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SPART ACHIADA REPUBLICANĂ

NE PREGĂTIM INTENS
Sportivii regiunii Bacău aș

teaptă cu nerăbdare începerea 
întrecerilor Spartachiadei repu- 
dicane. Dornici să întîmpine cu 
iuccese și pe tărtm sportiv cea 
<le-a XX-a anioersare a eliberării 
patriei noastre, ei au început 
din timp pregătirile pentru ca la 
startul competiției să se prezinte 
'A nivelul maxim al posibilități
lor lor.

MIHAI GR’GORAȘ 
vicepreședinte 

al consiliului regional al UCFS 
Bacău
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Biroul consiliului regional al 
UCFS a luat, prin secția instru
ire sportivă (tehnică), o se
rie de măsuri menite să 
contribuie la îmbunătățirea mun
cii desfășurate in secțiile 
pe ramură de sport, ai căror 
sportivi vor lua parte la con
cursurile Spartachiadei republi
cane. încă din luna decembrie 
1963 s-a trecut la analiza acti
vității comisiilor regionale pe 
ramură de sport. Hotărîrile a- 
doptate cu prilejul acestor șe
dințe de analiză — majoritatea 
avînd caracter de lucru — au 
fost axate pe pregătirile sporti
vilor noștri de performanță în 
vederea participării lor la aceas
tă mare competiție. Comisiile re
gionale și-au cristalizat obiecti
vele în planuri de muncă, cu 
sarcini concrete pe oameni. fi
nind seama de faptul că întrece
rile acestei grandioase competi
ții vor angrena și sportivi care 
au urcat multe din treptele mă
iestriei, noi ne-am orientat spre 
conturarea unor loturi regionale 
de perspectivă, ale căror antre-

namente vor fi urmărite de co
lective formate la nivelul regiu
nii, din cele mai bune cadre teh
nice pe care le avem la dispo
ziție.

Dorind ca la întrecerile din 
etapa regională și din cea finală 
să prezentăm sportivi capabili 
să obțină performante valoroase, 
ne-am orientat spre intensificarea 
muncii de instruire în unele din
tre cele mai puternice secții pe 
ramură de sport din regiune. 
Printre acestea se află secțiile 
de atletism de la Dinamo Bacău, 
Ceahlăul Piatra Neamț, baschet 
— A.S.A. Bacău, Ceahlăul P.

Bacău, 
Buhtiși, 
Bacău, 

Buhuși,

Neamț, box — Viitorul 
Textila Buhuși, Chimia 
gimnastică — Dinamo 
S.S.E. Bacău, Textila 
Știința Moinești etc.

Colectivele de antrenori, de 
care vorbeam mai sus, pe spe
cialități, vor desfășura o muncă 
temeinică și concretă de îndru
mare și control a acestor secții. 
Ele se vor deplasa în localitățile 
respective, unde vor controla sta
diul pregătirilor, metodele de an
trenament etc. organizînd totoda
tă și adevărate schimburi de

(Continuare în pag. a 2-a)

*Noi concurenți de toile mondială și-au anunțat participarea] James Heuga S.U.ATh 
Fia Riva (Italia) și Bărbi Henneberger (R. F. Germană) ,• Despre pîrtiile din Poiana Broșa#

La numai 6 săptămînă de la 
încheierea Jocurilor Olimpice de 
la Innsbruck, fruntașii schiului 
mondial s-au întîlhit din nou, de 
astă dată la Garmisch-Parten- 
kirchen, unde s-a disputat tra
diționalul concurs „Kandahar", 
aflat la a 29-a ediție. „Kanda- 
harul", organizat întotdeauna 
după J.O. sau după campiona
tele mondiale, oferă prile jul unor 
revanșe care de obicei se reali
zează.

Așa s-a petrecut sîmbătă și 
duminică la Garmisch, unde a- 
mericanuE James Heuga a cu
cerit slalomul special, locul se
cund la uriaș și prin aceste 
performanțe și-a înscris numele 
printre cîștigătorii „A.K.“-ului 
de aur, trofeu oferit primului cla
sat la 
slalom

Killy și de Gerhard Nenning se y 
știe încă de săptămîna trecută 
că vor fi pre2enți la Poiana. Ja
mes Heuga și-a anunțat însă 
participarea abia în cursul zilei 
de ieri. Desigur că îmbogățirea 
listei cu numele lui Heuga (me
dalie de bronz la slalom special 
la J.O., în vîrstă de 20 de ani, 
student al Universității din Co
lorado) face să crească interesul 
pentru această . ediție a „Inter
naționalelor", considerată pe 
bună dreptate drept cea mai va
loroasă de pînă acum.

Qt despre fete, vom aminti 
că Marielle Goitschel a adăugat 
titlurilor de campioană olimpică 
la Innsbruck (slalom uriaș) și 
campioană mondială la Chamo
nix și la Innsbruck (combinatacombinată. Primul loc la 

uriaș a revenit francezu-

lui Jean-Klaude Killy, care i-a 
învins după o luptă pasionantă 
pe Heuga (al doilea) și pe aus
triacul Gerhard Nennning, clasat 
al treilea.

Subliniem aceste rezultate din 
a 29-a ediție a „Kandaharului", 
deoarece toți cel trei schiori a- 
mintiți vor participa la „Con
cursul internațional al R.P. Ro
mine" care va avea Ioc sîmbătă 
și duminică pe pîrtiile din Po
iana Brașov. De Jean-Claude

L-:

Gimnasta de bromP. ROMOȘAN

D. STANCULESCU

(Continuare in pag. a 8-a)

în clișeul din dreapta : Ilona 
Micloț, cîșligătoarea medaliei de 
bronz la combinata alpină din 
cadrul „universiadei", ne va re
prezenta la „Concursul interna
țional al R. P. Romine". Stingă: 

James Heuga (S.V.A.)

—

REPORTAJUL NOSTRU

Profesorul și „băieții" lui
...l-a chemat la un antrenament și a stat de vorbă cu ei. 

Așa a început să se ocupe de acești copii care au „crescut" 
sub ochii lui. Astăzi se mîndrește cu ei întreaga școală. 
Sînt fruntași la învățătură și sport...

Marian Pășcălău e un nume cunoscut celor care urmăresc 
activitatea atletică. Cu cîțiva ani în urmă era un bun 
semifondist și alergător peste garduri. Acum e profesor de 
educație fizică la școala medie Gh. Barițiu din Cluj. Are 
30 de ani. Dragostea față de sport și de meseria pe care 
și-a ales-o l-a făcut să nu părăsească stadionul pe care și 
el concurase în trecut.

Din 1958, de cînd a absolvit Institutul de cultură fizică, 
lucrează ca profesor și niciodată nu s-a împăcat cu gîndul 
să se rezume doar la activitatea didactică, să îndeplinească 
îndatoririle de profesor și atîta tot.

Cu trei ani în urmă, la concursul de selecție organizat de 
el, dintre cei 600 de elevi ai școlii a ales un grup cu care 
și-a propus să lucreze. A chibzuit mult. A preferat să 
înce.apă cu cei neinițiați care dovadeau însă mai mori 
calități decît unii care dețineau „performanțe". A pornit 
la lucru cu 10—15 „cravate roșii". Cu Barbu Bocu, Andrei 
Șepci, Sergiu Gligor, iar mai tîrziu a mai luat și pe Ion 
Negruțiu, Dan Ovedenie și alții. Acesta-i buchetul de mlâ- 
dite al antrenorului Marian Pășcălău. Și ca tinerii sportivi 
să se dezvolte multilateral, să fie capabili de rezultate bune 
în viitor, profesorul a început pregătirea lor cu multă grijă. 
A organizat pentru ei concursuri denumite „ziua săriturilor 
de pe loc", „ziua triplului salt de pe loc" cu care prilej le-a 
verificat posibilitățile. Celor mai buni, ca stimulent, le-a 
înmînat și diplome. Dar lucrul cel mai important e faptul 
că s-a străduit să-i pregătească așa cum învățase el la 
institut, adică metodic, corespunzător vîrstei lor, i-a obișnuit 
să împletească în mod armonios pregătirea tehnică cu cea 
morală și de voință, făcînd din acești copii elevi fruntași la 
învățătură. Negruțiu e cel mai bun din clasă, iar Gligor are 
în catalog numai 9 și 10, l-a atras de partea lui și pe pă-

CONSTANTIN ALEXE
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Ultimele scrisori despre adunările 
de dări de seamă din asociații

O ACTUALITATEA SPORTIVĂ • ACTUALITATEA SPORTIVĂ • ACTUALITATEA SPORTIVĂ t
O ZONĂ A „CUPE8 GALEA" ÎN R. P. ROMlNA

PAMS 17 (Rgerpres). — Comitetul 
I© tHfgemlzose <8 de te®w
bk> rimp „Cupa Galeta", o ©edevă- 

„Cupă Davis" a jucătortioa ptoă 
lo 31 ele s~a SaMuaiî recent Ia
Itorig în scopul stobilkiî sistemului 
d© desîășurcwr© a ediției 1964. Cele 
19 țâri înscrise crai tost împărțite 
Iu petra zone. Pentru prima caia 
in istoria acestei competiții, una 
illn sene se va desfășura in R. P. 
Bomînă. Este vorba de zona a Ill-a 
©ar© cuprinde echipele U.R.S.S.a 
Monaco, R. P. Bulgariei, Greciei și 
EL Po Bornene. Meciurile vor avea 
toc la București între 21—26 iulie 
In primul tur, E. P. Română joacă 
cu Monaco, în turul doi fi. P. Bul
garia cu V.R.S.S. șl Grecia cu in- 
ringătoral dinte© R.P.R. și Monaco.

Celelalte zone ra tost alcătuite 
as-ttet 3 zona I : Wefatebaden
(ILF'G.) 3 OLanda, Italia, Elveția, 
Iugoslavia, H.F. Gemenă ; zona a 
’.l-<a : Mondcri les Barns (Luxem
burg) s Belgia, Spania, Franța, R.P, 
Ungară, Luxemburg ; zona a IV-a s 
braga sau Plsen : Ansîria, R.P. Po
lonă, Suedia, R.S. Cehoslovacă.

Turneul final al Cupei Golea se 
ea disputa la Vichy (Franța) în-tae

30 iulie și 4 august. Regulamentul 
prevede ca în meciurile din cadrul 
zionetor, partidele de simplu să fie 
jucate în trei seturi, iar dublurii© 
în cimci seturi.

CONSFĂTUIREA METODICA 
A ANTRENORILOR DE 

CĂLĂRIE
Intie 19 și 22 februarie a.c. va 

avea loc — în sala clubului Steaua 
— consfătuirea metodică a antreno
rilor de călărie din întreaga țară, 
organizată pentru a se dezbate 
principalele probleme tehnice ana
lizate în recenta ședință lărgită a 
biroului federației de specialitate.

UN MARE CONCURS INTERNA} ION AL DE ȘAH 
LA BORDEAUX

FLORIN GHEORGHIU, PRINTRE INVITAȚI
între 26 martie și 5 aprilie Fede

rația franceză de șah organizează 
la Bordeaux un mare concurs in
ternațional la care au fost invitați 
o serie dintre cei mai puternici ju
cători europeni. Vor lua parte la 
întrecere marii maeștrii O’Kelly, 
Txingov, Bilek, Matanovici, Darga, 
Pachman, maeștrii internaționali 
Marlci, Clarke, Forintos, Gereben, 
precum și cei mai buni jucători 
francezi. Organizatorii au invitat la

acest concurs pe campionul mon
dial de juniori, maestrul internațio
nal FLORIN GHEORGHIU.

Turneul se va disputa sistem el
vețian, pe parcursul a 7 sau S 
runde.

FINALA CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE BOX PENTRU 

JUNIORI AL CAPITALEI
Mîine seară, de la ora 19, în sala

BASCHETBALISTII DE LA STEAUA 
AU PLECĂT IERI LA BRNO

Echipa de baschet Steaua a pă
răsit luni dimineața Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Brno, unde va 
susține miercuri al doilea joc 
cu echipa locală Spa.rtak, din 
sferturile de finală ale ,,C.C.E.“.

Au făcut deplasarea printre alții 
Nedef, Novacek, Ni cule seu, Fol- 
bert, V. Gheorghe, Cîmpeanu și 
Cimpoiaș. După cum se știe, in 
primul joc, Steaua a. obținut vic
toria cu scorul de 94—9^

Dinamo, va avea loc ultima reu
niune de box din cadrul campiona
tului de juniori al Capitalei. Cu a- 
cest prilej vom revedea în ring pe 
cei mai buni dintre tinerii boxeri 
din orașul București care se vor în
trece pentru cucerirea titlului de 
campion,

Multe dintre scrisorile so
site în ultimele zile la re
dacție se referă la adunările 
de dări de seamă din aso
ciațiile sportive, lată — pe 
scurt — ce ne relatează co
respondenții voluntari des
pre acest important eveni
ment din viața organizației 
noastre.

în corespondența pe care ne-o 
trimite R. SCHULTZ, din Cra
iova, despre analiza activității 
pe anul trecut a asociației Vo
ința, se spune printre altele: 
„In 1963 membrii asociației Vo
ința au participat în număr mare 
la competițiile de mase. Ei și-au 
plătit cotizațiile UCFS la timp 
și îij întregime. în cele 11 secții 
pe ramură de sport activează 
165 de sportivi legitimați, care 
obțin bune rezultate la campio
natele republicane 6au la cele de 
nivel regional?*

In scrisorile expediate de co* 
respondenții din Brașov (OL 
GRUIA, P. DUMITRESCU, GH, 
CORCODEL și E. BOGDAN)' 
sînt amintite asociațiile sportive 
Poligrafia, Metrom și Partizanul 
roșu. Dacă la Poligrafia corupe/ 
tițiile de mase au fost bine or
ganizate, ia ele participînd uri 
număr mare de concurent!, ■Mi/ 
același lucru ni se scrie despre' 
Metroni, o asociație sportivă crj 
iriari posibilități. La Metrom con« 
siliul asociației își concentrează! 
toate forțele în jurul echipei <10 
fotbal care activează în catego
ria G. Activitatea de mase ș-i-țe^ 
lelalte ramuri sportive au devenii 
niște „copii vitregi" ai consiliu
lui. De altfel, este semnificativă 
în această privință și darea do 
seamă ă consiliului, care în 9 din 
cele 14 pagini se ocupă numai de 
problemele echipei de fotbal. 
După cum ne scriu corespon* 
denții, consiliul asociației făex

(Continuare ia pag- a 2~ă).
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SFATURI ALE UNOR SPORTIVI FRUNTAȘI PENTRU PARTICIPANT!!LA SPARTACHIADA REPUBLICANĂ Ultimele scrisori 
despre adunările de dări 
de seamă din asociații

In aceste zile, în toate colțurile țării se fac intense pregătiri m vederea 
Spartacliiadei republicane, iar de la 1 martie tineretul patriei noastre 
se va avînta în primele întreceri ale acestei grandioase competiții 

Sportive.
J»miicipaniil®r la Spartachiada republicană le adresăm în rîndurile de 

mai jos sfaturile cîiorva dintre sportivii noștri fruntași, cărora le-am solicitat 
o serie de materiale de îndrumare. Nu ne îndoim că aceste sfaturi, izvorîte 
din activitatea practică foarte bogată a sportivilor fruntași, vor fi de mare 
folos tinerilor sportivi acum în preajma începerii primei etape a Sparta- 
cliiadcî.

Atenție la „încălzire4*
LIA MANOLIU

.maestro a sportului

Dacă la începutul activității mele 
sportive nu prea înțelegeam impor
tanta -încălzirii și nu-i aeordaan toată 
■a tenii* (credeam și eu, așa cum gîn- 
desc mu Iți începători, că această „in- 
trcrduc-e.ie44 în antrenament și în con
curs obosește !), u-a trebuit să treacă 
prea multă vreme pentru a mă con-

O încălzire bine executată, are 
din concurs. Discul lansat ele Lia 
'de metri.

yinge de folosul ei. De aceea, în rîn- 
«durilie acestea, vreau să mă adresez 
/tinerilor care, peste puțină vreme, vor 
Iu® startul în întrecerile din cadrul 
celei mai mari competiții sportive din 
țara noastră, Sipiartacluada republicană.

Practica sportivă a stabilit cu pre
cizie că la antrenamente și la com
petiții randamentul sportivilor este cu 
mult m»ai marc abia după ce ei au 
efectuat „exercițiile de încălzire44. Din 
practica mea am constatat că cele 
«nai bune rezultate le obțin numai du
pă ce am făcut încălzire și în cadrul 
acesteia am aruncat discut, de pe loc 
și cu piruetă, de 10—12 ori.

încălzirea este un adevărat „rodaj44, 
o pregătire a organismului pentru tre
cerea dc la starea obișnuită la o ca
pacitate de lucru ridicată, la un efort 
susținut. Activitatea musculară pro
voacă accelerarea ritmului inimii și 
creșterea tensiunii arteriale. Acestea 
sînt necesare pentru intensificarea ali
mentării cu sîpge a mușchilor în ac
tivitate, pentru ridicarea temperaturii 
lor, pent-ru intensificarea proceselor 
fiziologice care se produc în timpul 
efortului sportiv. Fenomenul acesta 
este impus de stimularea tuturor po- 
sibîlitâțiior funcționale ale organismu
lui, înainte de începerea activității de 
bază, oare este antrenamentul sau 
competiția sportivă. Asta înseamnă că 
înainte dc a trece la executarea acti
vității cu eforturi maxime, un sportiv 
•trebuie să-și ridice starea funcțională 
a tutmci organelor și sistemelor, în 
■așa fel ca el să poată începe activita
tea cu maximum de eficacitate.

Sarcijaci încălzirii este deci, o cît 
mai pronunțată ridicare a capacității

Ne pregătim intens
(Urmare din pag. 1)

experiență. Spunem aceasta, deoarece 
este în intenția noastră ca o dată cu 
analiza muncii desfășurate, să invităm 
acolo tehnicienii clin secțiile similare. 
Sintern de părere că, ț(t> felul acesta, 
munca noastră va avea o eficiență 
sporită, la aceste consfătuiri puțind fi 
dată linia directoare în pregătiri.

Am vrea să menționăm încă un lu
cru: această concentrare de forțe spre 
secțiile amintite nu înseamnă neglija
rea celorlalte. Noi vom sprijini cu asis- 

[ SPORTUL POPULAR
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de lucru a organismului, o stimulare 
a tuturor posibilităților sale, urmă
rind însă — cu toată atenția — cru
țarea nervilor, a forței și a energici 
pentru activitatea de bază.

încălzirea, obligatorie pentru ori
care disciplină sportivă, cuprinde două 
părți. Prima, care are ca sarcină creș-

influente directe asupra rezultatelor 
Manoliu se va opri din nou peste 50 

foto : I. Mihăică,
terea capacității de lucru a organis
mului, se realizează printr-o alergare, 
executată într-un ritm lent. Durata 
acestei alergări este condiționată, bine
înțeles, de particularitățile sportivului 
(gradul de antrenament, iuțeala cu 
care se încălzește), de condițiile me
teorologice, de felul îmbrăcămintei 
și variază între 5 și 20 de mi
nute. Viteza alergării pentru încălzire 
este — în medie — de 30—40 de se
cunde pe 100 m. Alergarea de încăl
zire poate fi scurtată dacă este foarte 
cald afară, sau mărită dacă este frig. 
Treningul sau un pantalon și un pu
lover sînt obligatorii, indiferent de 
condițiile atmosferice ; dar, cu cît îm
brăcămintea este mai călduroasă cu 
atît perioada de încălzire va fi mai 
redusă.

După alergare se execută exerciții 
de gimnastică pentru încălzirea „lo
cală44 a acelor grupe musculare mai 
puțin solicitate în timpul alergării 
(pentru brațe, pentru trunchi etc.). 
Fiecare sportiv va executa 3k—5 exer
ciții, de 5—<15 ori, dar fără încordare, 
ușor. Numărul repetărilor este in
fluențat de factorii întîlniți la execu
tarea alergării de încălzire.

După executarea acestora se va tre
ce la alte exerciții pentru dezvoltarea 
elasticității (3—4 exerciții, de 10—15 
ori, cu o amplitudine mărită treptat).

A doua parte a încălzirii cuprinde 
executarea unor exerciții speciale din 
ramura de sport respectivă (voleiba
liștii vor exersa serviciul, trasul ; vi- 
teziștiiii vor executa accelerări ; arun
cătorii vor face cîteva aruncări fără 
elan și cu elan etc.). Durata acestei 
părți a încălzirii nu trebuie să depă
șească 10—15 minute, ceea ce înseam

fentă tehnică toate secțiile pe ramură 
de sport din regiune. Dovada cea mai 
concludentă este aceea că, la prima 
etapă a Spartachiadei republicane, in 
mijlocul concurenților, vor fi toți an
trenorii și tehnicienii noștri precum șl 
0 mare parte dintre sportivii fruntași, 
pentru a-i ajuta cu cunoștințele lor teh
nice și mal ales pentru a descoperi, 
printre aceștia, elementele de talent.

Slntem convinși că pasionantele în
treceri și concursuri ate Spartachiadei 
republicane vor însemna nu numai o 
impresionantă trecere în revistă a rea
lizărilor activității ele educație fizică 
și sport din regiunea noastră ci șl un 
nou pas pe linia dezvoltării ei la nive
lul condițiilor minunate creole de către 
partid și guueta.

nă că o încălzire variază între 20 și 
30 de minute.

După ce a executat încălzirea, spor
tivul trebuie să se odihnească oca 10— 
15 minute înainte de a participa la 
antrenament sau la competiție, urmă

Cum servim la volei?
HORAȚIU NICOLAU

maestru emerit al sportului

în jocul de volei, serviciu se nu
mește punerea mingii în joc în așa 
fel îneît adversarul să nu-l poată pre
lua sau să-l preia în condiții foarte 
grele. Datorită dificultăților pe care 
le provoacă la preluare, s-a ajuns ca 
serviciul să fie comparat cu o lovitură 
de atac, din care se pot obține punc
te prețioase dacă este bine executat 
din punct de vedere tehnic și tactic.

în volei există mai multe procedee 
de servire a mingii, împărțite în două 
categorii: de sus (din față, din late
ral, serviciu înalt ș.a.) și de jos (din 
față, din lateral sau rotativ, cu clan, 
cu efect, plutitGr etc.). Dintre aces
tea, mă voi opri asupra acelor care, 
datorită perfecționării lor, au ajuns 
la virtuozitate și au dus în ultima 
vreme la schimbarea tacticii^echipelor 
în funcție de modificarea diferitelor 
procedee tehnice, cum ar fi prelua
rea cu dqiiă mîini de jos a serviciului 
plutitor și rotativ puternic.

Voi începe cu serviciul 
ternic. Jucătorul se așază 
în spațiul de serviciu, cu 
partea opusă brațului 
care servește, spre plasă. 
Pi cioarele sînt depărtate 
la lățimea umerilor și 
ușar îndoite, tălpile para
lele cu linia de fund a 
terenului. Trunchiul este 
puțin aplecttt în față. 
Mingea se ține cu brațul 
opus, la înălțimea pieptu
lui sau mai jos. Execu
ția începe cu aruncarea 
mingii pe verticală, la o 
înălțime convenabilă, o 
dată cu îndoirea și du
cerea trunchiului spre 
partea brațului care lo
vește. Greutatea se trece 
pe piciorul din afară, 
brațul care lovește se 
duce în jos, iar celălalt 
urmărește traiectoria min
gii. Prințr-un impuls por
nit din piciorul din afară, 
se execută concomitent 
răsucirea trunchiului și 
ducerea brațului prin la
teral în sus. Greutatea 
corpului trece pe piciorul 
dinspre plasă. Brațul care 
lovește este ușar îndoit 
din cot. Mingea este lo
vită puțin sub axul ori
zontal, palma și degetele 
acoperind mingea. După
lovitură, jucătorul continuă acțiunea 
cu brațul execulind o ușoară răsucire 
pc piciorul dinspre plasă, terminînd 
execuția cu fața spre direcția de zbor 
a mingii. Esențial la acest serviciu, în 
afara forței de lovire, este acoperirea 
mingii (în momentul lovirii) cu palma 
și cu degetele, pentru ca după ce a

Curierul
Marea competiție, Spartachiada re

publicană, a cărei prima etapă în«epe 
la 1 martie, preocupă intens atît orga
nele și organizațiile UCFS cît și marea 
masă a iubitorilor de sport. Pentru a 
veni în ajutorul organizatorilor compe
tiției și a participanților care se pre
gătesc pentru Spartachiada, publicăm 
în numărul de azi programul și condi
țiile de desfășurare a întrecerilor de 
atletism și de box.

ATLETISM

Probele prevăzute dc regulament la 
care se vor desfășura întreceri în cadrul 
Spartacliiadei republicane: BARBAȚI 
— 100 m, 200 m, 400 m, 800 m,
1.500 m. 5.000 m, 10.000 m, maraton. 
110 m garduri, 400 nt.g., 3.000 m obsta
col?. ștafeta 4X100 m, 4 X400 tn, 
20 km marș. 50 km marș (pe șosea), 
săritura in înălțime, prăjină, lungime, 
triplusalt. aruncarea greutății, disc, 
suliță, ciocan și decatlon: FEMEI — 
100 m, 200 ni, 4Q0 m, 800 ni, 80 m g-, 

rind, mai ales cînd vremea e răcoroa
să, să nu se „răcească44.

Punîsid în practică aceste cîteva 
sfaturi minime sînt convinsă că foar
te mulți tineri vor obține în cadrul 
întrecerilor Spartachiadei republicane 
rezultate din cele mai bune.

trecut fileul balonul să ia o traiectorie 
spre sol.

Serviciul plutitor a fost introdus în 
volei doar de cițiva ani și s-a dovedit 
deosebit de eficace prin faptul cu în 
traiectoria sa mingea are devieri mai 
mari sau mai mici, în funcție de mă
iestria executantului.

Execuția serviciului plutitor este 
aceeași ca a serviciului rotativ, cu o 
diferență mică, dar... esențială. în 
timp ce la serviciul rotativ lovirea se 
face printr-o mișcare de acoperire, la 
serviciul plutitor se face cu brațul în
tins. Mingea este lovită cu cele două 
proeminențe ale mîinii exact în axul 
ei, fără a o acoperi cu palma și dege
tele. După lovire, jucătorul frînează 
mișcarea brațului. In acest fel, mingea . 
planează fără a căpăta o traiectorie 
precisă, devenind dificil de preluat 
de către adversari.

Pentru a putea executa corect și 
constant, deci cu eficacitate, serviciile 
rotativ și plutitor, jucătorul trebuie 
să repete cît mai mult, pînă la per
fecționare. Totodată, pentru a spori 
eficacitatea, este necesar ca jucătorul 
să dezvolte necontenit grupele muscurotativ pu-

Maestrul emerit al sportului Ilorațiu Nicolau exe
cuted serviciul rotativ

lare care au un rol principal in exe
cuția serviciului.

Sfatul meu, dai special pentru par- 
ticipunții la concursurile Spartachia
dei republicane este de a ajuta pe 
parlicipanții la volei să învețe corect 
punerea mingii in joc, lucru esențial 
in perfecționarea acestui frumos sport 
cu mingea peste plasă.

Spartachiadei republicane
ștafeta 4X100 m, înălțime, lungime, 
greutate, disc, suliță și pentatlon.

Aceste probe — cu excepția marato
nului, cursei de 50 km marș și a decat
lonului care vor avea loc numai in 
etapa a IV-a cu participare direct în 
finală— sînt obligatorii, atît la băr
bați cît și la femei, la faza regională 
și în finala competiției.

La etapele de mase ale Spartachia
dei, la faza pe asociații sportive și pe 
raioane (orașe) întrecerile atletice tre
buie să cuprindă cel puțin șase probe 
la bărbați și cinci la femei, după cum 
urmează : BARBAȚI — 100 m, 400 m,
1.500 m, greutale, lungime și 'înălțime i 
FEMEI — 100 m, 800 tn, greutate, 
lungime și înălțime.

Trebuie reținut atît de organizatori 
cît și de participant! că regulamentul 
competiției permite unui concurent să 
participe la două probe și o ștafetă 
îțitr-o singură zi de con.cu.rs și maxi
mum la. trei probe și o ștafetă în tot 
coijcuțsul.

(Urmare din pag. I)

trom a fost aspru criticat, dc către par- 
tieipanții la adunare, pentru acest stil 
de muncă.

Nici la Partizanul roșu lucrurile nu 
stau mai bine. Adunaresa generală a 
membrilor UCFS a luat poziție față de 
abaterile de la disciplină a voleibalis
telor Olimpia Iamandi, Teodora Sultana 
și Elisabeta Mihoc. Nu au fost „uitați" 
nici fotbaliștii P. Mărășescu si A. Mu- 
reșan care au avut unele abateri anul 
trecut. Consiliului asociației i s-a repro
șat, pe bună dreptate, că nu s-a preo
cupat de o serie de probleme majore. 
De exemplu, cotizațiile UCFS pe anul 
trecut s-au încasat doar în proporție 
de 35 la sută.

Mai există și asociații sportive să
tești unde toată activitatea sc reduce 
la o echipă de fotbal. Așa se prezintă 
situația, bunăoară, la asociația sportivă 
Fulgerul din comuna Mîrșani (raionul 
Caracal) — după cum ne transmite 
tovarășul ION OPREA. Aici, întregul 
consiliu al asociației s-a rezumat la 
susținerea echipei de fotbal a asocia
ției. A fost nevoie ca adunarea gene
rală a asociației să reamintească mem-^ 
brilor consiliului că mai sînt și alte 
sporturi pe care tinerii din Mîrșani vor 
să le practice.

Corespondentul nostru din Cîmpeni, 
GHEORGHE URSAȚEANU, ne arată 
că în majoritatea celor 35 de asociații 
sportive din raionul Cîmpeni adunările 
generale de dări de seamă au avut •-da
rul de a scoate la iveală lipsurile și de 
a fixa jaloanele unei activități mai con
sistente în anul 1964. în urmă cu două 
decenii — se spune în scrisoare —în 
raionul Cîmpeni nu exista nici v :1 
de bază sportivă. Astăzi sportiVu . din 
această parte a munților Apusei a au 
la dispoziție 10 terenuri de fotbal ~(A 
cu tribune), 6 popicării, terenuri ițe 
volei, poligoane simple de tir, săli de 
gimnastică și altele.

Despre frumoasa activitate ce se des
fășoară în asociația sportivă Avintul 
Frasin (raionul Gura Humorului) ne-a 
scris corespondentul nostru G. F1LI- 
POV1CI. Avîntul Frasin se numără 
printre acele asociații care pun în cen
trul preocupării lor atragerea maselor 
în activitatea sportivă, crearea de noi 
secții pe ramuri de sport, atragerea de 
noi membri în UCFS etc. în anul t'fe--''" 
cut numărul membrilor a crescut de la 
900 la peste 1 500, cel al secțiilor pe 
ramură de sport la 10 (dintre care 5 
sînt afiliate) iar cel al sportivilor le
gitimați la 172. Avîntul Frasin se mîn- 
drește cu o echipă de oină fruntașă pe 
țară.

Din scrisoarea tovarășului ST. CON- 
STANT1NESCU am reținut că la aso^Ț 
ciația sportivă Metalul Tirgoviște s-au 
amenajat anul trecut o sală de sport și 
o serie de terenuri de joc. Darea de 
seamă a scos în evidență faptul că 
anul acesta membrii asociației vor avea 
la dispoziție mai multe materiale și e- 
chipament sportiv, deci vor avea o ac
tivitate competițională mai bogată.

★
Scrisori pe această temă ne-au mai 

trimis corespondenții noștri voluntari: 
S. Emanoil (C. Argeș), P. Bădescu 
(Vedea), D. Marin și C. Niculescu 
(Buzău), R. Toma (P. Neamț), N. Fu- 
giciu (Babadag), S. Dumitrescu și Gli. 
Alexandrescu (Ploiești), A. Isar (Ne- 
hoiu), N. Cirstocea (Filiași), S. Eliade 
(Bîrlad), T. Bore (Gura Barza), V. 
Petrescu (Țîrgoviște), I. Stan (Timi
șoara), V. Crăciun (Mediaș), 1. Plă- 
vițiu (Reșița) și I. Baltag (Brăila).

BOX

întrecerile se organizează în etapa I 
în toate asociațiile sportive care au 
secții de box afiliate la federația de 
specialitate. întâlnirile in toate etapele 
se vor desfășura după regulamentul 
F.R.Box.

Dintre cîștigătorii pe categorii de 
greutate se va alcătui echipa reprezen
tativă a regiunii respective care va 
participa la faza preliminară pe grupe 
de regiuni. Echipele clasate pe primul 
loc în faza preliminară pe grupe de re
giuni se vor întilni într-un turneu final 
-— eliminatoriu —■ pentru desemnarea 
echipei campioane a Spartachiadei re
publicane.

Categoriile de greutate : muscă — 
51 kg; cocoș — 54 kg; pană — 57 
kg ; senii ușoară — 60 kg ; ușoară —
63.500 kg; semimijkicie — 67 kg: 
mijlocie - mică — 71 kg; nujkieie 
75 kg; semigrea 81 kg; grea — peste 
84 kg.



Profesor*!* de vorbă cu părinții

CARTEA Șl SPORTUL In „Cupa R.P.R.“
Activitatea sportivă se bucură as

tăzi de o meritată prețuire în șco
lile de toate gradele. In cadrul pla
nului de învățămînt, educației fizice 
i s-a rezervat un rol de seamă, fiind 
socotită un atribut necesar și firesc 
al procesului irisiructiv-edueativ. Des
fășurate sub conducerea competentă a 
profesorilor de specialitate, aceste ore 
sînt așteptate de cele mai multe ori 
cu nerăbdare de elevi, care au astfel 
posibilitatea unei recreări active, după 
unele obiecte de studiu ce solicită în 
nlod deosebit sistemul nervos.

Atit părinții cit unele cadre didactice 
care considerau că practicarea sportului 
poate impieta asupra situației școlare 
și-au dat seama de faptul că acest 
lucru nu exercită un efect nocivei, dim
potrivă, dezvoltă capacitățile vitale ale 
organismului, stimulează pofta ' de 
muncă și contribuie la întărirea să
nătății.

Sportul, prin obiectivele ce și le pro
pune, nu poate să-i îndepărteze pe 
elevi de la studiu, pentru că el cere 
celor carc-1 practică unele cunoștințe 
din domenii variate (azi antrenorii cau
tă să explice învățăceilor lor bazele 
științifice ale antrenamentului) și le 
dezvoltă tenacitatea, îndrăzneala, lan- 
tezia crea toate.

Profesoral și
(Urmare din pag. 1)

rinți, pe care de atunci îi vizitează 
cu regularitate și cu care discută des
pre viața personală a elevilor. Munca 
a început să dea roade.

De la început, „băieții lui Pășcă- 
lău“ au ieșit primii în concursurile pe 
școală. Același loc l-au ocupat în 
campionatul regional și republican 
școlar. La tetratlonul internațional din 
R. P. Polonă, desfășurat în 1963, e- 
levii săi s-au clasat pe locul întîi pe 
echipe, au cîștigat săritura în înălțime 
și lungime băieți. La 15 ani Bocu sare 
1,81 m la înălțime, iar Șepci 1,80. A- 
cesta din urmă stabilește și recordul 
republican de juniori la 55 mg. Ne- 
gruțiu are și el recorduri de copii la 
60 și 80 m plat, iar Gligor aleargă 
7,5 sec. pe 60 m și 9,8 sec. pe 80 m. 
Deși e doar în clasa a Vl-a. Profe
sorul lucrează cu ei multilateral. Nu 
aleargă după rezultate imediate. Se

Un elev din clasa a VIII-a a Școlii 
medii nr. 27-— Stănescu Socrațe, cîș- 
tigăfor al probei de înălțime din ca
drul diviziei de atletism pentru copii
— scria în cadetul-jurnal: „Săritura 
lui Brumei, filmată cu încetinitorul, 
înălțarea acestuia, ce se făcea parcă 
fără un efort deosebit, mau uimit. 
Oare poate omul să se desprindă, prin 
proprille-i mijloace, atît de ușor de 
atracția bătrînei Terrae, tot mai sus? 
Am dorit de-atunci să pot face și cu 
la fel. Nu pot spune că simpla vedere 
a acelei sărituri m-a făcut sportiv, 
dar ea mi-a deschis drumul către minu
nata lume a atletismului".

Elevul acesta, cîștigat pentru sport
— în mod indirect ■— de un sportiv 
celebru, are doar medii de 9 și 10, cu 
toate că și lui antrenamentele îi soli
cită destul timp.

Și sînt multe asemenea exemple. 
In urmă cu patru ani, pe un stadion 
de la marginea Capitalei veniseră două 
fetițe să-l vadă concurînd pe fratele 
Uneia dintre ele. Nu-mi amintesc 
dacă Prodan Gh. a cîștigat sau nu, 
dar atletismul le-a cîștigat pe cele 
două codane, care, de atunci, de patru ori 
pe săptămînă schimbă uniforma șco
lară cu treningul. Anii au trecut, dar au 
fost încărcați de satisfacții pentru ca 
Orlovski Silvia și Prodan Elisabeta — 
eleve în clasele a X-a și, respectiv, a 
Xl-a ale aceleiași școli, au urcat pe

„băieții'‘lui
străduiește să rezolve sarcinile in
struirii ținînd cont de vîrsta copiilor. 
Lucrează să realizeze o bună bază 
pentru rezultatele de mîine. Vrea ca 
Bocu, Șepci sau Gligor, poate chiar 
toți să îmbrace tricourile echipei na
ționale de juniori și seniori, să devină 
atleți pe care să se pună bază în 
viitor.

★
Am scris aceste rînduri pentru a 

arăta ce înseamnă dragostea față de 
sport, față de meseria pe care ți-ai 
ales-o.

Am scris pentru acei profesori (și 
mai sînt și sportivi fruntași) care uită 
uneori rolul pe care îl au în creșterea 
viitorilor sportivi, care se limitează 
doar la orele de educație fizică pen
tru care au fost încadrați la catedra 
respectivă. Exemplul lui Marian Păș- 
călău, despre ai cărui elevi se va mai 
vorbi cu siguranță, trebuie urmat de 
cei ce lucrează pe tărîmul atît de fru
mos al sportului. 

treptele măiestriei sportive. Campioane 
republicane la junioare — ultima în
vingătoare și în unele competiții in
ternaționale pentru juniori — ele au 
continuat să învețe la fel de bine.

Acum, în preajma examenului de 
maturitate, Prodan Elisabeta se gîn- 
dește și la alte examene pentru care 
se pregătește tot atît de temeinic — 
admiterea la I.C.F. și primul campionat 
european de juniori, în vederea căruia 
a fost selecționată în lotul nostru re
prezentativ.

Ascultînd-o vorbind la radio despre 
pregătirile în vederea acestor trei im
portante examene, mi-am amintit de 
codana timidă care-1 ruga cu lacrimi 
în ochi pe „Nea Mache Barta" — an
trenorul ei -— să vorbească cu părinții 
care nu voiau s-o mai lase la antrena
mente de teama insucceselor la învăță
tură.

...Am spicuit cîteva . exemple ale unor 
elevi ai mei pe care am avut posi
bilitatea să-i cunosc și în școală și pe 
terenul de sport, să-i văd crescînd și 
pregătindu-se să intre în viață cu cer
titudinea omului care, multilateral pre
gătit, știe că nu are de ce se teme, 
că visele sale, oricit de îndrăznețe, 
nu sînt himere, ei pe deplin realiza
bile.

Prof. V. TEODORESCU

Foto : P. Romoșan t

PROGRESUL — ȘTIINȚA CLUJ (f) 
2—3. Știința Cluj putea cîștiga acest 
meci mult mai Ușor dacă jucătoarele 
se prezentau măi bine pregătite. Se 
pare că vacanța n-a fost folosită pen
tru pregătirea echipei. Pe de altă par
te, și schimbarea în bine a echipei 
Progresul a făcut să asistăm la un 
meci cu cinci seturi, victoria fiind de
terminată de atacul mai hotărît al Ști
inței, în care s-au remarcat Marilena 
Cticu, Doina Tărășan și Ana Mocanii. 
O contribuție însemnată a avut-o și 
Maria Dima prin pasele ci precise, cu 
care și-a servit colegele. De la gazde 
s-au impus Ecaterina Rog și noua ju
cătoare a Progresului Georgeta Ozum. 
De asemenea, trebuie să evidențiem pe 
Eugenia Metopadov, care a arătat că 
mai ponte fi o bună jucătoare.

C.P.B. - C.S.M. CLUJ (f) 3-0. 
Meci fără istoric. C.P.B. merge pe li
nia ascendentă, dar și cu multe ele
mente tinere ținute pe bafiea de re
zervă. C.S.M., fără coordonatoare de 
joc și lipsă de încredere în forțele pro
prii,’nu a demonstrat prin jocul prestat 
că este o echipă din primă Categorie.

A. D.

C.S.M.S. IAȘI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 
(m) 0—3. Voleibaliștii ie
șeni s-au comportat și de 
data aceasta slab. Ei n-au 
reușit să facă față jocu
lui iitîpus de adversari și 
au cedat categoric.- Jucă
torii echipei Progresul au 
știut să folosească fiecare 
greșeală a gazdelor, mai 
ales în jocul de la fileu, 
unde nu au întîmpinat 
nici o rezistență din par
tea blocajului ieșean. Cei 
mai buni au fost Chere- 
bețiu, Chczan și Zaporo- 
jes’cu (Progresul). De la 
C.S.M.S. nu putem remar
ca nici un jucător. (A. 
Scăunaș și E. Ursu — 
coresp. j.

FARUL CONSTANTA 
— ȘTIINȚA TIMIȘOARA 
(m) 1—3. A fost un meci 
foarte disputat, cîștigat 
pe merit de timișoreni, 
care s-au impus printr-un 

joc variat, Conștănțenii au jucat safiSj 
făcător, dar n-au putut rezista atacului 
impetuos al studenților, în care au 
excelat Mihai Coste și Matei Costeăj 
De la gazde cei mai buni au fost Ti» 
mlrgazin și Zaharia. Bun arbitrajul lui 
Cnstoiu (Buc.). (Cornel Popa — co
resp.).

C.S.M. SIBIU — ȘTIINȚA BUCUs 
REȘTI (f) 3—0. Așteptat cu mult ins 
ieres, meciul a dat satisfacție specta-i 
torllor datorită nu numai victoriei ca
tegorice a echipei gazde, ci și jocului 
bun prestat de învingătoare. Acestea 
s-au remarcat printr-un bun joc la fileu 
și prin servicii puternice. Oaspetele aii 
greșit mult la preluări și servicii. A 
arbitrat bine I. Bighlga (Tg. Mureș)' 
(M. Lupuțiu — coresp.).

FARUL CONSTANȚA — RAPID 
BUCUREȘTI (f) I -3. Jucătoarele c- 
cliipei Rapid au fost mai active în' 
atac, iar în apărare au desfășurat un 
joc precis și au cîștigat un meci foarte 
disputat, in care s-a luptat pentru fier 
care minge. Am remarcat pfc Eug. 
Rebac și Doina Popescu (Rapid) și 
Elisabeta Goloșie, Maria Danielescu 
(Farul). (M. Seuleanu — coresp.).

CLASAMENTELE
MASCULIN

1. Progresul
2. Tractorul Brașov
3. Petrolul Floieșli
4. Știința Timiș.
5. Mineîul Bihor
6. Rapid
7. Dinarho
8. Stfeaua
9. Farul C-ța

10. Știința Galați
11. Știința Cluj
12. C.S.M.S. Iași

î 1 0 3*0 (45—27) 2
1 1 0 3:0 (47—34) 2
I 1 0 3:1 (57—41) 2
1 1 0 3:1 (53—50) 2
1 1 0 3:2 (71—70) 2
I 1 0 3:2 (65—67) 2
1 0 1 2:3 (67—65) 1
1 0 1 2:3 (70—71) 1
1 0 1 1:3 (50—56) 1
1 0 1 1:3 (41—57) 1
1 0 1 0:3 (34—47) 1
1 0 1 0:3 (27—45) 1

FEMININ
1. Dindrtio 1 1 0 3:0 (45—15) 2
2. C.P.B. 1 1 0 3:0 (45—24) 2
3. C.S.M. Sibiu 1 1 0 3:0 (45—25) 2
4. Rapid 1 1 0 3:1 (56—47) 2
5. Știința Cluj 1 1 0 3:2 (65—56) 2
6. Progresul 1 0 1 2:3 (56—65) 1
7. Farul C-ța 1 0 1 1:3 (47—56) 1
8. Știința Buc. 1 0 I 0:3 (25—45) 1
9. C.S.M. Cluj 1 0 1 0:3 (24—45) 1

10. Voința Craiova 1 0 1 0:3 (15—45) 1

• Miercuri, de la ora 18, în sala Dinamo 
va avea loc întâlnirea feminină dintre for
mațiile Dinamo și C.S.M. Cluj din cadrul 
etapei a II-a.

In fotografie : O minge ce părea 
pierdută a fost salvată și Rapidul 
realizează un nou punct. Fază din 

meciul Rapid — Dinamo

Duminică dimineața, pădurea Bane ana, de la marginea Capitalei, a găz
duit un amplu concurs de orientare turistică contând pentru finala Sparta- 
chiadei de iarnă. La competiție au luat parte peste 60 de echipe — băieți 
și fete — reprezentând cluburile raionale Progresul, Flacăra și Gloria. Pe 
primele locuri s-au clasat echipele asociațiilor sportive: I.T.B. — I. Cosma 
și II. Zamer (Gloria), SĂNÂT AT EA — Victoria Teodosiu și Olimpia Cîmp-e-a- 
nu (Flacăra) și JUSTIȚIA — D. Sandu și L. Ionescu (Progresul).

în fotografie, echipa de fete a asociației Tricotajul roșu (Georgeta Manea 
ți Sleia Vergii) la un post de control... mut.

Folo : St. Ciotloș

!

i
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Pîită la 1 martie se pot încheia contractele 
pentru rezervarea de bilete la jocurile de fotbal

Întreprinderea de Exploatare a Bazelor Sportive anunță că pînă la 
1 martie a.c. asociațiile sportive pot încheia contracte pentru rezervarea 
de bilete pentru jocurile de fotbal de categoria A și internaționale ce 
se vor desfășura în acest an pe stadioanele „23 August" si „Republicii".

Informații la I.E.B.S., serv, manifestații sportive, telefon 11.79.70, 
interior 116 sau 186.

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUNIORI
Tn sala Armatei din Cluj, boxerii juniori și-au disputat 

titlurile de campioni regionali. Cu prilejul ultimei reuniuni 
s-au evidențiat o serie de tineri pugiliști ca : A. Popa 
(C.S.M. Cluj), V. Dandoczi (C. Turzii) și E. Nagy (C.S.M. 
Cluj). Iată campionii în ordinea categoriilor: cat. minimă: 
V. Kis (Voința Cluj), cat. hîi'tie I. Apahideanu (Voința 
Cluj); cat. muscă: I. Filip (C. Turzii); cat. cocoș: 
I. Mărgineanu (C. Turzii); categoria pană: A. Pe
ternel (Locomot. Cluj) ; cat. semiușOară : A. Popa (C.S.M. 
Cluj); cat. ușoară F V. Dandoczi (C. Turzii); cat. semi- 
mijlocie ; St. Martin (Locomot. Cluj) ; cat. mijlocie mică : 
A. Bodîrnea (Locomot. Cluj); cat. mijlocie: A. Simon 
(Dinamo Cluj); cat. semigrea: E. Naghi (C.S.M. Cluj); 
cat. grea : Gh. Sîfbu (Voința Cluj).

N. TODOR AN — coresp.

• La Litpeni, pentru desemnarea campionilor de box 
I ai regiunii Hunedoara, datorită numărului mare de parti- 

cipanți, a fost necesară desfășurarea mai multor reuniuni. 
Tinerii pugiliști din Cugir, Brad, Petroșeni și Hunedoara 
au luptat cu multă însuflețire pentru cucerirea titlurilor, 
realizînd multe partide spectaculoase. In mod special s-au 
evidențiat tinerii: I. Trifu (Cugir), M. Udriște (Hune
doara și Tr. Berințan (Petroșeni). Cea mai frumoasă par
tidă au realizat-o, în cadrul categoriei muscă, M. Udriște 
(Hunedoara) și N. Roșu (Cugir).

Iată rezultatele ultimei reuniuni: cat. minimă : P. Tone 
(Hunedoara) cîștigă fără adversar; cat. hîriie: S. Parpală 
(Hunedoara) b.p. M. Iancu (Brad); cat. muscă: M. Udriște 
(Hunedoara) b.p. N. Roșu (Cugir) ; cat. cocoș : Tr. Berin
țan (Petroșeni) b.p. M. Seghedi (Hunedoara); cat. pană: 
I. Trifu (Cugir) b.p. A. Liță (Hunedoara) ; cat. semi- 
ttșoară: N. Sunilie (Brad) b.p. I. Popa (Hunedoara) ; cat. 
ușoară: M. Suciu (Brad) b.p. D. Mîțu (Hunedoara) ; cat. 
semimijlocie: N. Șanta (Petroșeni) b.K.O. repr. a II-a 
O. Popa (Cugir) ; cat. mijlocie mică: St. Tătărășanu (Hu
nedoara) b.ab. repr. a II-a P. Ilie (Brad) ; cat. mijlocie: 
H. Fuduli (Brad) cîșiigă fără adversar; cat. grea: N. 
Dineu (Cugir) b.ab. repr. I Gh. lanchi (Brad).

Un început promițător la Craiova
întllnirile de box dintre echipele Dinamo Craiova și 

Metalul București a dovedit încă o dată dragostea pubii-, 
cuini craiovean pentru sportul cu mănuși. Sala sportu
rilor s-a dovedit neîncăpătoare pentru spectatorii dornici 
să urmărească evoluția boxerilor seniori din localitate. 
Pugiliștii participând, deși erau la primul lor meci din 
acest an, au dat satisfacție inimoșilor lor suporteri, clști- 
gînd majoritatea îrttîlniriior.

Unele erori de arbitraj, care au nedreptățit pe boxerii 
metalurgiști, au umbrit insă buna desfășurare a reuniunii. 
Arbitrul din ring D. Dincă, la meciul V. Ionescu (Dinamo) 
— D Minea (Metalul), l-a șicanat mereu cu observațiile 
pe boxerul metalurgist, dindu-i și un avertisment, deși cel 
care a obstrucționat In permanență a fost Ionescu. Chiar, 
și în aceste condiții, superioritatea lui Minea a fost sufi
cientă pentru ca el să fie declarat învingător. Juriul insă 
a decis... meci nuli? O altă eroare s-a comis acordîn- 
du-se decizia de învingător la puncte lui Mihai Cornel 
(Dinamo) în partida , cu N. Calița (Metalul). In primele 
două reprize, Calița a fost superior, a punctat mai mult 
și mai clar. „Finișul" lui Mihai Comei, din ultima repriză, 
nu a fost suficient pentru a reface „handicapul" și a-i 
aduce și avantajul necesar obținerii victoriei. Un rezultat 
de egalitate ar ji fost mai echitabil.

Iată cum s-au desfășurat partidele: cat. muscă: St.: 
Costescu (Dinamo), evident superior, a învins categoria 
la puncte pe T. Dobresctt (Metalul). în cadrul categoriei 
cocoș, tinărul craiovean C. Stoian, deplasîndu-se frumos 
și punctînd cu directe de stingă, a reușit să evite atacurile 
metalurgistului D. Enache și să cîștige la puncte. La ca
tegoria pană, M. Goanță (Dindmo) cu o pregătire fizică, 
mai bună a învins la puncte pe M. Erie (Metalul), lîrtpăr.- 
țindu-și perioadele de dominare, cei doi „semimijlocii'1 
O. Mărăcineanu și E. Dănilă au terminat la egalitate. 0 
partidă b'_ ~~l a realizat și crăioveanul C. Bogdan. EDa 
obținut o categorică victorie la puncte în meciul său ca 
M. Sima (Metalul). Cat. mijlocie mică: N. Moț (Dinamo'), 
a învins detașat pe M. Ionescu (Metalul); cat. mijlocie'! 
G. Bilă (Dinamo) și P. Cîmpeanu (Metalul) după o luptă 
confuză, presărată cu multe rteregularități au terminat la 
egalitate. Cat. semigrea: St. Pandttru (Dinamo) b.ab, 
r. a II-a St. Bene (Metalul).

I. C1ORTEA și I. COTESCU — corespondenți M. TRANCA
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Din istoricul „Cupei Sportul popularConcursuri, rezultate

• A doua ediție a I,Gupei 16 Febru
arie" organizată de asociația sportivi 
C.F.R. Cluj a întrunit un număr maro 
de, schiori clujeni și din Tg. Mureș. 
Ixjcalnioii s-au comportat bine, câști
gând majoritatea probelor. „Cupa 16 
Februarie" a revenit lui Emil Horvat 
(Voința Cluj), clasait pe primul loc 
la combinata de două probe. Concomi
tent s-au desfășurat și probele de fond 
din cadrul etapei orășenești a campio
natului republican. Rezultate : Cobo
rîre și slalom special seniori : Emil 
Horvat ; coborîre și slalom special se
nioare : A. Szabo (C.F.R. Cluj) ; cobo
rîre juniori cat. I: G. Wild (Tg. Mu
reș) ; slalom special juniori cat. I : S. 
Rortnic (C.F.R.) ; coborîre juniori cat. 
II: J. Menihart (C.F.R.) ; slalom spe
cial juniori cat. II : S. Jeleai (C.F.R.); 
coborîire și slalom special junioare: 
luciii Tomori (C.F.R.) ; fond 
seniori : P. Nagy (Știința) ; 3 
nioare; M. Imre (Știința),

• La etapa orășenească a 
ehiailei de iarnă a tineretului 
itioipat peste 300 de schiori
Cea mai bună mobilizare a fost asi
gurată de școalile medii nr. 7, 14 și 
15, Școala profesională C.F.R., Grupul 
școlar Tehnofrig și de asociațiile spor
tive Spartac, Drumul Nou, Metalul ș.a. 
Dintre schiorii fondiști s-au remarcat 
în mod deosebit cei de la Grupul șco
lar Tehnofrig și de Ia școlile medii 
nr. 7 și 14. Câștigătorii probelor : fond 
băieți 12—16 ani: loan Miclăuș (Gr.

15 lin 
km ju-

Sparta- 
au par- 
clujeni.

șc. Tehnofrig)' ț 17—22 ani ? B. Balaș 
(Șc. medie nr. 7) ; seniori: G. Rusu 
(Spartac) ; fete 12—16 ani : Eva Urai 
(Șc. medie nr. 12) ; 16—21 ani : Irina 
Buzescu (Șc. tehnică sanitară); slalom 
băieți 12—15 ani : I. _ 
medie nr. 11); 16—22 ani 
(Metalul Unirea) ; seniori 
(Loto-Pronosport) ;
ani :
NAGY — coresp.).

• Peste 60 de tineri au participat 
la întrecerile etapei a Il-a a Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului, pe pîr- 
tiile de la Straja. Cu acest prilej toți 
concurenții și-au îndeplinit și nor
mele de schi și turism din cadrul con
cursului pentru „Insigna de polispor
tiv". Rezultate : coborîre juniori cat. 
I : 1. Gh. Craus (Minerul Vulcan) ; 2. 
P. Stoica ; 3. 'Șt. Toth (ambii de la 
Viitorul Vulcan) ; juniori cat. II : 1. 
P. Onisie (Viitorul) ; 2. Gh. Găti (Șc. 
de 8 ani) ; 3. A. Ingling (Viitorul) ; 
seniori : 1. Gh. Boța ; 2. E. Țimbal- 
mos ; 3. P. Bogatai (toți de la Minerul 
Vulcan) ; slalom uriaș juniori : 1. P. 
Stoica ; 2. Gh. Craus ; 3. L. Craus ; 
seniori: 1. Gh. Boța ; 2. E. Țimbal- 
moa; 3. I. Mihuț (Minerul Vulcan). 
Inițiativa asociației sportive Minerul 
Vulcan, care a organizat concursul, s-a 
dovedit binevenită, deoarece întrece
rile au prilejuit evidențierea a nume
roși tineri talentați. (ȘT. BĂLO1 — 
coresp. regional).

I. Menihart (Șc. 
Al. ȚiriaC 
I. Horvat 

seniori peste 31 
I. Stângei (Drumul Non). (P.

yg u trecut șapte ani de cînd Știința a organizat la București o intere- 
/l sântă competiție pentru echipele de școlari. De ce amintim această 
* inițiativă? Pentru că ea și succesul ei au sugerat ideea înființării 

unei competiții a juniorilor și junioarelor. O întrecere de handbal care să 
dea posibilitate tinerilor handbaliști să joace cit mai mult, să le stimuleze 
activitatea competițională, să le prilejuiască afirmarea și ascensiunea spre 
măiestria sportivă.

h /ATLETISM
„Cupa 16 Februarie" a fost cucerită 

de sportivii rapidiști
Clubul sportiv Rapid a organizat în 

•ala Floreasoa concursul de atletism 
{dotat cu „Cupa 16 Februarie". La sfîr- 
țitul întrecerilor clasamentul compe
tiției a fost următorul : 1. Rapid 46 
ip ; 2. Steaua 38 p ; 3. Dinamo 35,83 p; 
4. Știința 24 p ; 5. Metalul 22,5 p ; 6. 
Progresul 21,5 p etc.

Iată cîteva din rezultatele înregis
trate eu acest prilej : BĂRBAȚI : 50 
tn : A. Diaconu 6,0 ; Tn Potop 6,2 ; 
C. Chiriță și FI. Nedelea 6,3 ; 55 mg : 
E. Jerger 8,1 ; S. loan 8,2 ; FI. Dră- 
guleț 8,5 ; lungime : A. Samungi 6,63 ;
C. Ritivoi 6,27 ; Cr. Ivana 6,25 ; înăl
țime : C. Semen 1,95; A. lonesou 1,80; 
I). Marinescu 1,80 ; M. Savilo 1,80 ; 
greutate : I. Cristea 12,85 ; C. Stancu 
112,00 ; I. Petre 11,46 ; FEMEI : 50 m : 
I. Petrescu 6,7 ; E. Protopopescu 7,0 ; 
El. Scarciu și Ec. Moseu 7,1 ; 40 mg : 
iV. Bufann 6,4; L. Jung 6,5; E. Pro- 
topopesou 6,7 ; lungime : 01. Borangic 
5,44; El. Giulinaru 5,37 ; I. Petrescu 
5,18.

Competiția de cros, dotată cu „Cupa 
16 Februarie11, s-a încheiat cu urmă
toarele rezultate : junioare — 600 m :
D. B îrsan ; A. Eftimie, G. Mitroi ; 
echipe : Viitorul ; senioare -— 1000 m: 
G. Dumitrescu, Z. Antonescu, I. Pe
trescu ; echipe : Metalul ; juniori — 
2000 m : Gh. Glodea, A, Dumitru, I. 
jSerbescu ; echipe : Viitorul ; seniori 
'eemifondiști —• 3000 m : C. Bloțiu și

C. Perju, St. Beregswaszi ; echipe : Ra
pid; seniori — 6000 m: Z. Vamoș, D. 
Bîrdău, I. Rusnac, T. Vnicu ; echipe : 
Dinamo.

• Această competiție a fost înființată 
în 1957: „CUPA SPORTUL POPU
LAR", care a intrat în al 7-lea an al 
existenței sale, devenind una din în
trecerile cu puternică tradiție ale hand
balului nostru. „Cupa" a stîrnit de la 
început interes printre juniori, dovadă 
și numărul mare de echipe participante 
încă de la primele ediții (97 în 1957— 
58 și 121 în 1958—59) și jocurile dispu
tate cu acea pasiune și acel entuziasm 
caracteristice tineretului nostru. Iar cu- 
rînd a devenit ceea ce se spera să 
ajungă : rezervor de cadre talentate, 
în această „Cupă" și-au făcut... uce
nicia multi dintre jucători care azi ac
tivează în prima categorie și chiar în 
loturile reprezentative (Samungi, Go
ran, Eftimie, Oană, Roșescu, D. Marcel, 
Marinescu, Neusatz, Parașchiv, Duca
— juniori, Gheorghiță, Cioșescu, Olaru, 
Floroianu, Maria Nicolae, Egrikis, Bain
— junioare, pentru a nu cita decît 
cîteva nume).

• La sfîrșitul acestei săptămîni, mai 
precis vineri, sîmbătă și duminică, la 
București și Brașov se 
turneele finale ale celei 
ediții.

Pentru acest ultim act 
ției și-au înscris numele 
noștințe și echipe noi. Tn primul rînd 
notăm Clubul sportiv școlar București, 
care deține „Cupa" la juniori de patru 
ani consecutiv (1959—60, 1960—61, 
1961—62 și 1962—63). Și pentru că 
sîntem la juniori să subliniem califi
carea pentru a doua oară în finală a 
echipelor C.S.M. Reșița (una din fa
voritele actualei întreceri) și C.S.S. 
Cluj. Tn schimb, C.S.S. Luceafărul 
Brașov este prezent pentru prima dată. 
Acest club însă, deține o frumoasă per
formanță : în această ediție participă 
și cu echipa de junioare, care insă —■ 
spre deosebire de formația de juniori
— are la activ, la ora actuală, trei 
prezente în lupta pentru „Cupă" (1958 
—59, 1960—61, 1962—63), cînd a 
ocupat, pe rînd, locurile II, III și IV 
în clasamentul final. Celelalte trei 
echipe de junioare calificate pentru tur
neul final de anul acesta iau parte

• Iată și numele echipelor cîștigă- 
toare ale celor VI ediții anterioare:

JUNIORI : S.S.E. București, C.S.S. 
Banatul Timișoara și C.S.S. București 
(ultimele patru ediții) ;

JUNIOARE: Ilefor Tg. Mureș (1957 
—58 și 1958—59), C.S. Mureșul Tg. 
Mureș (1959—60 și 1960—61), Trac
torul Brașov (1961—62) și S.S.E. Plo
iești (1962—63).

vor disputa 
de a Vil-a

al competi- 
și vechi cu-

NICOLAE D. NICOLAE-coresp.

Start într-o serie a cursei feminine de 50 metri
Foto : I. Mihăică

) HOCHEI/?* gheață

pentru întlia oară: S.S.E. nr. 2 Bucu
rești (care insă, contrar tradiției, nu 
s-a mai calificat la băieți). Voința

S- *

Fază din partida dintre S.S.E. nr. 2 București (calificată în turneul final al 
junioarelor) și Știința Cluj (16—9). Elena Glieorghe (S.S.E. nr. 2) a străpuns 

apărarea adversă și va arunca la poartă Foto : T. Chioreanu

O dor hei (favorita turneului) și Știința 
Vălenii de Munte.

® Pe lista orașelor s-au înscris acum 
două nume noi: Odorhei și Vălenii de 
munte, la fete. In rest, numai vechi 
cunoștințe: București (prezent la toate 
edițiile juniorilor și la cinci, ale juni
oarelor), Brașov (de 2 ori la băieți și 
de 5 ori la fete), Cluj și Reșița (de 
cîte 2 ori la juniori).

» In fine, un amănunt interes 
pentru prima dată, anul acesta, 
turneu final se dispută in alt oraș 
dectt București: la Brașov, unde se 
vor întîlni echipele de junioare. Rină 
acum, toate finalele s-au desfășurat 
numai la București. Și este bine că 
federația s-a gliidit să încredințeze or
ganizarea măcar a unui turneu final 
și altui oraș.

Cînd uiți... regulamentul
Cu partidele disputate sîmbătă și du

minică se cunosc acum 7 din cele 8 
finaliste (seniori și senioare) ale „Cu
pei F.R.H.“-ediția 1963—64. Iată-le :

SENIORI (turneul final la Tg. Mu
reș): Dinamo București, Știința Timi
șoara (calificate direct) și Știinta Tg. 
Mureș. A patra va fi desemnată de 
dubla partidă Steaua București—Dina
mo Brașov, care va avea loc la 22 și 
23 februarie la București.

SENIOARE (turneul ’final la Cluj): 
Știinta București (calificată direct), 
Știinja Timișoara, C.S.M. Sibiu și 
Știinta Cluj.

Turneele finale sînt programate la 
28—29 februarie și 1 martie.

Ultimele jocuri ale fazei interregio
nale au fost, în general, destul de dis
putate. Din acest punct de vedere în 
mod special trebuie remarcată partida 
feminină Știinta Timișoara—Mureșul 
Tg. Mureș, a cărei cîștigătoare a fost 
cunoscută abia după 114 minute, adică 
după două... rinduri de prelungiri, a- 
cordate la încheierea celui de al doi
lea meci. După cum ne-a relatat co
respondentul nostru Al. Gross, Știința 
s-a prezentat nepregătită și a jucat 
în general slab în primul meci, pe

L

■ ■■

care Mureșul l-a dominat prin jocul 
său calm și l-a cîștigat cu 14—10. Tn 
la doilea joc Știința 
obținînd victoria cu 
lificarea.

De fapt, conform 
meciul de duminică 
prelungit, cum 
(ceea ce dovedește că nimeni din cri 
interesați nu a cunoscut prevederile 
regulamentare). Știinta era calificată 
după al doilea joc, chiar la rezultatul 
de 11—7, datorită golaverajului (prin 
împărțire) mai bun: 1,57 față . de 
1,40.

Regulamentul este cît se poate de 
clar. In cazul jocurilor eliminatorii 
tur-retur (cum este în „Cupa F.R.H.“), 
calificarea unei echipe se va face ți- 
nîndu-se cont, în ordine, de următoa
rele criterii : a) numărul de puncte 
acumulat în cele 2 meciuri; b) diferen
ța dintre golurile marcate și cele pri
mite; c) coeficientul obținut prin îm
părțirea golurilor marcate la cele pri
mite în fiecare joc separat; d) echipa 
cea -mai tînără (calcul în ani, luni și 
zile). Deci, în nici un caz prin prelun
giri I...

P GAȚU

regulamentului, 
nici nu trebuia 

greșit s-a procedat

Campionatul Capitaiei

înaintea unor
r 'Amatorii de hochei pe gheață din 
0apitală se află în fața unui bogat 
program competițional intern. Pe pati
noarul ,,23 August", ei vor vedea la 
lucru, în zilele care urmează, cele mai 
bune echipe de juniori și seniori ale 
țării, întreeîndu-se în turneele finale 
ale campionatelor republicane.

Cea mai apropiată competiție este 
turneul final al juniorilor, care va în- 
oepe joi 20 februarie și va dura pînă 
lluni 24 februarie. Pentru cucerirea tro
feului, pe care actualmente îl deține 
.Unirea București, concurează cinci 
formații; do-uă bucureștene (Steaua și 
.Unirea) și trei provinciale (Avîntul 
Miercurea Ciuc, Metalul Rădăuți și 

'Știința Sighișoara), calificate în urma 
campionatelor regionale.

Cele două formații de juniori buou- 
E SPORTUL POPULAR
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importante competiții interne
reștene s-au pregătit în vederea turneu
lui final ltțînd parte la competiția do
tată eu „Cupa Voința", rezervată ju
niorilor. Trofeul a revenit echipei Uni
rea, învingătoare în toate cele patru 
jocuri susținute : 8—0 cu S.S.E. nr. 2, 
3—1 cu Voința, 10—1 cu Olimpia și 
5—2 cu Steaua. Deci, juniorii antrenați 
de Dinu Constantiniu și M. Flamaro- 
pol au totalizat 8 puncte și un gol
averaj de 26:4. Lotul folosit a cuprins 
pe i Dumitraș, Stăiculescu (portari), 
Tudor, Ricci, Preset (fundași), Voicu- 
lescu, Moiș, Patraulea, Ruxa.ndariu, 
Mihăilescu, Marinescu (înaintași). Doi 
dintre jucătorii de măi sus, portarul 
Dumitraș și atacantul Mihăilescu, au 
făcut în acest sezon parte din lotul 
reprezentativ de seniori.

Dintre echipele provinciale, cele mai 
multe șanse le are Avîntul Miercurea 
Ciuc, care prezintă o formație omo
genă, antrenată cu multă grijă în acest 
sezoa de către vechiul internațional

Ștefan Szabo. In ziarul nostru de joi, 
vom reveni cu amănunte asupra aces
tei competiții. Pînă atunci, amintim 
că turneul final se dispută sistem tur
neu , numai tur și că programul va 
cuprinde și o zi de pauză.

In cursul săptămînii viitoare se va 
disputa și prima parte a turneului fi
nal al campionatului republican de se
niori. Turul acestei compețiții este pro
gramat pentru datele 3e. 25 februarie — 
1 martie, iar returul pentru 17—23 
martie. Reamintim că participă echi
pele : Voința Miercurea urne (campioa
na țării), Steaua, Șliința București și 
Steagul roșu Brașov (primele clasate 
în anul trecut), Dinamo București șl 
Știința Cluj (calificate din turneul des
fășurat recent la Brașov).

In pauza dintre turuT și returul cam
pionatului de seniori, echipa de tineret 
a Bucureștiului va susține două me
ciuri în R.p, Bulgaria,

Alexandru Istrate (S.P.C.) din nou învingător!
C a mip io trăitele de scrimă ale Capi

talei au continuat sîmbătă și duminică, 
tot la „Juridice44, eu întrecerile de flo
retă fete, snadă și sabie pentru trăgă
tori de cat. a IlI-a.

Surpriza întrecerilor a furnizat-o tî- 
năra reprezentantă a Științei, Georgeta 
Orfanu (14 ani!), cîștigătoare în proba 
de floretă, după un baraj (4—1) cu 
Luminița Gheorghiu, protagonista pro
bei. Eleva antrenoarei fluxandra Io- 
nescu confirmă așadar, frumoasa com
portare din ultima vreme. Bine s-au 
prezentat și floretistele Mariana Stavri, 
Ines Vusilop’ol, Maria Schultz și Euge- 
ma Lupeq. Clasament : 1. Georgeta
Orfanu (Știința) ; 2. Luminița Gheor
ghiu (Steaua) ; 3. Mariana Stavri
(Steaua) ; 4. Ines Vasilopol (Progre
sul) ; 5. îdaria Schultz (Progresul) ; 6. 
Eugenia Lup ea (Universitatea) ; 7.
Mariana Jivan (fbiinița) ; 8. Tatiana 

-Ț-ăbăcaru (Progresul).
La ^i^dă, AL Istrate (S.P.C.) s-ia' 

dovedit cet bin-e preigăbiit, termi-
nînd neînvins. Trăgător multilaiteral 
(eu două săptămîni Jn urmă a ciștigaț

titlul de campion la floretă, iar la 
sabie avea să se claseze în primii 8), 
Al. Istrate promite ea într-un an, doi 
să ajungă în lotul republican. Fiiițd'că 
în cazul lui nu este vorba numai de 
talent, ci și de seriozitate, de muncă 
perseverentă. Clasamentul : 1. Al. Is
trate (S.P.C.) ; 2. E. Gone (Steaua) 
3. S. Ciocoteică (Progresul) ; 4. L< 
Glișcă (Steaua) ; 5. P. Sîrbu (S'te«ua).;
6. V. Andrei (Universitatea) ; 7.. K( 
Șerhănesou (S.P.C.).

Ultima probă, cea de sabie, a dai 
cîștig de cauză tot unui reprezentanl 
al asociației sportive S.P^C., N. Istrate^ 
clasat înaintea unor trăgători mai ru
tina ți, ca Gh. Lucian și T. Sîrbulescu 
Qasamen.^: L 7V. Istrate (S.P.C.) ; 2, 
C. Mord^ăn (Știința) ; 3. Ch. Imcuu] 
(Știința) ; 4. I. B any ai (Știința) ; 5« 
Al. Istrate (S.P.C.) ; 6. P. Tureu (Uni.- 
vesitatea) ; 8. L. Popșor (S.P.C.).

Toți finaliștii amintiți mai sus s< 
califică pentru întrecerile din cadru- 
campionatului, categoriei a ILa.

T. STAMA



SISTEMUL CU PATRU FUNDAȘI (II) Echipe rominești peste hotare
Dacă vom analiza, pe rînd, sarcinile 

iiecaruia dintre compartimente, ne vom 
la. seama de întreaga și variata gama 
ic însușiri solicitate jucătorilor de for- 
nula 1—4—2—4 a brazilienilor.

LINIA DE ATAC
Cei. patru înaintași, deși au sarcini 

listincte, se pot suplini oricînd unul 
ie altul, cu aceeași mare virtuozitate, 
je oricare dintre posturi, făcînd orice 
schimbare de locuri, (Faimosul Pele a 
‘ost utilizat, de curînd, și ca apărător 
il porții, în urma accidentării lui GL1- 
nar. în acastă calitate, el n-a scos, 
>pre stupefacția adversarilor, nici o 
ninge din plasă, după ce o bună parte 
i jocului fusese și autorul golurilor 
?are au adus victoria echipei sale, 
F. C. Santos).

Atdcanții centrali își păstrează, teo
retic, plasamentul la înălțimea ultimu
lui apărător, pentru a beneficia de a- 
/antajul regulii de ofsaid și a acționa 
în cea mai perfectă înțelegere. Prac- 
:ic, unul din ei, în special Pele, aco
peră întregul teren, pentru a-și culege, 
singur, mingile și a veni, prin dribla- 
rca tuturor adversarilor, pînă la poarta 
idversă. Totuși, în ultima instanță, s-a 
ajuns să se păstreze, ca în campionatul 
iin 1962, numai două vîrfuri de atac, 
Vayâ și Amarildo (înlocuitorul lui Pele), 
capabili să creeze situații fulgerătoare 
ie gol.

Cele două aripi, plasîndu-se în apro
pierea liniilor de margine, se mișcă de-a 
lungul lor, înainte și înapoi, întocmai 
unor pistoane, atît pentru a porni, în 
trombă, cu mingea la atac, cît și pen
tru a veni, în fazele defensive, să 
sprijine acțiunea fundașilor de margine 
^cum a făcut Garincha în același cam
pionat mondial). Aceasta nu-i împiedică 
pe jucătorii de pe extreme să facă 
incursiuni în centrul terenului, pentru 
2a prin schimbări de locuri, prin de- 
ivîrcări, sprinturi ca și prin driblinguri 
zlerutante, să scoată pe apărătorii ad- 
verși din dispozitiv.

Dar ceea ce caracterizează, din punct 
ie vedere tactic, jocul atacului în for
mula 1—4—2—4 este placa turnantă, 
?are se formează cu mare rapiditate în 
jurul coechipierului aflat în posesia 

_'ii. La ea participă nu numai ata- 
m dar și mijlocașii și chiar funda- 

laterali care, cu toți laolaltă dau 
posibilitatea celui ce conduce balonul 
să realizeze cît mai numeroase com
binații tactice (pase redublate. triun
ghiuri, pase înapoi, transversale, pentru 
schimbarea direcției atacului etc.) me
nite să prindă pe picior greșit întrea
ga apărare adversă.

Bineînțeles, unii dintre așii driblin
gului, mai ales Pele și Garincha, fac 
iz și cîteodată chiar abuz de acțiuni 
individuale, depășind prin dribling și 
fente pe adversarii întâlniți în cale. 
Pentru aceasta, ei recurg, în special, la 
acțiuni prin explozie, adică trec de la 
ritmul lent adoptat la mijlocul terenu- 
ui, la o bruscă intensificare a tempou- 
ui, în fața porții adverse.

JOCUL LA MIJLOCUL TERENULUI
Una din trăsăturile de bază ale for

mulei 1—4—2—4 o constituie și modul 
magistral în care brazilienii reușesc să 
organizeze și să stăpînească jocul în 
mijlocul terenului. Cuplul celor doi era 
‘ormat. în echipa reprezentativă a Bra
ziliei din 1958 și 1962, dintr-un inter de 
'.egătură (Didi), și un mijlocaș de spri
jin (Zito), ale căror calități excepțio- 
ule Ie permiteau să domine cu autori- 
ate această zonă de primordială im
portanță.
■Avînd un rol mai accentuat în apăra

re,- Didi era prezent în orice parte a 
terenului, în care se simțea nevoie, a- 
jumgînd să lupte pînă în fața porții 
oroprii, de unde, prin deposedarea ad
versarului, putea să inițieze faze de a- 
;ac dintre cele mai eficiente. Prin cal
mul său imperturbabil, dar mai ales 
jrin profunda lui gîndire tactică, Didi 
îra motorul care propulsa întreaga echi
pă, dîndu-i încredere în fazele cele mai 
iificile și acționînd cu precizia unui 
ironometru la construirea atacurilor 
jroprii.

Celălalt component al liniei de doi, 
5ito. rămînea să sprijine acțiunile de 
a mijlocul terenului chiar și în fazele 
lefensive, pentru a face legătura ne
cesară cu înaintașii, în clipa cînd echi
pa trecea ia atac. îndată ce se iniția o 
acțiune ofensivă, Zito se integra în 
inia înaintării, pe care o ajuta, direct 
îi eficace, pînă în zona de finalizare, 
in timp ce Didi rămînea la mijlocul te_ 
cenului. spre a lichida orice posibilitate 
le contraatac din partea adversarului 
si pentru a alimenta, în permanență. 
>e înaintașii coechipieri.

Este demn de remarcat că în acțiunea 
le frînare a oricăror tendințe de joc 
ndividualist. antrenorii brazilieni au 
mpus echipierilor una din cele mai re-

VÎRGIL ECONOMII
Vicepreședinte al Comisiei orășenești 

de fotbal București

dutabile arme împotriva pasiunii lor de 
a păstra mingea timp îndelungat ; obli
gația de a nu lovi balonul decît de cel 
mult două ori consecutiv (bitoque), re- 
zumîndu-se deci numai la stop-pas, pre- 
luare-pas. Iar în ultimul timp a fost 
pus în valoare procedeul pasei directe, 
adică prin simpla deviere a mingii.

JOCUL ÎN APĂRARE

Compartimentul defensiv are și el de 
îndeplinit sarcini multiple, care conferă 
jocului său un caracter prin excelență 
colectiv. Cei patru fundași se sprijină 
reciproc, formînd un singur angrenaj, 
toți fiind călăuziți de o mare luciditate 
tactică. Prin jocul lor, ei ilustrează cu 
precădere apărarea pe zonă care le reu
șește numai datorită excepționalelor ca
lități ce le posedă.

Păstrînd anumite distanțe și intervale, 
întreaga echipă se eșalonează atît în a- 
dîncimo, cît și în lățimea terenului, du- 
cînd lupta în perfectă coordonare cu 
portarul, care devine al cincilea fundaș, 
în fazele de atac ale adversarului, 
apărătorii formează, după specificul ac
țiunii. scara mu1 țiplă sau diagonala.

I. Cînd atacul advers se dezvoltă pe 
centrul terenului, cei doi fundași centrali 
se sprijină reciproc, luînd parte direc
tă la lupta de deposedare. Primul îl 
dublează pe al doilea, adoptând un pla
sament mai retras și puțin lateral. Cînd 
primul a fost depășit, celălalt trece la 
atacarea adversarului, urmînd a fi ime
diat dublat de cel din față. Fundașii 
laterali se îndreaptă și- ei spre zona me
diană, pentru a o întări, în așa fel, în- 
cît să nu lase adversarului cu mingea 
nici o posibilitate de a se infiltra spre 
poartă.

II. Cînd atacul advers se dezvoltă pe 
una din laturile terenului (pe stînga 
sau pe dreapta), fundașul de margine 
respectiv trece la atacarea jucătorului 
cu mingea, în timp ce fundașul central 
de pe aceeași parte îl dublează automat. 
Al doilea fundaș central sprijină, la rîn- 
dul său, pe primul, urmînd ca și celă
lalt fundaș lateral să se plaseze în spa
tele acestuia.

Deci, toți cei patru apărători reali
zează în orice situație șl pe ori-ce, parte 
s-ar dezvolta atacul, o diagonală, al 
cărei vîrf de săgeată este îndreptat 
spre adversarul care vine cu mingea.

Fundașii de margine practică, în spe
cial jocul Ia intercepție, în timp ce fun
dașii centrali, substituindu-se vechiului 
stoper, au pe adversar în față, practi- 
cînd atacul prin țîșnire. Se facilitează 
astfel jocul la ofsaid care, bine dozat 
și inteligent aplicat, poate duce la re
zultate pozitive.

în atac, cei patru fundași care, îm
preună cu portarul, sînt și cei dintîi 
constructori ai fazelor ofensive, fac 
trimiteri de minge cît mai precise și 
mai rapide unui coechipier de la mij
locul terenului, sau unei aripi (după 
cum unul din aceștia este demarcat 
și mai bine plasat).

Fundașii laterali, ori de cîte ori au o 
zonă liberă în față, iau acțiunile pe 
cont propriu ca adevărate extreme. 
(S-a spus chiar că prin contribuția lor 
se ajunge la jocul cu patru aripi. Ei 
pot înainta pînă în fața porții adverse, 
pentru ca. din pasele primite, să înscrie 
goluri prin surprindere.

Fundașii centrali, chiar dacă au ini
țiat o fază de atac, nu continuă acțiu
nea dincolo de linia de centru, ci mai 
degrabă fac o pasă, orientînd jocul 
dinăuntru în afară.

Portarul nu este, în sistemul cu 
patru fundași, numai un acrobat desă- 
vîrșit pentru executarea robinsonadelor 
și a pîonjoanelor temerare, dar și un 
desăvîrșit tactician, care acționează în 
afara suprafeței de poartă și, uneori, 
chiar în afara celei de pedeapsă, ca 
orice jucător de cîmp (așa cum proce
dează excepționalul portar sovietic 
Iașin). Avînd datoria să blocheze sau 
să respingă orice minge care amenin
ță spațiul porții, jucătorul cu nr. 1 al 
fiecărei echipe trebuie să fie și primul 
creator ai fazelor de atac, ceea ce re
clamă. din partea-i, o perfectă tehnică 
individuală (precizia prinderii mingii și 
a boxării ei, rapiditatea trimiterii la un 
coechipier demarcat), un calm imper
turbabil pentru atacarea adversarului 
care vine cu mingea, dar și o largă 
viziune tactică, impusă de rolul său, 
din ce în ce mai accentuat, de dirijor 
al compartimentului defensiv.

întrucît la degajările portarului pri
mează rapiditatea și precizia, în ulti
mul timp el a încetat de-a mai degaja 
cu piciorul, la distanțe mari. Acum el 

face această operație de predilecție cu 
mîna, pe jos, deci la distanțe scurte. 
El trimite balonul unui apărător, de 
preferință unui mijlocaș, plasat și pre
gătit din timp spre a primi pasa. Nu
mai în cazul cînd una din aripi este 
complet liberă, portarul îi trimite min
gea cu piciorul, pe sus, spre a realiza 
un contraatac.

ÎN LOC DE CONCLUZII
Acestea sînt, în esență, atributele nou

lui sistem cu patru fundași, ilustrat de 
brazilieni la ultimele două campionate 
mondiale și adoptat, astăzi, de majo
ritatea marilor cluburi de pe glob, care, 
după specificul fiecărui lot, au modelat 
noi variante, ca de pildă : sovietică, 
franceză, engleză, belgiană (Anderlecht), 
cehoslovacă (Dukla Praga), portugheză 
(Benfica Lisabona), ungară, bulgară 
(Ț.D.N.A.), iugoslavă etc.

întrucît și Federația Romînâ de Fot
bal a recomandat și urmărește, stă
ruitor, ca echipele noastre să-și însu
șească această formulă de joc, desigur 
că aprofundarea sarcinilor pe posturi 
și compartimente, în cadrul noului sis
tem, nu poate duce decît la rezultate 
favorabile și în ceea ce privește ridi
carea nivelului calitativ al fotbalului 
autohton. Ele pot fi obținute, însă, nu
mai dacă la bază vom pune o concep
ție unitară, menită să urmărească atît 
dinamizarea jocului, cît și elasticitatea 
trecerii din atac în apărare și invers. 
De aceea, o dată cu desăvîrșirea indi
celui valoric ai tehnicii individuale, este 
imperios necesar să lărgim și orizontul 
tactic al jucătorilor, spre a le da posi
bilitatea de a lua inițiative proprii în 
orice situație neprevăzută, ivită pe teren.

Aceste obiective nu pot fi atinse decît 
prin seriozitatea pregătirii pe cele 5 
planuri : tehnic, tactic, fizic, moral-vo- 
litiv și teoretic care, toate la un loc, 
vor contribui la formarea noului tip 
de jucător complet, capabil să îndepli
nească sarcini multilaterale și cît mai 
variate.

Trebuie să atragem, în special, atenția 
tuturor factorilor chemați să conlucreze 
la inițierea jucătorilor în sistemul cu 
patru fundași, că nici unul din princi
piile de bază ale fotbalului nu poate 
fi subordonat, sub pretext că acest sis
tem n-ar mai avea vreo contingență 
cu abecedarul de totdeauna al jocului.

Printre aceste principii care se cer re» 
petate, enumerăm :

1) Organizarea și stăpînirea jocului la 
mijlocul terenului ;

2) Ocuparea constantă a întregului 
teren, atît în adîncime cît și în lățime, 
prin păstrarea anumitor distanțe între 
posturi și a intervalelor între compar
timente ;

3) Interzicerea driblingului prelungit 
dincolo de stricta necesitate tactică ;

4) Utilizarea apărării agresive (presin
gului) din partea tuturor atacanților ;

5) Realizarea demarcărilor și schimbu
rilor judicioase de locuri, ca și o per
manentă preocupare pentru marcarea 
adversarului (cu predilecție în supra
fața de pedeapsă proprie) ;

6) Combinarea jocului cu pase scurte, 
cu acela cu pase lungi, deschizătoare 
de unghiuri cît mai favorabile de tra
gere ;

7) Jocul simplu, pe direcția porții, 
prin pase paralele cu liniile de margine, 
date la întîlnire ;

8) Păstrarea mingii la „firul ierbii* ;
9) Mișcarea continuă în teren, pentru 

a ilustra jocul fără minge (fotbalul se 
joacă alergînd) ;

10) Necesitatea accelerării vitezei pe 
măsura apropierii de poarta adversă ;

11) O circulație rațională a mingii, în 
sensul că în zona de pregătire să fie 
trimisă dinăuntru în afară, pentru ca în 
zona de finalizare să fie adusă din a- 
fară înăuntru ;

12) Corecta și cît mai variata execu
tare a loviturilor impuse, care poate 
da naștere la combinații tactice dintre 
cele mai eficiente ;

13) Tragerea la poartă din orice po
ziție, linia albă a suprafeței de pedeapsă 
constituind o comandă pentru orice ju
cător : șut la gol;

14) Combinarea marcajului individual 
cu apărarea pe zonă ;

15) Menținerea ritmului de joc, care 
să fie schimbat oricînd ne impune mo
mentul tactic.

Putem afirma că în sistemul cu patru 
fundași toate aceste principii trebuie 
valorificate și mai mult decît în cel 
cu trei fundași, etle contribuind cu o 
maximă eficacitate la afirmarea măie
striei sportive a fiecărui jucător, luat 
în parte, ca și la realizarea jocului co
lectiv și constructiv al întregii echipe, 
condiție indispensabilă pentru buna apli
care a acestei formule progresiste.

TOT PREGĂTIRILE... văzute de NEAGU RĂDULESCLf,

De cîteva zile se află în R.A.U. 
echipa de fotbal Progresul București. 
Jucătorii noștri vor susține aici trei 
meciuri după următorul program: 
miercuri 19 ou selecționata orașului 
Damietta, vineri 21 cu F. C. National 
(campioana R.A.U.) la Cairo și sîm- 
bătă 23 cu reprezentativa R.A.U. în 
localitatea Damanurb.

In R.A.U. sezonul fotbalistic s-a 
deschis în ziua de 15 februarie cu par
tida internațională care a opus echi
pei Zamaalita (vicecampioana R.A.U.) 
pe selecționata olimpică a R. D. Ger
mane. Intîlnirea a luat sfîrșit cu un 
rezultat de egalitate : 4—4.

Din R.A.U. fotbaliștii de la Progre
sul vor pleca în Kuweit, unde vor sus
ține două partide în zilele de 26 și 
28 februarie.

JOCURI DE VERIFICARE
CRIȘUL — FLAMURA ROSIE 1—0 

(0-0)

Meciul dintre Crișul și Flamura ro
șie Oradea, disputat duminică dimi
neață pe stadionul Tineretului a satis
făcut. S-a jucat în viteză, cu combina
ții reușite. Execuțiile tehnice au fost 
însă îngreuiate de stratul gros de ză
padă care acoperea terenul de joc.

Donciu a fost singurul atacant al 
Grisului care a „încercat" în prima re
priză poarta adversă. După pauză, ju
cătorii de la Crișul, acționează mai 
insistent în atac și în final înscriu 
singurul punct al partidei prin Bacoș, 
care reia mingea cu capul, în plasă.

S-au remarcat: Vlad, Donciu, So
lomon, Georgescu (Crișul), Szatmary, 
Arnoțchi și Dulgheru (Flamura roșie). 
(I. Ghișa și I. Oprea-coresp.).

FARUL — METALUL BUCUREȘTI 
1—0 (0—0)

In cadrul programului de pregătire, 
Farul și Metalul București s-au întîlniț 
duminică la Constanța într-un meci 
amical. Partida nu s-a ridicat la uri 
nivel satisfăcător, atît din cauza stă

Cinci minute cu
Duminică dimineața, pe terenul 

Ghencea. Ga la orice meci de antrena
ment, pe „tușă“ stau nelipsiții... foto
reporteri și antrenorii echipelor. 
Printre ei remarc, o figură cunoscută. 
Pe fostul internațional Toma, actual
mente antrenor la Unirea Răcari. 
într-un caiet, face notițe despre jocul 
elevilor lui, care nu-i tot timpul la 
același nivel. De aceea, deseori inter
vine :

— Duță, pasează imediat ! sfătu
iește pe unul dintre fundași.

Mă apropii. Discuția se înfiripă re
pede.

— De cînd ai preluat conducerea 
echipei ? . .

— De o lună. Mai precis, de la 15 
ianuarie.

— Ce perspective are echipa ?
—- Pentru actualul campionat, ră

mânerea în categoria C. Pentru viitor... 
cu altă ocazie.

— Cum va realiza echipa acest 
obiectiv ?

— Practicînd un joc frumos, cons
tructiv, cu acțiuni ofensive inițiate 
chiar de apărători. într-un cuvînt — 
joc de calitate bună.

In turneul pe care il întreprinde în' 
R. P. Bulgaria, echipa Dinamo Pitești 
a susținut pînă în prezent două jocuri. 
Vineri ea s-â întîlnit cu o echipă de 
categorie B din orașul Tolbuhin pe 
care a întrecut-o cu 1—0, prin punctul 
înscris de Constantinescu. Ieri. Dina-, 
mo Pitești a evoluat la Varna unde 
a întîlnit echipa de categorie A Cerno 
More, cu care a terminat la egalitate n 
1—1. Punctul dinamoviștitor a fosâ 
înscris de C. Ionescu.

★
Reprezentativă de juniori a R. P. 

Romîne susține în cursul acestei săpa 
tămîni două meciuri: unul miercuri 
la Atena în compania echipei A.E.K, 
și altul duminică' în R. P. Bulgaria, 
Ia Pazargic unde vor întîlnî selecție* 
nata de juniori a R. P. Bulgaria.

rii terenului, cît și din pricina orien* 
tării greșite a jucătorilor ambelor echipa 
care au ținut prea mult balonul. To* 
tuși, Intîlnirea a fost utilă pentru arn* 
bele formații, întrucît a dat antrenori* 
lor posibilitatea să tragă anumite con
cluzii. Unicul gol al partidei a fost 
înscris în min. 60. (Gelu Ruscanu- 
coresp. reg.).

MUREȘUL TG. MURES — C.S.M. 
CLUJ 4—0 (1—0)

învingătorii au dovedit o bună pre* 
gătire fizică. G.S.M. a combinat fru
mos însă acțiunile ofensive s-au oprit 
în fața liniei de 16 m a echipei adver* 
se. (loan Păuș-coresp. reg.).

JOI PE TERENUL TIMPURI NOI '

Terenul Timpuri Noi din calea Du* 
dești găzduiește joi, de la ora 15.30, 
o întîlnire cu caracter de verificare. 
Petrolul Ploiești va avea ca partener 
de antrenament echipa bucureșteană 
Bumbacul care activează în campiona* 
tid orășenesc, seria I.

antrenorul Toma
— Cu disciplina cum stați ?
— Unii jucători, Jangu, Negrea fi 

Ioniță nu respectau programul da 
antrenament...

•.— Dar în prezent ?
— Toți participă la cele trei antren 

namente săptămânale și muncesc cu 
multă dragoste pentru ca returul să 
ne găsească cît mai bine pregătiți.

— Cum de-ați avut... curaj să în
tâlniți un partener atît de puternî-o ?

— Vreau ca băieții, majoritate* 
foarte talentațâ, întîlnind adversari 
buni, să capete încredere în forțele 
proprii și, totodată, să aibă ce învăța» 
Și în partidele pe care le vom susține 
pînă la începutul campionatului vom 
avea ca parteneri echipe puternice» 
Dinamo București, Metalul Tîrgoviște^ 
Poiana Cîmpina — iată doar cîteva 
dintre ele.

în încheiere, i-am dorit succes. Vm 
itoarea întîlnire cu Toma n-am fi
xat-o. Dar vom fi prezenți la unul din 
primele meciuri oficiale ale echipei 
pe care o antrenează.

POMPILIU VINTILĂ

Din nou la Rapid tirul înaintării a La Tîrgoviște,. în meciul cu Metalul, 
ost pe lingă poartă. Frățilă (Dinamo) a înscris patra goluri,

toate realizate din faze frumoase, care 
au plăcut spectatorilor.

Deși are numai 18 ani, se zice că 
jucătorul Jamaischi suferă de.., ten
siune.

Pe stadionul Giulești, în tribune, pe
luze, vestiare, pe scări, în sală, multă 
murdărie.

La meciul Steaua—Unirea Răcari,- 
au existat la casă un stoc redus de bi
lete, pentru care s-a dat o adevărată 
„bătălie". Ceilalți spectatori au intrat 
apoi... gratis și... fără înghesuială.

— Ți-am spus eu! Graba strică — Bravo, Frățilă / Să înscrii așa și 
'reaba. Din nou am încălțat ghetele ui campionat I.
mers: stînga pe dreptul și dreapta pe 
itîtigul /.

— Papa, fugi mai domol că se urcă 
tensiunea 1

— Poftim! Nici nu ai unde să te 
așezi de atîta murdărie!

— Nu vă impacientați l S-a anunțat 
ninsoare și va acoperi totul I

— Cum, tovarășe casier, noi ăm plă
tit și alții intră gratis? ;

— Cine v-a pus să veniți primii ?, ,



Programul campionatului republican pe 1964
Etapa 1—15 martie

Steaua București — Știința Timișoara 
Gloria București — Grivița Roșie București 
Progresul București — Știința Petroșeni 
Unirea ~ 
Ancora 
Știința

București — Dinamo București 
Galați — C.S.M.S. Iași

Cluj — Rulmentul Bîrlad.

Etapa II — 22 martie
București — Știința PetroșeniUnirea

Progresul București — Gloria București 
Dinamo București — Știința Cluj 
Rulmentul Bîrlad — Steaua București
C.S.M.S. Iași — Grivița Roși© București 
Știința 'Timișoara — Ancora Galați..

Etapa III — 29 marți© .

București — Știința Cluj
Roșie București — Știința Timișoara 
București — Gloria București 
Petroșeni — Dinamo București

Galați — Rulmentul Bîrlad.

Etapa IV — 5 aprilie
București — Steaua București 
București —- C.S.M.S. Iași

Știința Timișoara

Steaua
Grivița
Unirea
Știința
C.S.M.S. Iași — Progresul București 
Ancora ~

Dinamo
Unirea _____ , _
Progresul București T__  ___ T__ _
Rulmentul Bîrlad — Grivița Roșie București 
Știința “ *
Știința

Dinamo București — Ancora Galați 
Știința Petroșeni — Știința Timișoara 
Rulmentul Bîrlad — Unirea București 
Știința Cluj — Progresul București

Etapa VII — 26 aprilie

Progresul București — Steaua București 
Grivița Roșie București — Ancora Galați 
Unirea București — Știința Cluj 
Rulmentul Bîrlad ’ 7
C.S.M.S. Iași — Dinamo București 
Știința Timișoara

Etapa

Steaua București 
Dinamo București
Gloria București — Rulmentul Bîrlad 
Știința Petroșeni — Știința Cluj 
C.S.M.S. Iași — Știința Timișoara 
Ancora Galați — Progresul București-

Etapa IX — 7 iunie
Progresul București
Unirea București — Ancora Galați 
Știința Petroșeni
Rulmentul Bîrlad — C.S.M.S. Iași 
Știința '
Știința

Știința Petroșeni 
.1

— Gloria București.

VIII — 3 mal

— Unirea București
— Grivița Roșie București

Concluzii la un concurs inaugural
Redeschis după trei ani, bazinul a- 

coperit din Oradea a găzduit, recent, 
primul concurs interorașe al anului. 
La startul probelor s-au prezentat ti
nerii înotătorii ai Școlii sportive de 
elevi din Oradea și ai Școlii sportive 
de elevi nr. 2 din București.

întrecerile s-au bucurat de un deo
sebit succes. Alarea majoritate a 
betor au fost atit de disputate, 
cîștigătorii au putut fi desemnați doar 
de... zecimi de secundă. Consultînd 

au 
19 
10 
16

Aștepfăm, pe curind, ca această im
portantă bază sportivă din Oradea să 
fie pusă la dispoziția înotătorilor. Un 
cuvint hotăritor îi poate avea și con
siliul regional LICFS Crișana.

1:38,5; 3. I. Hidvegi 1:40,8.
Ziua a doua.

pro- 
încit

Petroșeni — Gloria București 
Cluj — Ancora Galați.

Etapa V — 12 aprilie

Roșie București — Știința ClujGrivița
Progresul București — Rulmentul Bîrlad 
Gloria București ~
Ancora Galați — Steaua București 
C.S.M.S. Tași “ ■ - ■
Știința

Dinamo București 
_, l 

Știința Petroșeni 
Timisoara — Unirea București.

— Grivița Roșie Buo.

Steaua București 
----- ■ ,i

Timișoara — Dinamo București 
Cluj — Gloria București.

Etapa X — 14 iunie

București — Steaua București 
Roșie București — Unirea București

■ _____ : -____ T i
- Știința Petroșeni 
Știința Cluj
— Rulmentul Bîrlad

Gloria
Grivița _ , . ______ ____________ ____ _
Dinamo București — Progresul București
Ancora Galați - —•-* -
C.S.M.S. Iași —
Știința

Steaua 
Gloria

Etapa VI — 19 aprilie

București — Grivița Roșie București
București — C.S.M.S. Iași

Timișoara

Etapa
București
București — Progresul București
București — Ancora Galați
Petroșeni — Grivița Roșie București

XI — 21 iunie

— C.S.M.S. IașiSteaua
Unirea
Gloria
Știința
Rulmentul Bîrlad — Dinamo București 
Știința Cluj Știința Timișoara.

Finala campionatului Capitalei
Disputa pentru titlul de campion al 

erașului București se apropie de sfîr- 
șit In fruntea clasamentului conti
nuii să sc mențină candidatul de mae
stru V, Bondoc, urmărit îndeaproape 
dc maeștrii Georgescu și Reicher. De 
altfel, acești trei jucători s-au detașat 
la o diferență apreciabilă de restul 
concurențliof, păstrîndu-și șanse 
proximativ egale'la victorie.

Cu trei runde înainte de sfîrșit, cla
samentul are următoarea înfățișare: 
Bondoc 11 puncte, Georgescu, Reicher 
10, Solomonovici 8*/2, Macri 7, Pușcașu 
6’/2' (1), Segal 6'/2, Hondru 5,’/2 (1), 
Elisabeta Polilironiade 3 (1), Gram, 
Isac 3, Mircea */2 (2) puncte.

Astăzi se joacă runda a XlII-a.

de... zecimi de secundă, 
lista rezultatelor, reiese că Jocurile 
fost repartizate astfel : București : 
locuri i, 14 locuri II, 7 locuri III, 
locuri iV. Oradea : 11 locuri I, 
locuri II, 15 locuri III, 8 locuri IV.

In final, punctajul general a fost 
favorabil Școlii sportive de elevi nr. 2 
București cu 197—169. Am fi tentați, 
deci, să adresăm felicitările de rigoare 
înotătorilor oaspeți, dacă n-am 
cont de următoarele fapte:

— Înotătorii orădeni au activat pînă 
in prezent doar 5—6 luni pe an, de
oarece le-a lipsit un bazin acoperit, 
in timp ce înotătorii bucureșteni 
avut continuitate in pregătire, antre- 
nîndu-se pe tot timpul anului.

— La Școala sportivă de elevi din 
Oradea activează ca antrenori Flo- 
rica Zaboischi (cu o normă întreagă) 
și Enteric Freund (cu >/2 normă), în 
timp ce la Școala sportivă de elevi 
nr. 2 București sînt încadrați, cu 4 
norme intregi, antrenorii Maria Baciu, 
Ileana Georgescu, Gertrude Căpățînă 
și A. Szatmari.

— Posibilitățile de selecție și de in
struire ale înotătorilor bucureșteni sînt 
incomparabil mai mari decît cele ale 
înotătorilor orădeni.

— In momentul de față, bazinul 
acoperit din Oradea (proprietatea În
treprinderii de amenajări tehnico-sa- 
nitare) este mai mult un ștrand public, 
îngreuind desfășurarea unui proces 
pedagogic.

Reiese, ca o concluzie, munca ne
mulțumitoare pe care o desfășoară an
trenorii Școlii sportive de elevi nr. 2 
București și — prin comparație — po
sibilitățile și mai mari de progres pc 
care le-ar avea tinerii înotători oră
deni in condițiile unei activități mai 
bine organizată.

ține

lata rezultatele tehnice.
MASCULIN: 33 m liber: 1. P. Ghifl- 

daru
Bone
22,5’
32,2. 66 m delfin: 1. F. Hajek 1:04,6; 
2. V. Gui 1:04,7; 3. V. Mihai 1:08,2. 
33 m bras: 1. F. Oprescu 37,5; 2. Alex. 
Adorjan 37,9; 3. L. Bone 38,8. 66 m 
bras: ‘ 
1:02,1;
liber: .
jenaru 1:09,1; 3. T. Schwartz 1:13,7. 
66 m liber: 1. V. Mihai 47,4; 2. F. 
Hajek 47,9; 3. O. Nicolae 48,0.

27,2; 2. R. Freund 27,8; 3. L.
31,5. 100 m bras: 1. R. Petrescu
2. I. Deutsch 23,2; 3. P. Popper

1. O. Nicoke 1:01,6; 2. I. Meer
3. P. Schwartz 1:03,3. 100 m

1. A. Schwarlz 1:08,7; 2. B. Bă-

liber: 1. V. Mihai 47,4; 2. f

au. 3.
G.
3.
1.

FEMININ: 66 ni liber: 1. E. Po
pescu 52,8; 2. R. Spandonide 52,8; 3. 
E. Crovatto 55,4. 100 m liber: 1. M. 
Midan 1:23,2; 2. L. Martinescu 1:25,3;

I. Ilidvegi 1:26,8. 66 m delfin; 1. 
Toncz 57,0; 2. R. Spandonide 1:03,2;
G. Niculescu 1:05.2. 100 in spate: 
S. Tudora 1:30,0; 2. M. Midan

MASCULIN: 400 m liber: 1. B. Bă-, 
jenaru 5:36,8; 2. D. Oros 5:51,8; 3. 
A. Schwartz 6:12,8. 100 m spate: 1/ 
A. Schwartz 1:20,5; 2. C. EnachS 
1:20,5; 3. V. Borza 1:26,6. 200 m brasi 
1. I. Deutsch 3:05,6; 2. R. Petrescu 
3:08,5; 3. E. Popper 3:28,6. 66 m spate: 
1. V. Mihai 59,3; 2. F. Hajek 59,3; 3. 
V. Hui 59,9. 33 m delfin: 1. R. Ffetind 
34,6; 2. P. Ghindaru 34,7; 3. Alex- 
Fadgyas 38,2. 200 ni delfin: 1. B. Băr 
jenam 3:12,1; 2. D. Oros 3:21,4; 3. Ț.- 
Schwartz 4:13,2. 33 m spate: 1. R< 
Freund 32,6; 2. P. Ghindaru 34,5; 3- 
M. Orezeanu 35,2.

100 m bras: 1. M. Ma-
M. Midan 1:34,7; 3. E,

66 m bras: 1. R. Veres

FEMININ : 
rin 1:30,7; 2. 
Veres 1:46,7.
1 :CO,7 și I. Gotlib 1:00,7; 2. E. Popes
cu l:0i,9; 3. G. Toncz 1:07,0 66 ni 
spate: 1. R. Spafidonide 56,4; 2. E. Po
pescu 59,1; 3. G. Toncz 59,1. 100 m 
delfin: 1. L. Martiuescu 1:41,3; 2. I. 
Hidvegi 1:50,2; 3. D. Marin 2:16,8.

PROF. CORNEL RÂDUȚ 
secretar general al F. R. Natație -

S.S.E. nr. 2 (la înot) și Progresul (la polo)
au cîștigat „Cupa 16 FebruarieU

T. NÎCOARÂ

1X2X1X21 PRONOEXPRES

© Bazinul Floreasca a găzduit la 
sfîrșitul săptămînii trecute, în orga
nizarea clubului Rapid, întreceri de 
înot și polo (copii și juniori) dotate 
cu „Cupa 16 Februarie1'. La întrece
rile de înot au participat peste 200 
de tineri. Totalizînd cel mai mare 
număr de puncte reprezentanții Școlii 
sportive de elevi nr. 2 au cîștigat 
„Cupa 16 Februarie44. în clasament ci 
sînt urmați de S.S.E. nr. 1 — 103 p, 
Rapid — 66 p, Dinamo 37 p, C.S.S. 
23 p, Viitorul 8 p. Iată rezultatele teh
nice :

100 m bras (juniori) : C. Stănescu 
(Dinamo) 1.30,3, Marina Vihy (S.S.E. 
2) 1:35,2, M. Mitan (S.S.E. 2) 1:35,8; 
100 m delfin (junioare) : L. Martincs- 
cu (S.S.E. 2) 1:42,4, M. ”
(S.S.E. 1) 1:43,5, M. Vizitiu 
1:46,8 ; 66 m liber (f) :
(S.S.E. 2) 47,2, E. Popescu 
49,5, S. Olinici (S.S.E. 2) 
m liber (f) : S.
1:19,7,

Gogo-
</<•'
1.
. iVi. .

Pronoexpres: cîștiguri mari în serie
• ZECE „X"-URI LA PRONOSPORT © A ÎNCEPUT VÎNZAREA BILETELOR SPORTEXPRES

Intr-adevăr, cu excepția lui Juventus 
— care a înregistrat un extrem de difi
cil 1—0 în fața Sampdoriei, din pluto-

Categoria a Vt-a 5603,4 variante 
26 lei

Report 
concursul

a

categoria I : 7.384 lei pentru 
Pronoexpres nr. 8.

• Concursurile PRONOEXPRES a- 
tribuie săptămînă de săptămînă cîști
guri de cea mai ridicată valoare. Prin
tre cele mai recente, se află cele trei 
câștiguri de categoria I, în valoare de nul codaș al clasamentului — și a lui
câte 100.000 Iei atribuite la concursul Genoa, toate celelalte formații din cam- 
din 5 februarie următorilor participanți:

— Ghiță Lang din București, Florea 
Socol din Onești și Costin Bujor din 
București.

Și ultimul concurs omologat, cel din 
12 februarie, a acordat cîștiguri foarte 
importante. Dintre ele se remarcă cel 
ide categoria I revenit participantului 
Balazs Gyorgy din corn. Remetea, ra
ionul Gheorghieni. Notați că acest cîștig 
« fost realizat pe un buletin-abonament.

Toate acestea sînt un îndemn de a 
juca cit mai multe variante la concursul 
PRONOEXPRES de mîine, 19 februarie, 
pentru care ultima zi de depunere a 
buletinelor este astăzi.

pionatul italian incluse în programul 
Pronosport au înregistrat rezultate de 
egalitate.

Numeroasele surprize din concursul 
de la 16 februarie, concretizate prin 
masivul pluton de „X‘‘-uri, anunță ca 
foarte probabilă înregistrarea unui re
port de mare valoare pentru următorul 
concurs Pronosport, cel de duminică 23 
februarie, al cărui program este urmă
torul :

Rubrică redactată de I.oto-Pronosport.

Munte a nu 
(S.S.E. 1) 
V. Pe ten 
(S.S.E. 2) 
53,4 ; 100 

Simonovici (Rapid)
E. Botezata (S.S.E. 1) 1:23,3, 

L. Gruia (S.S.E. 1) 1:24,1 ; 33 m delfin 
(f) : M. Fronchia (S.S.E. 1) 27,3, L. 
Radu (Dinamo) 31,2,
(S.S.E. 1) 31,5 ; 66 m spate (f) : 
Spandonide (S.S.E. 2) 56,4, G. Nicu
lescu (S.S.E. 2) 1:04,4, 1. Goitlib (S.S.E. 
2) .1:05,6 ; 33 m liber (f) : V. Gloria 
(S.S.E. 1) 23,4, Eremia Irina (C.S.S.) 
23,4, G. Ionicei (S.S.E. 1) 23,8 ; 100 

\ ni bras (juniori) : R. Petrescu (S.S.E. 
I 2) 1:22,6, I. Eugen (S.S.E. 1) 1:24,8, 
| T. Deter (S.S.E. 1) 1:25,0 ; 100 m liber 
1 (juniori) : V. Belea (Viitorul) 1:10,9,

G. Vizitiu (Rapid) 1:14,3, B. 
viei (Dinamo) 1:15,1 ; 100 m 
(juniori) : C. Mihai (S.S.E. 2) 
N. Popescu (S.S.E. 2) 1:38,4, G. 
tiu (Rapid) 1:47,8 ; 66 m liber (b) 
C. Bădiță (Rapid) 43,7, St. Vizitiu 
(Rapid) 46,4, R. Mustețea (Rapid) 
47,1 ; 33 m delfin (b) : C. Preda 
(S.S.E. 1) 25,8, Gh. Petre (Dinamo) 
28.5, R. Iordăcliescu (Rapid) 31,1 ; 
66 m spate (b) : C. Bodete (Rapid) 
53,8, Șt. Vizitiu (Rapid) 54^5, M. An
drei (C.S.S.) 56,1 ; 33 m liber (b) 5 
A. Preda (S.S.E. 1) 22,5, I. Slavici (Ra
pid) 23,7, P. Negru (S.S.E. 1) 24,4; 
Ștafete : 4x66 mixt (f) : 1. S.S.E. 2 — 
3:51.6, 2. S.S.E. 1 4:08,3. 4x33 mixt
(f) : 1. S.S.E. 1 - 2:02,3, 2. S.S.E. 2
— 2:11,0, 3. Rapid — 2:12,9; 4x100 
mixt (juniori) : 1. S.S.E. 2 
2. Rapid — 7:27,3.

— 5:51,3,

desfășurat
Iată rezul-
8—7, Pro-

Dinamo
0, Steaua — C.S.S. 1—£

G. Voinovschi
R.

• Sîitibătă seara s-au 
meciurile de polo (juniori). 
Latele : S.S.E. 1 — Rapid 
greșul — S.S.E. 2 4—1, 
Știința 2-
Turul II: Progresul — S.S.E. 1 3^-6. 
Steaua — Dinamo 4 0. în finală Pro
gresul a întrecut Steaua cu 1—0, «ÎȘ* 
țigînd astfel „Cupa 16 Februarie44.

• în cadrul primei etape a campio
natului de polo al Capitalei, rezervai 
echipelor de seniori, s-au înregistrai 
următoarele rezultate : Progresul — 
Dinamo 3—-3, Lotul de juniori — 
Rapid 7—-6, Steaua — Știința 10—1.

C. N1CULESCU — coresp.
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® De trei zile s-aU pus în vînzare 
la agențiile Loto-Pronosport, O.G.E.- 
•ri. cooperative, oficii P.T.T.R.; factori 
poștali, vînzători volanți etc. biletele 
6PORTEXPRES pentru concursul Spe
cial al trimestrului 1/1964.

Primul concurs SPORTEXPRES din 
1964 atribuie 30 autoturisme, cifra ma
xima de asemenea valoroase cîștiguri 
distribuite pînă în prezent.

In total, Sporfexpresul trimestrului 
1/1964 oferă 34.434 cîștiguri în' valoare 
totală de 4.500.000 lei.

I.
II.

III.
IV. 
v.

VI.
VII. 

vin.
IX. 
x.

XI.
XII.

Bari — Lanerossi (A) x, 1
Bologna — Modena (A) 1 
Catania — Sampdoria (A) 1 
Fiorentina — Juventus (A) 1. x, 
Genoa — Milan (A)
Inter — Spăl (A) 1
Lazio — Roma (A)
Messina — Atalanta
Torino — Mantova (A) 1, x 
Napoli — Cagliari (B) 1, x
Parma — Udines© (B) x, 2 
Venezia — Pro Patria (B) 1,

m Concursul Pronosport de dumi
nică 16 februarie a înregistrat o per
formanță unică în felul ei. Pe lista de 
rezultate au apărut nu mai puțin de 
10 ,.X“-uri!

SPORTUL POPUIAR
P^g. a 6-a Nr. 4395

A O£ LA VENET/A

care

M

IM

Am notat și pronosticurile 
.Programul Loto-Pronosport“ 

februarie a indicatconcursul din 16 
rezultate exacte.

PREMIILEPRONOEXPRES CONCURSULUI
Nr. 7, din 12.11.1964

Categoria 1 1 variantă a 100.000 lei
Categoria a Il-a 12,2 variante a 6.232 

lei
Categoria 

1.734 lși
- Categoria 
235' lei

Categoria
lei

a IIT-a 47,2 variante

a ' fV-a 447,0 variante

a V-a 1266 variante a

0ftfiochicle

IN CULORI 
PE ECRAN LAT 
A STUDIOURILOR 
JAPONEZE



ITENÎ5>Ă5A

4nea Racoviță, una din jucătoarele de bază de la 
lapid, înscrie nestingherită încă două puncte în 

meciul cu Știința Cluj
Foto : C. Tudor

Comportări inegale in concursul internațional

Este timpul să acordăm
i mult interes jocului in apărare!

1. Știința Buc. (1) 11 10 1 673:501 20
2. Rapid Buc. (2) 11 10 1 769:505 20
3. Voința Buc. (3) 11 8 3 650:579 16
4. Mureșul Tg. Mureș (6) 11 6 5 560:549 12
5. Voința Brașov (4) 11 5 6 523:576 10
6. Știința Cluj (5) 11 5 6 552:561 10
7. Unirea Buc. (7) 11 5 6 632:595 10
8. Voința Tg. Mureș (8) 11 3 8 487:654 6
9. Voința Oradea (9) 11 2 9 435:582 4

10. Crișui Oradea (10) 11 1 10 450:629 2

Rîndurilc de față pornesc de la o 
.ifră, 8 812, totalul punctelor înregis- 
rate de statisticieni la încheierea celor 
>4 de partide din turul campionatului 
nasculin (seria 1). O simplă operație 
ritmetică ne indică 137 de puncte de 
iecare meci și, deci, aproximativ două 
oșuri pe minut. Cifrele sînt superioare 
elor din ediția trecută, a competiției și
- într-un anumit fel — pot constitui 
m motiv de satisfacție.

Dar sînt ele rodul unei eficacități 
pprite a acțiunilor ofensive? Dintr-un 
ainct de vedere — da, pentru că, 
1 mod sigur, multe din cele 12 echipe 
runtașe, acordînd o mai mare atenție 
cestui capitol (la care s-ar putea rea- 
za însă și mai mult) și-au îmbună- 
jțit — fa.ță de anul trecut — precizia 
runcărilor la coș. Dar dacă vom ana- 
z mai atent jocurile din categoria A 
or. ajunge și la o alta concluzie: 
LABA ORGANIZARE A SISTEMU- 
UI DEFENSIV.
In cele mai multe partide urmări'e 

tît în Capitală, cît și în țară am putut 
bserva lesne că majoritatea echipelor 
cordă prea puțină importanță apărării 
i foarte rare au fost cazurile cînd un 
numit sistem defensiv, bine aplicat, 
ridicat probleme grele unui atac. în 

orința de a înscrie cît mai multe co- 
tri care să le aducă victoria, nu este 
e mirare că cele mai multe echipe 
tt dat uitării un alt principiu, la fel 
e important : cu o apărare bine pusă 
i punct poți depăși adversarul cu mai 
lare ușurință. De aici și slabul interes 
e care baschetbaliștii din categoria A 

acordă acestui capitol al jocului, 
-ea ce impietează în mod serios asupra 
îlității joqulitî, ca și asupra rezultate- 
>r, nu numai pe plan intern, ci și in- 
■njațional. Să luăm exemplul cel mai 
ocvent, furnizat de echipa noastră 
ampioauă. Steaua, care —datorită sla- 
-i comportări în apărare— ne-a dat 
țîtea emoții în cel de-al treilea meci 
.1 Galatasaray și a primit nu mai pu
ii de 92 de puncte de la Sparțak Brno 
l meciul din C.E.E.
Cauzele — după cum s-a constatat

- pornesc de la conținutul lecțiilor de 
■egătire la majoritatea echipelor, 
ițind că jocul de baschet este complex
că — la fel cu oricare alt sport de 

Jiipă — are două părți distincte, 
ne și apărare, baschetbaliștii și an- 
enorii lor.dedică orele de antrenament 
deosebi pregătirii acțiunilor de atac 
sporirii eficacității aruncărilor la coș. 

ir pentru organizarea sistemului de 
Urare, ca să nu mai vorbim de cău- 
rea unor variante . cît mai eficace, 
:le mai multe echipe afectează un 
mp minim, sau neglijează complet 
oblema. Aceasta face ca mulți dintre 
cători să nu posede la ora actuală 
«rinderi de bază (poziție fundamen
tă, marcajul omului direct, depose- 
irea adversarului de minge) pentru 
cui în apărare, de unde și vulnera- 
litatea sistemelor defensive (fie ele

In campionatul feminin

Echipele bucureștene Știința, 
Rapid și Voința au cele mai mari șanse 

de a intra in turneul final
învingătoare din nou în 

deplasare, Știința și Voin
ța București au adăugat 
duminică noi puncte pre
țioase „zestrei" cu care 
se prezintă în lupta pen
tru cucerirea titlului. Ală
turi de ele, o altă echipă 
bucureșteană, Rapid, se 
anunță o candidată se
rioasă la primul loc. De 
altfel, aceste trei formații 
au cele mai mari șanse 
de a se clasa în primele 
4 locuri, și, deci, de a-și 
disputa în continuare — 
în cadrul turneului final 
— mult invidiatul titlu de 
campioană.

Pentru al 4-lea loc se 
dă o luptă îndîrjită, între 
Mureșul Tg. Mureș, Voin
ța Brașov, Știința Cluj și 
Unirea București. Cu vic
toria obținută chiar la 
București asupra Unirii, 
baschetbalistele de la Mu-

„zonă" sau „om la om"). Mai mult 
chiar, o serie de insuccese ale echipei 
noastre reprezentative șe datoresc și 
lipsei acestor deprinderi atît de impor
tante, care se manifestă chiar și la 
unii dintre jucătorii fruntași.

Nu putem încheia însă aceste rînduri 
fără a- scoate în evidență și cele două 
exemple care fac excepție de la nota 
generală. Este vorba în primul rînd de 
Rapid București și, apoi într-o mai 
mică măsură de Dinamo București, 
care în cele mai multe meciuri ne-au 
dovedit că atît jucătorii, cît și antre
norii lor sînt evident preocupați de pro
blemele sistemului defensiv. Combinația 
de ,,om la om" și „zonă" cu adaptare 
în funcție de varianta atacului advers 
(la Rapid) sau încercările de apărare 
agresivă (la Dinamo) au ridicat multe 
probleme adversarilor lor în acest cam
pionat. Șă nu uităm că Rapid (în me
ciurile cu Steaua și Știința Timișoara) 
sau Dinamo (în partidele cu Rapid și 
Știința Timișoara) — pentru a nu cita 
decît pe cele mai importante — nu au 
avut procentaje superioare în aruncă
rile la coș și și-au depășit adversarii 
în special printr-o mai bună organizare 
a apărării.

Subliniem în mod special aceste 
exemple deoarece ele pot constitui un 
punct de plecare în viitoarea activitate 
de instruire a formațiilor noastre frun
tașe. Pentru că, dacă vrem să îmbu
nătățim calitatea jocului, să tindem spre 
rezultate superioare, atunci credem că 
a sosit timpul să ne gîndim și la jocul 
în apărare, la pregătirea sa temeinică, 
la experimentarea unor formule cît mai 
eficace. 

Mai multă
Cîmpiria a .găzduit sîmbăta și dumi

nică primul -concurs de verificare a 
lotului masculin de popice, în compa
nia reprezentativei orașului. S-a jucat 
la proba clasică de 200 bile mixte, 
echipele fiind formate din cite 9 ju
cători. Iată rezultatele, în ordinea 
intrării pe pistă (primii sînt jucătorii 
din lot) : E. Kiss — I. Costea 820 (15) 
— 770 (15) ; I .Popescu — V. Ghiarcă 
860 (2) — 810 (15) ; N. Gruia — D. 
Constantin 828 (5) — 882 (2); C. 
Radulescu — N. Blănaru 888 (4) — 
866 (13) ; L. Martina — I. Postelnicu 
877 (2) — 845 (12) ; I. Micoroiu — 
A. Vartic 865 (2) — 849 (6); P. 
Purje — Gh. Pascu 924 (5) — 811 
(12) ; T. Szenuaii — Gh. Sclipcea 874 
(4) ^r-- 838 (6); C. Vînătoru — A, 
Sibcotu 925 (7) — 823 (4). Cifrele din 
paraut-eae reprezintă „bilele goale44»

atenție la
Aruncînd o privire asupra rezulta

telor se poate constata că majoritatea 
selecționabililor au corespuns, eviden- 
țiindu-se în special Cristu Vînătoru, 
care de mai multă vreme se află într-o 
formă excelentă și Petre Purje. Me
rită, de asemenea, subliniată compor
tarea tinerilor L. Martina, C. Radules
cu și I. Popescu. Trebuie remarcat 
însă, că popicarul ploieștean Cristu 
Vînătoru și chiar P. Purje au cam 
multe bile goale, ceea ce înseamnă 
că nu sînt încă puși la punct cu pre
cizia la „singuratice4*. De asemenea, 
experimentatul nostru jucător T. Sze- 
mani (care a înregistrat un rezultat 
bun), a dovedit totuși, o insuficientă 
rezistență, obținînd la ultimele două 
manșe cele mai mici procentaje : 135 
(la plin) și 68 (la izolate). Fostul cam
pion mondial, Ion Micoroiu, s-a aco
modat foarte greu cu pistele și a ară-

reșul și-au sporit considerabil șansele, 
mai ales că programul viitor le avan
tajează foarte mult (vor juca pe teren 
propriu cu Voința Brașov și Știința 
Cluj). Dar, cum, surprizele nu ocolesc 
nici o etapă, lupta este departe de a 
fi încheiată. Ținem să reamin
tim că primele patru clasate la 
sfirșitul returului vor porni în disputa 
din turneul final cu întregul bagaj de 
puncte acumulat In cele 18 partide.

în același timp continuă lupta pen
tru evitarea retrogradării. Obținînd și 
cea de a doua victorie asupra Crișului 
Voința Oradea s-a apropiat la numai 
două puncte de Voința Tg. Mureș și, 
în cazul unei victorii în meciul direct 
(se dispută la Oradea), ea va avea 
mari șanse de a „pasa" locul 9 forma
ției mureșene. Și acum iată clasa
mentul :

Buletinul 
campionatului

• Duminică se reia întrecerea echi
pelor feminine din seria a Il-a. Rea
mintim cu acest prilej ultima hotărîre 
a federației de specialitate, privind 
obligativitatea apărării „om la om“ 
în acest campionat.

• Clasamentul coșgeterelor la zi :
I. Dorina Suliman 223 p ; 2, Anca 
Racoviță 205 p ; 3. Hanelore Spiridon 
197 p ; 4. Octavia Simon 176 p ; 5. 
Eva Ferencz 172 p ; 6. Maria Eckert 
171 p ; 7. Magdalena Vagner 168 p ; 
8. Rodica Varga 143 p ; 9—10. Vio
rica Niculescu și Eva Demeter 140 p ;
II. Iolanda Milak 138 p ; 12. Irina 
Vasilescu 136 p.

• Un clasament al formațiilor mas
culine la încheierea turului după pro
centajele la aruncări libere : 1. Steaua 
74% ; 2—3. Știința Cluj și Dinamo 
București 72% ; 4—5. Rapid și Știința 
București 68% ; 6. Steagul roșu Bra
șov 67% ; 7. Dinamo Oradea 66.% ; 
8. Siderurgistul Galați 65% ; 9. Știința 
Timișoara 64% ; 10. Politehnica Cluj 
59% ; 11. Știința Craiova 58% ; 12. 
Știința Tg. Mureș 51%.

• Printre jucătorii cu cele mai bune 
procentaje la aruncări libere se află : 
M. Albu 93%, H. Demian 82%, M. 
Nedef, M. Spiridon și II. Pop 81%, 
M. Kiss 80%, P. Dumitrescu, E. Frantz 
79%, A. Novacck, II. Tursugian 78%, 
C. Paraschivescu 77%, L. Gouczi 76%.

Fruntașii tenisului de masă de la 
noi au avut de trecut un nou examen, 
constituit de concursul internațional 
organizat la sfirșitul săptătnînii tre
cute în Capitală. Urmărind meciurile 
desfășurate în sala Floreasca. am pu
tut desprinde, deci, unele aspecte pri
vind posibilitățile actuale ale sporti
vilor noștri.

In primul rînd ne vom opri asupra 
competiției feminine, care ne-a dat și 
cele mai multe satisfacții. Dintre ro- 
niînce s-a detașat net maestra eme
rită a sportului Maria Alexandru. Ea 
s-a situat de trei ori pe locul 1 al con
cursului : în turneul pe echipe și în 
proba de dublu femei (alături de mae
stra emerită a sportului Elia Constan- 
tinescu, precum și la simplu femei. 
Incontestabil, în ultima vreme jocul 
Măriei Alexandru s-a maturizat mult. 
Așa cum a evoluat în cele patru zile 
de întreceri ea ne dă speranța că va 
lichida definitiv cu anumite lipsuri. 
Ne referim la neîncrederea manifesta

Festivitate de premiere la proba de simplu femei. Marin Stanciu, președintele
F.R.T.M., luminează cadouri fruntașelor concursului. De la stingă la dreapta : 

Eva Foldy, Maria Alexandru, Șarolta Lukacs și Ella Constantinescu

tă — uneori — în propriile forțe și la 
inegala concentrare pe parcursul se
turilor. Iată că acum, talentata noas
tră campioană a arătat (chiar în fața 
unor adversare valoroase) că poate 
să-și susțină acțiunile în același ritm 
și să apeleze la oricare procedeu 
tehnic, în funcție de situațiile ivite. 
Ne amintim, de exemplu, cit de judi
cios și-a pregătit ea atacurile prin 
topspi’nuri sau cu mingi din semizbor. 
In plus, îi apreciem tendința conti
nuă de a avea inițiativa în joc, de 
a-.și impune tactica. Aceste calități au 
făcut-o să-și depășească ușor toate 
adversarele, în frunte cu Eva Foldy 
pe care a întrecut-o în două partide 
cu scorul general de 5—01

Despre Ella Constantinescu am a- 
mlntit în cronicile noastre că nu s-a 
aflat în plenitudinea forțelor. In ciuda 
acestei situații, cea de a doua com
ponentă a reprezentativei țării s-a stră
duit, printr-un plus de voință, să con
tribuie cît mai mult la succesul cu-

„izolate"
tat nesiguranță în jocul la canale. 
Cîmpineanul N. Gruia a jucat inexpli
cabil de timorat. Fiind proaspăt pro
movat în lot, considerăm că el mai 
trebuie încercat. E. Kiss s-a prezentat 
sub orice critică, aruncînd în gol 15 
bile. De altfel, el nu a corespuns nici 
la recentul concurg pentru completa
rea lotului republican, astfel că nu a 
justificat selecționarea. Federația putea 
apela la alți tineri jucători, care la 
ora actuală sînt mult mai bine pre
gătiți.

în încheiere, o recomandare pentru 
toți membrii lotului : în timpul care 
ne mai desparte pînă la confruntarea 
cu popicarii austrieci (28—29 martie) 
să lucreze intens la canalele mici unde 
au dovedit imprecizie, irosind astfel 
multe bile ia „izolate44. 

lorilor noastre. îndeosebi în finala de 
dublu, aportul Bilei Constantinescu a 
fost consistent prin faptul că ea a 
ieșit deseori la atac, din defensiva oara 
o caracteriza. Dar pentru că vorbim 
de această probă, trebuie să arătăm 
că primul nostru dublu feminin nu 
este încă suficient de constant. De
monstrația am avut-o în partida din 
cadrul turneului pe echipe, cu jucă- 
toarele maghiare, și în semifinală, con
tra perechii B.ucholz—Dauphin (R.F.3.). 
In ambele meciuri, acțiunile nu au 
fost bine coordonate și nici condusa 
cu fermitate.

Din restul jucătoarelor romînce s-au 
evidențiat Catrinel I'olea (foarte teriac» 
dar încă nehotărîtă în momentele 
„cheie" ale seturilor), și campioana 
de junioare Eleonora Mihaka (dinami
că, dar timidă în fața sportivelor ex
perimentate). In schimb, ne așteptam 
la mai mult din partea Iuditei Crejec 
care n-a reușit decît rareori să-și pună 
în dificultate adversarele.

Foto : I. Mihăică

Apreciind comportarea jucătoarelor 
străine, putem spune că ne-a plăcui 
dîrzenia cunoscutelor Eva Fbldy și Sa- 
rolta Lukacs și, în mod special, com
bativitatea tinerelor Edilii Bucholz. 
Heide Dauphin și Jarmila Karlikova. 
Ultima a fost o adevărată revelația 
prin felul inteligent cum și-a com
pletat partenerul in finala de dublu 
mixt.

După victoria muncită și meritată 
din finala pe echipe, unde formația 
masculină a R.P. Romine întrecuse re
dutabila reprezentativă a R.S.F. Iugo
slavia, credeam că cel puțin Giurgiu- 
că — neînvins pînă duminică după- 
amiază — își va apăra șansele îu 
finala de simplu. Dar, iată eă, el s-a— 
împiedicat de Korpa și n-a mai pu
tut emite pretenții la primul loc. Pri
pit în momentele hotărîtoare, Giur- 
giucă n-a reușit astfel să contracarez» 
loviturile rapide ale lui Korpa și de
venind din ce în ce mai nervos, a fost 
nevoit să cedeze. Păcat, pentru că 
pînă la acest joc, componentul echi
pei . reprezentative dovedise un control 
mai sigur în meciurile cu Markovic 
II, Vccko, Rozsas pe care i-a- și între
cut.

Mai fragil a fost jocul lui Radu Ne- 
gulescu. Este drept că toate evoluțiil» 
lui incintă ochiul prin stilul frumos 
sau prin maniera relaxată în care 
acționează. Se pare însă că Radu Ne- 
gulescu acordă o atenție cam exage
rată spectacolului sportiv, în dauna 
concentrării pe fiecare fază, deci în 
detrimentul eficacității. Așa, el a tre
buit să părăsească terenul disputelor 
întrecut de o serie de jucători în fața 
cărora poate ieși învingător : Pignitzkî. 
Cobirzan și chiar Markovic li sau 
Korpa. In fine, cu note mulțumitoare 
au concurat Marius Bodea, Virgil Sîn- 
deanu și Gheorghe Cobirzan. Mai pu
țin, campionul republican A. Reti, care 
arată o predilecție deosebită pentru 
jocul de contre, din a cărui inerție nu 
iese decît rareori.

C. COMARNISCHI 
N MARDAN
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care se vor

Un aspect al stațiunii Spindleruv Mlyn, unde 
de. iarnă**

slalom uriaș
și coborîre 

celor 2061 m, cu
de 601 m, recunoaștem 

puncte principale ; cabana

cunoscută și, 
pîrtie. Pe ea 
din cadrul 

din 
pentru

(bărbați 
(femei), 
diferen-

Marielle și Christine 
Riva și Bărbi Henne-

de trei probe) și excelenta performantă 
de a cîștiga primul loc la combinata 
din cadrul „Kandaharului.

Pe de altă parte, pe lista partici
pantelor s-au adăugat ieri 3 nume noi. 
Pia Riva (Italia), Bărbi Henneberger 
și Heide Mrțtermaier (ambele din RF. 
Germană). I’rimole două au perfor
manțe deosebit de. valoroase. Astfel, 
Pia Riva s-a clasat la J.O. de la 
Innsbruck pe locul 9 la slalom uriaș 
și slalom specia!; la campionatele 
mondiale de la Chamonix a cucerit 
medalia de argint la coborîre ; la J.O. 
de la Squaw Valley a ocupat locul 4 
ta coborîre. Bărbi Henneberger: la 
Innsbruck locul 5 la coborîre, 7 la 
slalom uriaș, 10 la slalom special; la 
Chamonix: 5 la special, 13 la uriaș, 
4 la coborîre; la Squaw Valley: 11 la 
coborîre, 15 la uriaș.

Alături de
Goitschel, Pia
berger fac parte din elita schiului fe
minin mondial și promit o pasionantă 
Juptă pentru ocuparea locurilor frun
tașe la „internaționalele" de la Poiana 
Brașov.

Concursul de schi dotat

uriaș din cadrulProba de slalom 
competiției internaționale de schi pen
tru premiul „Kandahar" a fost cîștigată 
de francezul Jean Claude Killy, care a 
realizat timpul de 3:01,97. Au urmat 
ta clasament James Heuga (S.U.A.)
— 3:02,53 și Gerhard Nenning (Aus
tria) 3:03,29. Jeanne Saubert (S.U.A.) 
a terminat învingătoare în proba de 
slalom special, realizînd în cele două 
manșe timpul total de 68,97. Campioa
na olimpică Marielle Goitschel (Fran
ța) s-a clasat pe locul doi, cu 69,69, 
urmată de Bărbi Hanneberger (R.F.G.)
— 73,59.

In ziua a treia a competiției de schi 
pentru premiul „Kandahar" James 
Heuga (S.U A.) a ciștigat proba de 
slalom special cu timpul de 106,50 (în 
două manșe). El a fost urmat de Bud 
Werner (S.U.A.) — 106,78 și francezul 
Leo Lacroix — 107,06. Combinata al
pină (femei) a revenit campioanei o- 
limpice Marielle Goitschel (Franța) cu 
10,38 puncte. Jeanne Saubert (S.U.A.) 
și Bărbi Hanneberger (R.F.G.) s-au 
clasat pe locurile următoare.

DESPRE PIRTIILE DIN 
POIANA BRAȘOV

Pentru numeroșii spectatori care vor 
urmări evoluția schiorilor participant! 
la „Internaționale" vom face o succintă 
prezentare a pîrtiilor pe 
desfășura întrecerile.

Sulinarul este cea mai 
totodată, cea mai folosită 
s-a desfășurat coborîrea 
Jocurilor mondiale universitare 
1951. Acum ea este folosită 
cursele de 
și femei) 
De-a lungul 
ță de nivel 
următoarele , . .
Cristianul Mare (din fața căreia se dă 
plecarea), Catepu (cu partea finală de
numită Expres), Poiana Ruia, „zidul 
mare" (porțiunea cea mai spectacu
loasă a traseului și deseori decisivă în 
stabilirea cîștigătorului), „canalul", 
„zidul inie" și „Drumul roșu".

Pîrtia denumită „sub teleferic" (1800 
m lungime, 591 m diferență de nivel) 
a foșt amenajată pentru slalom uriaș, 
dar pe ea se organizează slalomul spe
cial. Cursele desfășurate ..sub teleferic" 
au evidențiat numeroasele posibilități 
pe care le oferă acest dificil traseu, 
presărat cu denivelări și. hopuri. Pen
tru slalom special este utilizată por
țiunea dintre stîlpul 17 al telefericului 
și ultimul viraj al pîrtieî de bob.

Slalomul special pentru femei se va 
desfășura pe pîrtia din Poiana Brașov, 
de lîngă trambulina mijlocie. Ea este 
amenajată pe o adîncitură a culmii 
Crucurului, avînd o lungime de 508 m, 
eu 250 m diferență de nivel. Cunoscută 
și folosită încă de la primele începu
turi ale schiului, ea a fost lărgită și 
reamenajată în 1951.

desjășurat „Universiada

Nou record moiidios 
la notație

La Sidney ou prilejul unui concurs 
de naiație înotătorul australian Ian 
Obrien a stabilit un nou record mon
dial in proba de 110 yarzi bras. 
Obrien, care este în vîrstă de numai 
16 ani, a parcurs această distanță în 
1:08,5.

Un zbor de 144 m 
cu schîurile!

Cea mai bună performanță la sări
turile cu schiurile, stabilită sîmbătă 
de cehoslovacul Dalibor Motejlek ou 
142 m „n-a rezistat" decît 24 de ore.

Cu prilejul unui concurs care a avut 
loc pe aceeași trambulină de la Oberst
dorf italianul Nino Zandanel a aterizat 
după un zbor de 144 de metri 1

La Spindleruv Mlyn au avut loc 
ieri ultimele probe din cadrul Univer
siadei de iarnă. La ștafeta 3x4 km 
fete a ciștigat echipa U.R.S.S. 
54:21,81 urmată de echipele 
și Poloniei.

Proba de 
încheiat cu
1. U.R.S.S.
cia 2h02:47,75; 3. Polonia

După aceste probe a avut loc închi
derea festivă a competiției.

ștafetă 4 x 8 km 
următoarele

lh55:21,47; 2. i

CU
Bulgariei

i băieți s-a 
rezultate : 

Cehoslova- 
2h03:47,13.

Cehoslovacia—Ungaria 24-10 
la handbal în 7

PRAGA 17 (prin telefon). Tn cadrul 
pregătirilor pe care handbaliștii ceho
slovaci le fac pentru campionatul mon
dial ce va avea loc în Cehoslovacia 
în prima jumătate a lunii martie, dumi
nică s-a desfășurat la Bratislava în- 
tîlnirea internațională dintre repre
zentativele Cehoslovaciei și Ungariei. 
Pentru selecționata cehoslovacă aceasta 
a fost ultima întîlnire oficială înaintea 
startului în cadrul „mondialelor". Din 
păcate, această ultimă partidă de veri
ficare nu a fost în măsură să solicite 
la maximum eforturile echipei gazdă. 
Handbaliștii cehoslovaci au ciștigat

destul de ușor cu 24—10 (10—3), re
prezentativa ungară nedjnd randamen
tul așteptat. La echipa cehoslovacă s-a 
remarcat jocul prudent în apărare și 
organizarea unor contraatacuri rapide, 
soldate în majoritatea cazurilor cu 
goluri.

DIN ÎNTRECERILE DE SALĂ

FOTBAL
CAMPIONATUL R.D. GERMANE

Jată cîteva rezultate înregistrate în 
ultima etapă a campionatului R.D. Ger
mane : Auibau Magdeburg—Turbine 
Erfurt 2—2, Dynamo Berlin—Lokomo
tive Stendhal 2—0, Motor Zwickau— 
Chemie Halle 3—0, Chemie Leipzig— 
Motor Steinach 3—0, Karl Marx Stadt 
—S.K. Leipzig 0—3. In clasament Vor- 
wărts Berlin, Chemie Leipzig, Empor 
Rostock toate cu cite 20 p ; S.C. Leipzig 
— 19 p.

ST.

Etapa

ETIENNE DIN NOU 
ÎNVINGĂTOARE

Scrisoare din Roma:

italian
despre rugbiul rominese

m :

din
un

Etapa a 22-a a campionatului fran
cez a însemnat pentru liderul clasamen
tului o nouă victorie: St. Etienne a 
întrecut cu 2—1 pe Lyon. Reims a su
ferit o nouă înfrîngere (1—2 cu Lens), 
la fel ca și Racing : 0—1 ou Sedan, 
lată celelalte rezultate: Strassbourg— 
Valenciennes 1—0, Stade Franțais— 
Bordeaux 2—0, Rouen—Nîmes 1—0, 
Nice—Angers 3—1, Rennes—Monaco 
2—1, Nantes—Toulouse 2—2. In frun
tea clasamentului situația este urmă
toarea : St. Etienne (20 jocuri) 29 p, 
Lens (22 ) 27 p, Lyon (21) 25 p, Mo
naco și Rennes (22) 25 p.

EGALITĂȚILE AU DOMINAT 
CAMPIONATUL ITALIAN

L-am întîlnit zilele trecute pe 
comisarul tehnic al echipei națio
nale de rugbi a Italiei, ALDO iN- 
VERN1CJ, cu care am avut o dis
cuție privitoare la nivelul atins de 
rugbiul european. Intr-o asemenea 
discuție, firește, rugbiul rominese 
nn putea să nu ocupe un loc im
portant. Pentru cititorii „Sportului 
popular", vă relatez cîteva aprecieri 
ale lui Invernici asupra nigbiului 
rominese :

„In lumea rugbistică, spune Aldo 
Invernici, Romînia a reprezentat 
totdeauna un obstacol greu de tre
cut. Cunoaștem rugbiul rominese 
încă dinainte de război, dar —in 
ultimii 20 de ani — această disci
plină sportivă a făcut în Romînia 
progrese considerabile. Cu ocazia 
partidelor internaționale, federația 
romînă a adoptat totdeauna prin
cipii sănătoase de pregătire, reu
șind să prezinte pe teren formații, 
aș zice, perfecte. Cînd îi vezi jucînd 
pe romini, un lucru te izbește de la 
primul contact: perfecta condiție 
fizică a fiecăruia dintre jucători, 
care le permite nu numai să impu
nă un ritm de joc foarte ridicat ci 
și să se găsească permanent „pe 
balon**, gata să folosească orice

ALE AELEIHOl!
MECIUL ATLETIC dintre echipele 

feminine ale R.P. Polone și R.F. Ger
mane (desfășurat pe , teren acoperit , la 
Stuttgart) s-a încheiat cu scorul de 
42—31 în favoarea gazdelor, lată cîș- 
tigătoarele cîtorva probe: înălțime: 
Bîeda (R.P.P.) 1,69 m; • lungime: Hof- 
man (R.F.Q.) 6.21 m; greutate: Klein 
(R.F.G.) 15,67 m; 800 m: Luczak.
(R.F.G-) 2:14,6;' ștafeta 4x200 
R.F.G. 1:29,7; R.P.P. 1:43,2.

LA MADISON Square Garden 
New York s-a desfășurat recent
concurs internațional atletic pe teren 
acoperit. Surpriza concursului a fost 
produsă de tînărul Lewis Hmyt. Cu o 
săritură de 2,16 m, realizată la prima 
încercare, acest debutant i-a învins pe 
Jolwi Thomas și Tony Sneazwell, care 
săriseră 2,10 m.

La BERLIN (R.D.G.) se desfășoară 
în prezent campionatele internaționale 
de atletism pe teren acoperit ale R.D. 
Germane. In prima zi sprinterul ger
man Winkler a egalat recordul mon
dial în proba de 50 m cu timpul de 
5,3.

o mare

greșeală a adversarului. In același 
timp, se vede la romini și o optimă 
pregătire tehnică individuală, rezul
tat al unei exersări permanente a 
anumitor mișcări In condiții de joc, 
ceea ce asigură un joc liniar, cursiv, 
aproape fără greșeală".

L-am întrebat apoi pe Invernici 
ce crede despre jocul de la Tou
louse (Franța—Romînia 6—6), la 
care a asistat. Specialistul italian a 
spus :

„Terminind la egalitate la Tou
louse, Romînia a realizat
performanță. Formația romînă s-a 
dovedit din nou bine pregătită și a 
arătat că are unele elemente de re
marcabilă clasă internațională. Este 
cert că azi romînii sînt adversari 
redutabili pentru oricine. N-am vă
zut altă echipă care să dispună atît 
de bine de arma pregătirii fizice. 
Nu-mi rămîne decît să-i felicit pe 
colegii mei romini, care de alifia ani 
lucrează cu adevărat bine. Rugbiul 
rominese are azi un cuvînt greu de 
spus în Europa, , grație meritelor 
sale reale, cucerite pe toate stadioa
nele continentului".

Concursul internațional de

CESARE NAZZARO
ziarist italian

BERLIN 17 (prin telefon). —• Pe 
pista artificială a clubului spartiy Dy
namo Berlin s-a desfășurat un con
curs international de patinaj viteză, 
la care au luat parte patinatori din 
R.' S. .Cehoslovacă, R. P. Ungară, 
R.P. Rpniînă și R.D. Germană.

Iată cîștigătorii probelor, precum și 
locurile objinute de patinatorii romini: 
500 m: 1. Helmuih (R.D.G.) 43,8 sec... 
13. E. . Papuc (R.P.R.) 47,4 sec.; 14. 
Lăzărescu 47,6 sec.; 16. Catena 47,8 
sec.; 1500 m: 1. Helmuth 2:21,9... 7. 
Lăzărescu 2:28.5; 10. Papuc 2:29.3; 13. 
Sotirescu 2:31,1; 3000 m: 1. Jurgen

Duminică, în etapa a 21-a a campio
natului italian doar în două întîlniri 
ale primei categorii una din echipe a 
terminat învingătoare: Genua—Lazzio 
4—1, Juventus—Sampdoria 1—0. In 
toate celelalte meciuri s-au înregistrat 
egalități, rezultatul de 1—1 fiind „la 
modă". In derbiul etapei s-au întîlnit 
Fiorentina și Bologna, ultima lideră 
a clasamentului. Desfășurată sub sem
nul mizei mari, partida s-a caracterizat 
printr-o atenție deosebită acordată apă
rărilor, fapt ce explică în mare mă
sură scorul alb cu care ea s-a încheiat. 
Astfel, Bologna continuă să-și păstreze 
locul fruntaș, deoarece Milan, deși a 
jucat pe teren propriu, nu a putut tre
ce de Torino ; 1—1. Alte rezultate : 
Lanerossi—Catania 1—1, Mantova—In- 
ternazionale 2—2, Modena—Bari 1—1, 
Roma,—Aialania 1—1, Spail—Mesina

(R.D.G.) 4:55,7... 14. Lăzărescu 5:20,1; 
18. Papuc 5:24,0; 20. Sotirescu 5:32,6; 
5000 tir. 1. Martoș (R.P.U.) 8:40,4... 
15 Lăzărescu 9:17,4.

Cu prilejul acestui concurs, repre
zentanta noastră Eva Farcaș a făcut 
cîteva _ tentative de record, reușind în 
două dintre ele. lată rezultatele obți
nute; 500 m: 53 sec.; 1000 m: 1:51,8; 
1500 m: 2:49,2 nou record R.P.R. (v.r. 
2:52,0); 3000 m: ------ " “
225,417 
226,066),

FLORIN GĂMULEA
antrenor

6:00,7; poliatlon:
nou record R.P.R. (v.r.

PE GLOB
1—1. Reținem, de asemenea, că în par
tida restanță a campionatului Ir 
zionale a dispus cu 1—0 de Mo „ 
lată clasamentul: Bologna 33, «C 
32, Inter 31, Juventus 28, Fiorentina 
27 etc.

BLACKBURN ELIMINATA DIN 
„CUPA ANGLIEI"

. Intîlnirile de cupă nu se dezmint nici 
în Anglia. De multe ori echipe din liga 
I au fost eliminate de formații codașe 
din diviziile a 11-a, a 111-a și chiar, 
a IV-a. Iar „16-imile“ desfășurate sîm- 
băta trecută sînt un exemplu elocvent 
în acest sens. Dintre surprize, cea mai 
mare o constituie, desigur, eliminarea 
(cu 3—1) a fruntașei primei ligi, 
Blackbmn, de către Oxford, o forma
ție modestă din liga a IV-a. A fost 
eliminată, de asemenea, și campioana 
Angliei, Everton (cu 3—1), de către 
Sunderland (liga a Il-a). In intîlnirea 
Stoke City—Swansea (ultima din liga 
a 11-a) s-a înregistrat un rezulta.tr j 
egalitate : 2—2, unul din golurile^, 
delor fiind înscris de celebrul Matthews. 
Partida urmează să se rejoace astăzi 
la Swansea. Alte rezultate: Preston —> 
Carlisle 1—0, Arsenal—Liverpool 0— 1, 
Manchester United—Barnsley 4—0, 
Burnley—Huddersfield 3—0, West Ham 
United—Swindon 3—1.

„AȘII" ÎNVINȘI

Real Madrid și Barcelona învinse 1 —» 
iată principalele „evenimente" ale eta
pei a 21-a a campionatului spaniol. 
Real Madrid, lipsită de aportul unor, 
jucători de bază, a fost întrecută cu 
1—0 de Bettis Sevilla, în timp ce Bar
celona a cedat cu 2—0 în fața lui Val
ladolid. Alte rezultate : Saragoza—Se-‘ 
villa 0—0, Murchia—Oviedo 1—0, Pon- 
tevedra—Atletico Bilbao 2—J, Valen
cia—Elche 1—0, Atletico Madrid—Le- 
vante 4—0. Clasament: Real Madrid 
31, Barcelona 30, Sevilla 27.

• Selecționata orașului Moscova!,
care a participat la întrecerea interna
țională desfășurată la Mexico City, își 
continuă turneul în America de Sud, 
Fotbaliștii sovietici au întîlnit duminică 
formația mexicană Necaxa, cu care aii 
terminat la egalitate (0—0); la 19 fe
bruarie, selecționata Moscovei va în- 
tîlni pe Guadalajara. După aceasta, 
fotbaliștii sovietici vor pleca în Salva
dor, unde vor evolua la 23 febniatie, 
iair la 26 februarie este programat în 
Costa Rica ultimul meci al tiirnenlni 
întreprins în America de Sud. i

■ • Intr-un meci internațional desfă" 
șurat duminică la Sofia pe tereiHil 
Narodna Armia, echipa bulgară ȚSKA 
Cerveno Zname, a învins cu 2—0 pe 
Legia Varșovia. j

• Lotul de juniori bulgari care s£ 
pregătește pentru turneul U.E.F.A. dîii 
Olanda a evoluat duminică la Plovdiv 
în compania echipei locale Marița. Tfi 
nerii fotbaliști au obținut victoria ci 
scorul de 2—1.
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