, —18). Rodea a avut mereu 
inițiativa, obținîiid o victorie muncită. 
Vecko — Sentivani 2—0 (15, 13),
Korpa, Vecko — Rodea, Sentivani
2— 0 (15, 20), Markovic II — Semi- 
vani 2—0 (13, 17). Echipe femei: 
R.P. Romînă (I) — R.S. Cehoslovacă
3— 0: Maria Aleșanțlru — Jarmila 
Karlikova 2—0 (1Q, 14), Ella Con- 
stantinescu — Jitka Karlikova 2—1 
(—14, 16, 10), Marja Aleșandru, Ella 
Constantinescu — Karlikova, Karliko
va 2—0 (18, 14).

★

Programul din salq Floreasca con
tinuă azi la ora 9 (prqhe individuals) 
ți ora 17-39 (întîlțiiri pe echipe ți 
individuale). Azi dupg-^miază vor avea 
loc parțidele derbi R.P. Romînă (I) 
— R.P. Ungară (feminin) ți R.P. Ro- 
mînă (I) — R.S.F. Iugoslavia (mas
culin).

Duminică dimineața, de la ora 9,30, 
se vor disputa întîlniri în probele in
dividuale, iar după-amiază de la ora 
17, se vor desfășura semifinalele de 
simplu bărbați, urmate de finalele 
celor cinci probe individuale.

In întreaga lume fotbalistică inter- 
iiafională se discută cu multă aprin
dere, la qpa actuală, rezultatul tra
gerii la sorți a grupelor preliminare 
ale campionatului mondial de fotbal 
ediția 1966. Componența acestor grupe 
a fost publicată la timp de ziarul 
nostru. Revenim azi cu o serie de a- 
niănunte în legătură cu alcătuirea 
grupelor șj cu sistemul de desfășurare 
a preliminariilor.

După pum am mai scris, cifra în
scrierilor a întrecut toate recordurile: 
72 de țări. Uqa dintre acestea, Filj- 
pinele, p-3 participai însă la alcătuirea 
grupelqr, deoarece nu și-a îndeplinit 
obligațiile financiare față de F.I.F.A. 
Din cele 71 de țări rămase, au fost 
scoase cele două participarțte de drept 
(Anglia, ca gazdă a turneului final, 
și Brazilia, ca deținătoare a titlului), 
celelalte 69 de echipe participind la 
tragerea la sorț). In prealabil, F.I.F.A. 
a stabilit ca repartizarea echipelor fi
naliste pe coptipente să fie următoa
rea: Africa + Asia: una; America de 
Șud: trei plus Brazilia; America de 
Nord și Centrală : una ; Europa : nouă 
plus Anglia. Deci, un total de 16 echipe.

Noi amănunte în legătură cu grupele 
preliminare aie C.

Presa de peste hotare socotește că cele 
mai puternice grupe europene sînt: 
grupa 2 (R.F.G., Suedia, Cipru), gru
pa 3 (Iugoslavia, Franța, Luxemburg, 
Norvegia), grupa 4 (Cehoșlqyșcia, 
Pqrtugalia, Rominia. Turcia), grupa 6 
(Ungaria, Austria, RD. Germană) și 
grppa 8 (Italia, Scoția, Pofqpîa, Fin
landa).

poarte piulți iubitori ai fotbalului 
s-au întrebat, deșigur, cum a proce
dat F.I.F.A. la alcătuirea acestor grupe. 
Răspunsul este următorul:

Pentru fiecare din cele 9 grupe 
europene a fost fixat cite un „cap 
de grupă", _ după cum urmează: Bul
garia, R.F.G.. Iugoslavia. Cehoslovacia, 
Elveția, Ungaria, U.R.S.S., Italia și 
Spania. Președintele F.I.F.A., Stanley 
Rous, a precizat cp la alegerea acestor 
capi de serie s-a ținut seama de per
formanțele din campionatul mondial

M. de fotbal 1966
pfecedent. După această primă opera
țiune au fost ^lese,' dup$ ansamblul 
ultimelor for rezultate. alte nouă echipe 
(Belgia. Suedia, Franța. Portugalia. Ir
landa de nord. Austria. Danemarca, 
Scoția și Irlanda) care au fost cu
plate, prin tragere la sqrți.’cu echipele 
„cșp de grupă". In fine, celelalte e- 
chipe au fost repartizare în grupe prin 
simplă tragere la sorți.

Și acum, alte amănpnte tehnice:
Meciurile din cadrul grupelor preli

minare vor trebui jucate începînd de 
la data de 1 aprilie 1964 și pînă la 31 
decembrie 1965. Programul jocurilor 
din grupe trebuie comunicat federației 
internaționale înainte de 30 iunie a.c., 
ceea ce însemnează că el trebuie ori
cum definitivat înainte de această 
dată, hi cadrul fiecărei grupe, în afara 
cazului cînd între federațiile intere
sate intervine un acord aprobat de co-

ntișia tehnică a F.I.F.A., meciurile se 
vor disputa tur-retur, sistem fiecare 
cu fiecare, atribuindu-se două puncte 
pentru victorie și unul pentru meci 
nul. In caz de egalitate de puncte 
intre două sau mai multe echipe, se 
va disputa unul sau mai multe meciuri 
de baraj, intr-o țară neutră.

Revenind la discuțiile stîrnjte de al
cătuire^ grupelor, pe care le aminteam 
mai sus găsim interesant citatul ur
mător, din ziarul francez „L’Equipe": 
„J^ceastă repartiție este arbitrară ,și — 
prin urmare — discutabilă. Dacă s-ar 
fi ținut seama de forțele reale. Europa 
(care după statisticile F.I.F.A. nu
mără 7!?% din fotbaliștii întregii lumi) 
ar fi trebuit să aibă 12 și nu 10 din 
cele 16 locuri in turneul final. De a- 
sentenea, poate apărea ca injust și 
faptul că grupa Africa-Asia, ca și cea 
America de Nord - America Centrală, 
să aibă reprezentanți cerți (N.N. : fără 
a mai juca baraj cu vreun alt cîș.tigă- 
tor de grupă), cum vor fi probabil 
R.A.U. și Mexicul, in timp ce țări 
europene ca R.F.G. sau Suedia, de 
exemplu, vor fi probabil eliminate".

toate cele trei meciuri susținute pînă 
acum in Franța.

• Echipele olimpice de fotbal ale 
Angliei și Greciei și-au disputat pe 
stadionul Chelsea din Londra primul 
lor meci din cadrul preliminariilor tur
neului olimpic. La capătul urnii joc 
foarte disputat au învins fotbaliștii en
glezi cu 2-1 (2-0). Golurile au fost mar
cate de Lawrence și Buchanan, res
pectiv Papaioanu. Returul va avea loc 
la 11 martie la Atena.

• Peste 80 000 de spectator?.,Tii - ur
mărit joi pe stadionul San^iro^ din 
Milano, întilnirea retur de fotbal din
tre echipele AC Milan și Real Madriif 
din cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei campionilor europeni". Fotba
liștii italieni au terminat învingători 
cu scorul de 2-0 (1-0). Cîștigind pri
mul joc cu 4-1, Real Madrid, datorită 
unui golaveraj mai bun, ș-a calificat 
pentru semifinalele competiției.

• Reprezentativele dp hochei pe 
gheață ale Norvegiei și Japoniei s-au 
îritîlnit la Oslp țntr-uri nptț meci ami
cal. Au învins lioplieiștii pprvpgipiii cu
5- 1 (2-1, 1-0, 2-0). Prima partidă fu- 
șesp cîștigată tot de gazdg cu 13-2, 
(2-2, 5-0, 6-0). Norvegienii și-au luaț 
astfel revanșa pentru înfrîngerea su
ferită cu 4-3 în timpul Jocurilqr Olim
pice de la Innsbruck.

• Turneul de tenis pe teren a^perjt 
a continuat la Budapesta cu e {pute
rea meciurilor pentru optințiîe c|e f>" 
nală. Cei doi jucători romîn'i partici
pant la qpeastă cqmpetiție au qbțimjt 
victorii: Ilie Năstase l-a învins cu 6-2, 
1-6, 6-3 pe Balasz, iar Constantip Pq- 
poyici cu 6-2, 7-5 pe Moczar.

In turul doi s-au înregistrat urmă- 
tparele rezultate: Javorski (R.S. Ceho
slovacă) — Năstase (R.P.R.) 6-3, 7-5; 
Katona (R. P. Ungară) — Weger (R.S. 
Cehoslovacă) 6-1, 6-3; Frost (S.U A.) 
— Zeqtai (R.P. Ungară) 8-6, 1-6,
6- 4; Kodes (R.S. Cehoslovacă) — Pq- 
povici (R.P.R.) 6-4, 6-2.

în sferturile de finală, la simplu 
femei, cehoslovaca Vera Sukqva a în
vins-o cu 6-2, 6-2 pe Feher (R. P. 
Ungară).

• în meci retur pentru sferturile de 
finală ale „Cupei Orașelor Tîrguri" la 
fotbal, Juventus Torino și Saragossa 
(Spania) au făcut joc egal (0-0). în
vingătoare cu 3-2 în primul meci, Sa
ragossa se califică în semifinale.

• La Varșovia s-a disputat primul 
meci dintre echipele Legia Varșovia și 
Real Madrid, contind pentru sferturile 
de finală ale „Cupei campionilor euro
peni" la baschet (masculin). întilnirea 
s-a terminat cu scorul de IQ2-9Q (45-33) 
în favoarea echipei Real Madrid.

® Echipa masculină de handbal în 7 
a Iugoslaviei, care ,se pregătește pen
tru campionatele mondiale, a susținut 
un meci de verificare în orașuj Câen 
(Franța) cu selecțiqn.ata Nqrtpapdiei. 
Handbalișții iugoslavi au repurtat vic
toria cu scorul de 32-7 '(15-1'). ' i

• Tradiționalul concurs de schi
„Ixandahar", găzduit în acest an de 
stațiunea Garmisch-Partenkir.chen, a în
ceput prin desfășurarea cursei de sla
lom uriaș pentru femei (din cauza lip
sei de zăpadă nu s-a putut disputa pro
ba de coborîre). Pe primele trei locuri 
s-au clasat:- 1. Edith Zimmermann 
(Austria) 1:33,36; 2. Marielle Goit-
schel (Franța) 1:33,68; 3. Christine
Goitschel 1:34,23.
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