
POEZIA SPORTULUI
Vechiul adagiu latin „minte 

sănătoasă într-un corp sănă
tos" e mai prețuit decît ori- 
cînd. Importanța care se acor
dă sportului in țara noastră 
izvorăște din însemnătatea pe 
care o au exercițiile fizice 
pentru sănătatea și întărirea 
unui popor. Generația care se 
ridică e mai puternică decît 
cele precedente. Interesul, pa
siunea pe care tineretul de azi 
le arată întrecerilor în aer li
ber, numărul tot mai mare al 
sportivilor, admirația și dorința 
de a ajunge și a întrece pe 
campioni stimulează zelul înce
pătorilor și întăresc calitatea 
echipelor noastre, care nu o 
dată s-au înfruntat cu forma
țiile străine cele mai redutabile 
și nu o dată le-au biruit.

Sportul însă, folosește nu nu
mai fizicului, dar și intelectului. 
El ascute mintea, o face să ac
tiveze într-un ritm mai alegru, 
îi pune probleme pînă acum 
necunoscute, o îmbogățește cu 
noi cunoștințe. El dezvoltă spi
ritul de combativitate și, în a- 
celași timp, de solidaritate. 
Sportul întărește prietenia, 

i activa, de a te ambiția de a 
Întrece.

Zeci și zeci 
tari participă 
pe stadioane.

de mii de privi
ta întrecerile de 

E un freamăt de

După 25 de ani

Silvio Piola
din nou la București

Nu numai campionii schiului, 
participant la „Internaționalele" 
țării noastre, au fost așteptați 
ieri cu nerăbdare pe aeroportul 
Băneasa. Un oaspete de seamă 
primeau și fotbaliștii. Pe fostul 
internațional italian, actualmen
te antrenor și „piofesor" al ba
lonului rotund. SILVIO PIOLA.

Iată-1 coborînd din avion, 
înalt, suplu, uscățiv, Cil privi
rea ageră. Mă simt tentat să

G. NICOLAESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Azi și mîine în Capitală
JOI 20 FEBRUARIE

FOTBAL Echipele bucu- 
reștene își continuă pregăti
rile susținînd azi o serie de 
meciuri de verificare. RAPID 
întîlnește pe stadionul Ciu
lești formația TEHNOME- 
TAL; pe terenul Timpuri Noi 
(Dudești) formația BUMBA
CUL va juca cu PETROLUL 
PLOIEȘTI, în timp ce pe 
terenul II de la parcul spor
tiv Dinamo se va disputa 
partida DINAMO BUCU
REȘTI — ELECTRONICA. 
Toate jocurile încep la ora
15,30.

HOCHEI. Patinoarul „23 
August", ora 10: Avîutul 
Miercurea Ciuc — Metalul

de VICTOR EFTIMIU

mare zbuciumată, o revărsare 
de entuziasme, aplauze, acla
mații. Simți viața' cum palpită 
într-un tumult pe care rar îl cu
nosc alte activități omenești.

Nu numai cei ce practică 
sportul sînt pasionați de el. Mi
lioane de oameni din toate ra
murile de activitate participă 
la meciuri, urmăresc cu pasiune 
întrecerea tineretului. Acest iu
reș general este plin, în acelaș^. 

De miine, la București și Brașov

Turneele finale ale celei de a VH-a ediții 
a „Cupei Sportul popular" la handbal in 7

• CÎST1GÂTOARELE TROFEELOR • PROGRAMUL JOCURILOR • ÎN BUCUREȘTI, JU
NIORII SE ÎNTREC ÎN SALA FLOREASCA • LOTURILE ECHIPELOR FINALISTE

Cursuri de pregătire pentru copii
la baschet și volei

timp, de poezie. Poezia vigu
roasă a luptei sportive cinsti
te, varietatea culorilor, frumu
sețea tinerească a corpurilor 
călite în aer liber adaugă un 
farmec plastic acestor manifes
tări din ce în ce mai cuceri
toare.

Antichitatea elenă și romană 
a dat și ea o mare însemnă
tate stadioanelor. In același 
timp cu dezvoltarea dramatur
giei, a filozofiei, a sculpturii, a 
tuturor artelor, creștea și im
portanța olimpiadelor, care 
marcau datele cele mai impor
tante din istoria Eladei. Din 
toate colțurile țării se adunau 
în cîte o cetate importantă, 
participanții ta concursurile a- 
tletice. Fiecare provincie se 
mîndrea cu reprezentanții ei, 
cununile de mirt și de dafin 
împodobeau fruntea învingăto
rilor, ca și pe ale poeți
lor. Poezia sportului ilumina 
întregul tineret, îi înfrumuseța 
și sufletul, nu numai trupul, 
înainte de a fi fost poetul dra
matic genial, Euripide a fost un 
sportiv de seamă, iar celălalt 
mare tragic, Sofocle, în ado- * 1 * * 
lescentă, dansa în fruntea pro-

Seria tradiționalelor eveni
mente handbalistice continuă.

De mîine, la București și 
Brașov se va consuma ultimul 
act al popularei competiții „CU
PA SPORTULUI POPULAR", 
rezervată — cum se știe — e- 
chipelor de juniori și junioare. 
Și, ca de obicei, iubitorii hand
balului în 7, vor fi prezenți în 
număr mare la ultimele întâlniri 
ale ediției 1963—64. a Vil-a în 
ordine cronologică. Ei știu că 
tinerii handbalist! le vor oferi 
satisfacția unor partide dispu
tate și prilejul de a remarca noi 
talente. Pentru că în fiecare an 
„Cupa Sportul popular" a des
chis perspective multor elemen
te tinere, ajunse apoi în echipe 
de categoria A și chiar în lotu
rile reprezentative. Alături de 
campionatul republican de juni- 
ori-junioare, „Cupa Sportul popu

Institutul de cultură fizică or
ganizează incepind cu data de
1 martie două cursuri de pregă
tire pentru copii la baschet și 
volei. Pot participa elevi (fete 
și băieți) pînă la virsta de 13 
ani. Pregătirea micilor sportivi 
se va efectua după-amiază, în 
sălile și pe terenurile de sport 
ale catedrei de jocuri sportive.

Rădăuți; ora 19: Steaua
București — Unirea Bucu
rești, meciuri în cadrul tur
neului final al campionatului 
republican de juniori.

VINERI 21 FEBRUARIE

HANDBAL. Sala Floreas- 
ca, ora 17.45: C.S.M. Reșița 
— C.S.Ș. Cluj; ora 19: 
C.S.Ș. București — Luceafă
rul Brașov, jocuri în turneul 
final al „Cupei Sportul popu
lar" la juniori.

HOCHEI. Patinoarul „23 
August", ora 17: Unirea
București — Știința Sighi
șoara ; ora 19: Steaua Bucu
rești — Metalul Rădăuți 
(turneul final al campionatu
lui republican de juniori).

(Continuare in pag. a 2-a) 

lar" este cea mai importantă în
trecere a tinereții din handbalul 
nostru, menită să asigure și o 
activitate îndelungată echipelor 
de juniori și o bogată pepinieră 
de cadre talentate.

CUI VA REVENI CUPA ?...

Pînă acum, pe tabloul de o- 
noare al cîștigătorilor trofeelor 
puse în joc și-.ști înscris numele 
șapte echipe, cum rezultă din 
lista de mai jos :

EDIȚIA JUNIORI

1957— 58
1958— 59
1959— 60
1960— 61
1961— 62
1962— 63

Anul acesta — spre deosebire 
de edițiile precedente — între
cerea se anunță mult mai spec
taculoasă prin valoarea sensi
bil apropiată a echipelor : „După 
părerea mea — ne spunea secre

S.S.E. București
C.S.S. Banatul Timișoara
C.S.S. București
C.S.S. București
C.S.S. București
C.S.S. București

înscrierile se primesc oină la 
data de 27 februarie, la catedra 
de jocuri sportive a Institutului 
(orele 11—14).

Copiii selecționați pentru aces
te cursuri vor primi echipamen
tul corespunzător.

Traclifioiiala fotografie let sosirea pe aeroport.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VX1

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

Anul XX —Nr. 439G

SPARTACHIADA REPUBLICANĂ

La Corabia, în așteptarea startului
Pregătirile pentru Spartachia- 

<la republicană au început și în 
orașul Corabia. O intensă acti
vitate am înlîlnit Ia asociația 
sportivă Flacăra de la școala 
medie nr. 1. De altfel, încă din 
luna ianuarie sportivii de aici 
au început pregătirile pentru 
campionatele școlare ce se dispTi- 
tă în cadrul Spartachiadei repu
blicane. Ei nu au neglijat nici

tarul general al F.R.IL, Lucian 
Grigorescu — actuala ediție este 
foarte echilibrată, la primul loc 
avînd șanse fiecare din finaliste".

Intr-adevăr, atit la juniori 
cît și la junioare, echipele as
piră în mod justificat la cuce
rirea Cupei, Prevedem o luptă 
strînsă între C.S.S. București 
— deținătoarea trofeului. —■ 
C.S.M. Reșița și jfeiceaîărul 
Brașov la băieți, Vdwța Odor- 
hei, Luceafărul Brașov și 
S.S.E. nr. 2 București la fete.

JUNIOARE

ILEFOR Tg. Mureș 
ILEFOR Tg. Mureș 
Mureșul Tg. Mureș 
Mureșul Tg. Mureș 
Tractorul Brașov 
S.S.E. Ploiești

IN FIECARE ZI, 
PROGRAM ATRACTIV 1

Programul turneelor finale oferă 
în fiecare zi cîte un punct de a- 
fracție, atit Ia București cît și la 
Brașov. Să vi-1 prezentăm :

LA BUCUREȘTI, IN SALA FLOREA
SCA— JUNIORII

Vineri 21 februarie, ora 17.45 : 
C.S.M. Reșița — C.S.Ș. Cluj ; ora 
19 : C.S.Ș. București — Luceafărul 
Brașov.

Sîmbătă 22 februarie, ora 16.30 : 
Steaua București — Dinamo Brașov 
(meci-tur important, în .Cupa 
F.R.H.') ; ora 17.45 : C.S.Ș. Bucu
rești — C.S.Ș. Cluj ; ora 19 : C.S.M. 
Reșița — Luceafărul Brașov.

(Continuare In pag. a 4-a)

Joi 20 februarie 1964

celelalte competiți sportive. în 
selecționarea loturilor reprezen
tative ale asociației și-au spus 
cuvîntul întrecerile Spartachia
dei de iarnă a tineretului și con
cursurile pentru „Insigna de 
polisportiv4’. Acum, cei promo
vați în echipele școlii se află 
sub directa îndrumare a profe
sorilor de educație fizică Eugen 
Ristea, Virgil Nieolae«cu, Da
rius Stănescu și Viorel Vidu. 
Seară de seară, în sala de sport 
a școlii luminile ard pînă tîrziu. 
Voleibaliștii, baschetbaliștii și 
gimnaștii se antrenează cu sîr- 
guință...

La asociația sportivă Flacăra 
au început din timp pregătirile 
pentru marea competiție, Spar- 
tachiada republicană, care va 
începe la 1 martie. Cu sprijinul 
organizației U.T.M. elevii au 
confecționat 20 de table de șah, 
au reparat plasele de volei, au 
amenajat prin muncă voluntară 
o groapă de sărituri, au reno
vat terenurile de volei, handbal 
și baschet.

O altă asociație sportivă din 
localitate cu o bogată activitate 
este Tractorul de pe lîngă 
S.M.T. Corabia. în timpul iernii 
majoritatea celor 2.300 de mem
bri UCFS de aici s-au întrecut 
în pasionante concursuri de șah, 
trîntă, tenis de masă, haltere, 
săniuțe, patinaj, schi și tir, din 
cadrul Spartachiadei. Unii din-

Participanții la „Concursul 
internațional de schi al R. P. Romine" 

au sosit ieri la București»
După ultimele zvîcniri ale 

palelor elicelor uriașului IL-18, 
peste aeroportul Băneasa s-a 
așternut liniștea. Scara trasă în 
grabă a permis pasagerilor să 
coboare. Printie ei mult aștepta
ta oaspeți ai „Concursului in
ternațional de schi al R. P. Ro
mine'1. Figuri de oameni tineri, 
bronzați, surîzători. Campioni o- 
lirnpici, mondiali, cîștigători a 
numeroase concursuri interna
ționale de primă categorie.

Bineînțeles, primul nostru 
„obiectiv" au fost surorile 
Goitschel, performerele acestui 
sezon. Le cunoșteam din nenu
măratele fotografii apărute în 
reviste și in ziare, astfel că nu 
ne a fost greu să le identificăm.

In holul aerogării am stat de 
vorbă cu Marielle Goitschel.

★ 4 pagini 25 bani

trei ei au ajuns chiar in final» 
competiției faza raională a Spar
tachiadei. Printre sportivii carw 
au figurat pe lista prim’lor cla
sați în etapa a Il-a a Spart»- 
chiadei de iarnă se numără me
canicii Marin Turca (trîntă), 
Miron Coswreanu (șali). Marin 
Mihai (tenis de masă) ș.a.

Consiliul asociației sportive și 
comitetul U.T.M. din stațiune 
și-au propus ca pentru concursu
rile primei etape a Spar ta ch ia
dei republicane să mobilizeze 
întregul tineret al stațiunii. Ei 
vor participa la întreceri în co
munele și satele unde vor munci 
în campania agricolă de primă
vară. Acum, consiliul asociației 
se preocupă de re a menaja rea 
terenurilor, de repararea niate- 
ri-alulud și echipamentului spor
tiv ca din prima zi a Spartachia
dei sportivii de aici să aibă 
totul pus la punct

Și în restul asociațiilor sportive 
din orașul Corabia pregătirile 
pentru prima etapă a Sparta
chiadei republicane sînt în plină 
desfășurare. în emisiunea spor
tivă a stației de radioamplificare 
a orașului se face cunoscut a- 
iproape zilnic regulamentul 
Spartachiadei republicane. Con
siliul raional UCFS a pregătit 
peste 50 de instructori voluntari 
și a instruit o serie de activiști 
care vor ajuta în muncă consi
liile asociațiilor sportive.

Biografia sportivă ? Medalie de 
aur (slalom uriaș) și medalia 
de argint (slalom special) la 
Jocurile Olimpice de la Inns
bruck, campioană mondială la 
combinată în 1962 și iu 1964, 
cîștigătoare a marelui concurs 
„Kandahar".

sf i De cînd schiați ? 
la 7 ani

•»*: Primul succes ?
—* O cursă de slalom special 

cîștigată la Semmering, cînd a- 
Veam 14 ani (N.R.: deci acum 
4 ani).

— La cite concursuri ați par
ticipat în acest sezon ?

La 20.
rv. Si, cite ați cîștigat ?
— Unu, doi... patru... șapte... 

zece..,
— Poate vă e mai ușor să 

socotiți cite ați pierdut ?
— Dat 5 sau 6
— Care sînt principalele dv. 

rivale ?
— In primul rind... Christine. 

Dar ea, de fapt nu îmi e rundă. 
Ce clștigăm, rămlne In... fami
lie. . Deosebit de valoroase le 
consider pe Janne Saubert și pe 
Traudl Hecher.

Care sînt „slăbiciunile" dv. 
în afara schiului ?

— Cinematograful și studiul 
limbii engleze. Din păcate, nu 
întotdeauna am timp pentru așa 
ceva. In luna decembrie de pildă 
am parcurs la antrenamente a- 
proape 1000 de km pe schiuri.

Cum ultimele cuvinte ne-au 
explicat în parte frumoasele per
formanțe ale acestei valoroase 
schioare i-am mulțumit și ne-am 
adresat americanului James 
Heuga, recentul cîștigător a) 
„Kandaharului".

— Ați mai cîștigat vreun con
curs în Europa ?

D. STANCULESCU

^Continuare in pag. a 4-aJ,



Ședința de analiză a activității Federației 
romîne de baschet pe anul 1963 a scos în 
evidența o serie de probleme importante 
ale acestui joc sportiv, asupia cărora s-au 
concentrat discuțiile participanților (mem
bri ai federației, antrenori, arbitri, membri 
ai birourilor secțiilor de baschet, jucători 
fruntași ș.a.).

Discuții ample 
nute în diferite 
atît de echipele 
și de echipele

Nu-mi mai cer scuze!
Ieri am făcut un lucru bun: m-am 

'dus la consiliul asociației sportive 
Adesgo și mi-am cerut scuze... 

început.
urmă
și cu oțet în

Eu 
cu doi

— Tovarăși!... am 
'sînt persoana care în 
ani v-a făcut cu ou 
„Sportu"'. Vă mai aduceți aminte ?

— Cum să nu I Dar de ce nu luați 
loc ?

— Nu merit! V-am criticat pe de
geaba.

— Ei, maî greșește omul..-. Fumați?
— Mulțumesc... în fond, ce făcu- 

fseți dumneavoastră ?

V. TOFAN

în

DINAMOîn-că o echipă masculină 
Cine poate să ne acuze 
activitate sportivă ?

‘— Priviți,
Ide handbal !
țcă nu avem

— Ca ș-i acum doi ani, fetele din 
întreprindere !

Desen de Neagu Rădulescu

—■ Chiar, ce făcusem noi ?
— Nimic. ..
— Cum nimic? înființasem o echipă 

de fotbal îrrtr-o asociație sportivă în 
care 90 la sută din membrii LCFS erau 
femei.

— Ei și?
•— Cum „ei și“ ?
— Păi, scrie undeva că o asociație 

nu are voie să aibă echipă de fotbal?
— Nti scrie.
— Vedeți? Aici am greșit eu. Fiind

că ce mi-am spus: cum naiba e posibil 
ca intr-o fabrică cu peste 1 000 de femei 
să nu existe decit o singură echipă, și 
aceea de fotbal? Și ca un Don Qui- 
chote înflăcărat, care vine în apărarea

POEZIA SPORTULUI
(Urmare din pag. 1)

cesiunilor și 
torilor cînd, 
câi, arunca 
fioase.

Un actor 
vîrșit daca 
și dramatic

stîrnea aplauzele specta- 
interpretînd rolul Nausi- 
mingea cu gesturi gra- 

lor trebuie sâ fie 
atitudinile plastice,

libere, 
gra-

numaiacestea se cuceresc
Un actor greoi cu respira- 

cu mișcările neîndemî-

nu este un artist desâ- 
paralel cu studiul literar 
nu-și cultiva armonia și 

vigoarea corpului. Meșteșugul actori
cesc ceie, pe lîngă inteligentă și me
morie, soliditatea, amploarea plămî- 
nilor, forța care se cucerește prin 
mișcări ritmice în aer liber.

Am recomandat totdeauna artiști
lor noștri dramatici să danseze cît 
mai mult, să facă scrimă, jocuri sub 
cerul senin, în aerul proaspăt, tot ce 
le poate întări și mlădia organismul, 
tot ce-i poate face zvelți, înaripați. 
Mișcările 
spontane, 
fioase.

Și toate 
prin sport, 
fia scurtă, 
notice, oricît talent și inteligență ar 
avea nu va putea realiza cu un de
plin succes tot ce-i dictează această 
inteligență și acest talent, tot ceea 
ce-i impune personajul interpretat

încă din școală, din anii de uce
nicie, ei sînt datori să practice spor
tul, așa precum în fiecare zi trebuie 
să vocalizeze, să pronunțe cu preci- 
ziune și sonoritate cea mai surdă 
consonantă, într-un cuvînt să-și îngri
jească, pîno la adinei bătrîneți, dic
țiunea. Și, o dată cu ea, verva mus
culaturii, suplețea mișcărilor. 

dulcineelor, m-am apucat să trîr.tesc 
foiletonul respectiv. Ba mai și vă iro
nizam în unele locuri. Spuneam, de 
pildă, că e meritul consiliului asocia
ției sportive, care a reușit să formeze 
o echipă de... fotbal într-o asemenea 
unitate cu specific feminin". Ei, dacă 
omul nu s-ar grăbi /... Ce, nu pu
team să prevăd că in următoarele luni 
se vor înființa și alte echipe ?.. .

— De handbal, spre exemplu. Știți, 
am mai înființat de atunci una...

— Vedeți ?
—- E în campionatul raional 1
— Foarte frumos.
— Merge bine.
— Bravo!
— Cea de fotbal a trecut acum 

„oraș".
Băieți buni, îi cunosc eu.
Să-i vedeți însă, pe cei de la... 

handbal I
— Pe cineee ?
— Pe băieții din echipa de handbal...

H3
ACTIVITATEA LA ZI

C.S.M. CLUJ (F) 3—0 
(8, 4, 9)

Intilnirea feminină Dinamo—C.S.M. 
Cluj, din cadrul etapei a Il-a a „Cupei 
R.P.R.", a avut loc marți (in loc de 
miercuri) în sala Dinamo. Meciul s-a 
încheiat cu victoria categorică a for
mației bucureștene : 3—0 (8, 4, 9). Deși 
au aliniat o formație fără jucătoarele 
din lotul olimpic, gazdele au cîștigat 
destul de ușor, datorită jocului bun al 
tinerelor Lucia Vanea și Rodica Hăl- 
măgeattu, precum și al Alexandrinei 
Constanți nege u, dar și ca urmare a re- 
plicei slabe a adversarelor. Clujencele, 
ca și duminică, au jucat slab. Ne aș
teptam ia mai mult, mai ales din par
tea jucătoarei Domrrica Costîc.

DINAMO SUCEAVA — ÎNAINTE 
TIMISOARA 3—2 (8—15, 20—18. 

15—11, 14—16, 15—13)
Intr-o restanță din cadrul seriei 

11 a (masculin) Dinamo Suceava
a 
a 

întrecut după o partidă de mare luptă 
și de un bttn nivel tehnic, formația ti
mișoreană înainte. Dinamo a cîștigat

Marii actori pe care i-am cunoscut 
practicau exercițiile de silabisiră chiar 
dupâ ce terminau de jucat un rol 
greu. Ei făceau gimnastică dimineața. 
Făceau gimnastică înainte de a se 
culca. Răsuflarea le era ușoară, dupâ 
cum ușor le era somnul.

Cultivarea corpului mergea paralel 
cu lecturile, cu studierea textului, e- 
fortul fizic paralel cu jocul inteligen
ței. Această armonie reprezintă hrana 
cotidiană a făpturii omenești, flacăra 
care întreține vigoarea spiritului și a 
corpului. Un organism care nu prac
tică în fiecare zi aceste exerciții fun
damentale devine leneș, greoi, obo
sește repede, refuză orice efort. Cu 
vremea, actorul decade, lumea nu-l 
mai prețuiește și oricît temperament, 
cultură și sensibilitate ar avea, le iro
sește prin moleșeala membrelor, mo- 
leșeală căreia foarte curînd îi urmea
ză și cea spirituală.

Actori tineri sau bătrîni, cultivați 
sportul 1 Actrițe începătoare sau con
sacrate, păstrați-vă tinerețea și fru
musețea prin exerciții cotidiene de 
gimnastică, ascensiuni pe stîncile și 
potecile munților, jocuri în aer liber, 
dans, înot și întreceri la fugă! Și dacă 
se poate, câlâria, vîslitul și tot ce ne 
ferește corpul de rugină. Sîngele bate 
mai viu în artere, inima se obișnuieșle 
cu ritmul circulației, nu mai încearcă 
palpitații.

„Minte sănătoasă într-un corp să
nătos". Poezia, estetica, dinamismul, 
solidaritatea, ascuțimea spiritului, spi
ritul de inițiativă, toate acestea le 
cîștigâm prin practica îndelungată o 
gimnasticii.

smnn
Mai multa atenție muncii de perspectivă

au stîrnit rezultatele obți- 
competiții internaționale 
noastre reprezentative, cît 

___ de club și de asociații 
sportive. Reprezentativa masculină s-a cla
sat pe locul XI la campionatul european 
de la Wroclaw și pe locul IV la Jocurile 
Balcanice de la Atena, locuri care sînt total 
necorespunzătoare față de condițiile optime 
de pregătire asigurate, ca și față de po
sibilitățile reale existente pentru rezultate 
mai bune. Campioana R. P. Romîne, 
Steaua, a fost eliminâtă din primul tur al 
C.C.E. de către Honved Budapesta și a 
avut o comportare slabă la campionatul 
armatelor prietene de la Pekin, iar Dinamo 
nu a strălucit la „Dinamoviada* desfășu
rată la Pardubice. Fetele au realizat unele 
rezultate mulțumitoare (întîlnirile — în de
plasare — cu R. P. Polonă, turneul de la 
Constanța, meciul cu selecționata R.S.F.S. 
Ruse), dar nu s-au ridicat la valoarea 
atinsă în 1962, cînd au ocupat locul IV la 
campionatul european de la Mulhouse.

De fiecare dată, antrenorii (V. Popescu 
la reprezentativa masculină, Gh. Roșu și 
S. Feiencz la cea feminină, C. Herold la 
Steaua și Dan Niculescu la Dinamo) au 
motivat rezultatele slabe prin lipsa unor 
pivoți corespunzători ca înălțime și va
loare, ceea ce este un fapt real. Motivă
rile au lost însoțite de discuții și de pro
puneri, care au venit și din partea multor 
altor antrenori și 
baschetului.

Dar — și trebuie 
lucru este specific 
și propuneri au fost .multe și s-a realizat... 
prea puțin. Ce au făcut concret antrenorii, 
ca și ceilalți factori de răspundere din 
baschetul romînesc, pentru a soluționa pro
blema pivoților și a jucătorilor înalți în 
raport cu necesitățile acute ale acestui joc 
sportiv ?

activiști în domeniul

să precizăm că acest 
baschetului — discuții

datorită unei mai bune pregătiri fizice 
și unei voințe de a învinge, demnă de 
subliniat. (C. ALEXA — coresp.)
TRICOTAJUL ROȘU A CÎȘTIGAT 
„CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI" 

LA FETE
La sfîrșitul săptăminii trecute forma

țiile feminine Tricotajul roșu și Con
fecția s-au întilnit în cel de-al doilea 
meci pentru desemnarea ciștigătoarei 
„Cupei orașului București", la fete. Și 
de data aceasta victoria a revenit vo
leibalistelor de la Tricotajul roșu, cu 
scorul de 3—0 (13. 11, 12), după un 
joc atractiv. Tricotajul roșu a cucerit 
astfel cupa.

In turneul masculin s-au întîlnit 
echipele Semănătoarea și Confecția. 
După un joc bun, au cîștigat sportivii 
de la Semănătoarea cu scorul de 3—0 
(13, 11. 5). (N. TOKACEK — coresp.)

Sîmbătă, 22 februarie, de la ora
16,30, va avea loc în sala Dinamo în- 
tîlnirea dintre echipele masculine Se
mănătoarea și Aurora. După acest 
meci va fi cunoscută echipa cîștigă- 
toare a „Cupei orașului București".

Sîntem plini de bucurie și de mîn- 
drie să vedem cu cită dragoste, cu 
cîtâ pasiune si cu cît succes tineretul 
nostru s-a avintat și se avîntâ în a- 
ceastă mare fremătătoare, cu tala
zuri veșnic în acțiune, care e sportul I

Fie ca aceste cuvinte ale unui vechi 
admirator și iubitor al exercițiului fi
zic să fie un îndemn pentru toți de 
a participa la măreața sărbătoare a 
tinereții sportive — SPARTACHIADA 
REPUBLICANĂ, o chemare ca tot mai 
muiți oameni să pășească plini de 
entuziasm pe porțile larg deschise 
ale stadioanelor l

și avînd o pregătire fizică și 
satisfăcătoare, este neînsemnat, 
s-a ajuns la această stare de 
care influențează direct posibili-

Un răspuns elocvent ni-I dă o analiză a 
loturilor echipelor participante la campio
natele republicane, în care evoluează cei 
mai buni jucători din întreaga țară. Arun- 
cînd o privire asupra meciurilor desfășu
rate în campionatele 1962—1963 și 1963—1964 
constatăm că echipele sînt alcătuite în ma
joritate din jucători experimentați, care 
fac parte din aceste formații de ani de 
zile, dar ale căror perspective pe plan in
ternațional sînt ca și inexistente. Un exem
plu concludent ni l-a oferit partida dintre 
Rapid București (antrenor Al. Popescu) și 
Știința București (antrenor L. Vasilescu), 
in care au jucat H. Tursugian, I. Dinescu, 
L. Niculescu, C. Caragheorghe, M. Rădu- 
canu ș.a., baschetbaliști de la care nu se 
mai așteaplă mare lucru. Edificator este 
și modul în care sînt folosiți jucătorii de 
la Steaua Deși s-a alias atenția de afli 
de zile că se impune întinerirea primei 
formații, antrenorul C. Herold a continuat 
să se bazeze numai pe baschetbaliștii ex
perimentați (Fodor, Niculescu, Folbert, 
Nedef). ignorînd necesitatea promovării 
elementelor noi, tinere. A trebuit să treacă 
ani de zile pentru ca Valeriu Gheorghe 
să fie folosit în prima formație ; în schimb, 
Dicai, un real talent, și Dimancea, ocupă 
un loc sigur pe... banca rezervelor I... O 
situație asemănătoare întîlnim și în rîndul 
echipelor feminine, unde numărul jucătoa
relor tinere, dotate cu o talie corespun
zătoare 
tehnică

Cura 
lucruri, 
tățile de alcătuire a loturilor republicane 
și de pregătire a acestora la un înalt 
nivel ? Analiza cîtorva aspecte va dezvălui 
unele cauze și va arăta, totodată, ce tre
buie făcut pentru ca baschetul romînesc 
să iasă din situația în care se află ac
tualmente.

1. Dorind să obțină rezultate imediate, 
antrenorii au lăsat pe planul al doilea 
munca de perspectivă. Ei au preferat să 
utilizeze baschetbaliști experimentați, avînd 
o anumită valoare pe plan intern, dar 
lipsiți de orizont pentru reprezentativele 
țării. Lucrul cu elementele noi, tinere, 
avînd talie corespunzătoare jocului modern, 
nu a constituit o preocupare de căpetenie 
a antrenorilor și, în consecință, formațiile 
de bază ale echipelor fruntașe au rămas 
aproape neschimbate.

2. Unii jucători tineri, promovați în lotul 
republican (Kiss, V. Gheorghe, Giurgiu, 
Visnei), au considerat în mod nejustificat 
că o dată cu selecționarea lor li s-a con
firmat valoarea și că de acum înainte se 
pot culca pe laurii victoriei. De fapt, ei 
au fost promovați ca baschetbaliști de per
spectivă și tocmai acest lucru trebuia să-i 
determine să muncească mai mult pentru 
a atinge o valoare internațională, pentru 
a deveni cu adevărat utili echipei repre
zentative. Dar, în loc să se pregătească a 
cu conștiinciozitate, să ia exemplul celor 
mai buni, care folosesc ore întregi pentru 
antrenamente voluntare, tinerii promovați 
în lot au rămas „jucători de schimb", spe
ranțe nerealizate.

3. Colegiul central al antrenorilor a dat 
prețioase indicații teoretice pentru buna 
desfășurare a procesului de instruire și 
antrenament. TeoretiG totul s-a petrecut 
bine, den practic... membrii colegiului nu 
au controlat decît rareori modul cum sînt 
respectate indicațiile, cum se desfășoară 
antrenamentele. Prea puțini membri ai co
legiului central s-au deplasat la antrena
mentele echipelor, în special la cele din 
provincie, pentru a vedea la fața locului 
cum sînt îndeplinite sarcinile, pentru a 
controla și îndruma munca antrenorilor. Și 
antrenorii au nevoie de un ajutor concret. 
II dovedește faptul că mai asistăm la în- 
tîlniri în care evoluează jucători cu tehnică 
rudimentară, lipsiți de o pregătire fizică 
corespunzătoare, sau în care sînt ignorate 
cele mai elementare principii de tactică. 
Munca de instruire în secțiile de baschet 
are încă lipsuri serioase și un sprijin 
eficient din partea colegiului central poate 
și trebuie să contribuie la lichidarea lor. 
Oaie trebuie așteptat mult ca să-și exer
cite această atribuție importantă ?

4. Comisiile regionale, raionale și orășe
nești, secțiile de baschet ale ciuburiloi și 
asociațiilor sportive nu și-au dat întregul 
aport pentru Ca în activitatea baschetbalis- 
iică să fio atrași cît mai mulți tineri. 
Intre aceste organe nu a existat o cola
borare permanentă, după cum nu este nici 
o legătură strînsă între ele și școlile 
sportive de elevi, din care să fie selec
ționate elementele cele mai dotate. Greșită 
a fost orientarea și în privința activității 
competiționale, care s-a limitat la organi
zarea etapelor campionatelor republicane 
și de calificare. Comisiile regionale, ra
ionale și orășenești nu au inițiat și alte 
competiții care să angreneze într-o activi
tate organizată și continuă cît mai mulți 
jucători. Intre campionatul 1962—1963 și cel 
•din 1963—1964 a existat o întrerupere 
mult prea lungă — șl dăunătoare instruirii 
— în care echipele fruntașe au susținut 
doar cîteva meciuri amicale.

O imagine din Țara Oașului.
și în comunele și satele Țării Oașului. Spar- 

de o largă popularitate și în aceasta parte a
Sportul are mulți prieteni 

tachiada de. iarnă s-a bucurat 
țării. Numărul participanților la marea competiție a iernii se ridică în raionul 
Oaș la aproape 15 000.

în fotografie, un concurs de cros, din cadrul Spartachiadei de iarnă a 
tineretului, la care s au întrecut reprezentanții celor patru asociații sportive 
din Negrești. Foto ; M. Spiridon

5. Vinovată de acest impas al baschetu
lui de performanță se face bineînțeles și 
federația care nu a manifestat exigență 
față de modul cum birourile secțiilor, an
trenorii și jucătorii respectă și îndeplinesc 
sarcinile trasate. F. R. Baschet nu a exer
citat un control sistematic în această pri
vință. Forul de specialitate de pildă — a 
dat deseori indicații asupra modului * în 
care trebuie alcătuite loturile, prevăzînd 
în regulamentele campionatelor republicane 
din ultimii ani medii de vîrstă și de înăl
țime pentru jucători și jucătoare. Prevede
rile regulamentare nu au fost însă respec
tate și” totuși (de ce ?...) iederația nu a 
luat măsuri împotriva celor vinovați. Invo- 
cînd diferite pretexte, echipele au folosit 
aceleași loturi, iar F. R. ~
pe" linia celei mai ușoare 
ceptat scuzele astfel că 
manentizat.

Pe de altă parte, 
cătuit un program 
asigure o activitate 
pe o perioadă mai 
șitul campionatelor 
și începutul campionatelor ediția 1963—1964 
a existat o pauză mult prea 
primăvară pînă în iarnă), în 
torii echipelor fruntașe nu au 
decît la două-trei competiții 
de scurtă durată. In plus, F. 
nici nu a controlat în suficientă măsură 
modul în care se pregătesc echipele, deși 
se știa că în unele orașe (Timișoara, Cluj, 
Craiova, Iași, Constanța etc.) odată cu ac
tivitatea competițională încetează și antre
namentele organizate.

Desigur, mai sînt și alte cauze care au 
determinat rămînerea în urmă a baschetu
lui de performanță din țara noastră și 
care au fost dezbătute la ședința de ana
liză a activității F. R. Baschet. Pentru ca 
lucrurile să se îndrepte, pentru ca basche
tul să iasă din impasul în care se află și 
să realizeze saltul așteptat cam de multă 
vreme nu sînt suficiente însă doar dis
cuții ci și fapte. Sugestii, soluții și în
drumări au dat mulți antrenc-i, activiști 
și jucători fruntași. Acum sînt necesare, 
însă, în primul rînd fapte, muncă intensă 
și în special o muncă de perspectivă. 
Cele discutate In cadrul ședinței de ana
liză, multiplele probleme dezbătute de. 
participant trebuie să stea la baza acti-' 
vității viitoare a celor ce doresc ca bas
chetul romînesc să progreseze, să ajungă 
la valoarea corespunzătoare condițiilor 
create. Antrenorii, jucătorii, arbitrii, mem
brii comisiilor regionale, raionale și oră
șenești, ai birourilor secțiilor cluburilor și 
ale asociațiilor sportive, membrii birc 
federal și ai colegiilor și comisiilor 
rației, trebuie să-și unească forțele pexui 
a munci cu toată dragostea, cu tot elțtnul 
în

Baschet, mergînd 
rezistențe, a ac- 

situația s-a per-

Baschet nu a al- 
care să 
echipelor

F. R.
competițional 
organizată a 
îndelungată. Intre sfîr- 
republicane ' “1962—1963

mare (din 
care jucă- 

participat 
ocazionale. 
R. Baschet

vederea permanentei ridicări calitative 
baschetului din țara noastră.

Buletinul campionatelor
• Partidele feminine din București, 

din etapa de duminică, 23 februarie, a 
campionatului republican (seria I și 
seria a II) au fost programate în sala 
Floreasca, de la ora 8. Din program 
se desprinde 
deosebit de 
superioară a

• Sîmbătă 
ră la Cluj 
dintre Politehnica din 
Steaua.

e In partida Voința Oradea—Crișul 
Oradea (33—29) disputată in ultimi 
etapă s-a înregistrat recordul... celor 
mai puține puncte (62) înscrise intr-un 
meci, in actualul campionat. Celălalt 
record, al celor mai multe puncte in
tr-un singur joc, continuă să 
nut de partida Rapid—Crișul 
(104 —50).

• în numărul nostru trecut 
strat, cu o serie de exemple 
preocuparea jucătorilor noștri 
pentru îmbunătățirea preciziei 
rilor libere. Astăzi prezentăm 
de baschetbalist! care mai lasă de do
rit din acest punct de vedere: I. Di- 
nescu — 32 aruncări libere — ÎS rea
lizate, K. Zereleș 40—16, V Tascitic 
80—48, Gh. Diagoș 60—32. R. Țedula 
78—36, N. Bîrsan 28—15. C. loneci 
16-7.

meciul Știința—Unirea, 
important pentru partea'* 
clasamentului (seria I). 
22 februarie se desfășoa- 
meciul masculin restant 

localitate și

[ie dețt-
Oradea

am ilu- 
pozitive, 
fruntași 
aruncă- 
exemple



• în curînd, concluziile antrenorilor federali e La ora actuală (...cu 
mici excepții) toate echipele au antrenori ® Bazil Marian și Iosif Pet» 

sr.howski pregătesc echipa de tineret

LOCUL 2 Șl...
NOTĂ

LOCUL 13!
Atacul la portar

• PE PRIMUL PLAN sînt pregăti- 
le în vederea reluării activității fot- 
tlistice. In acest sens, săptămînile 
ecute, antrenorii federali au vizitat 
ate echipele din categoria A, ca și 
iele de la B și C. Cu acest prilej ei 
j asistat la antrenamente și la par- 
Je de verificare. Concluziile antreno- 
lor federali vor fi discutate în cadrul

R. Fotbal și vor fi luate măsurile 
îcesare în vederea îmbunătățirii 
uncii de pregătire acolo unde se simte 
■voia. Pînă la primele meciuri ofi- 
ale, antrenorii federali vor continua 
zitele la echipele de categoria A.
« SE APROPIE DE SF1RȘ1T o im- 

rrtantă acțiune a F.R. Fotbal: aceea 
încheierii pe doi ani a contractelor 

intre antrenori și cluburile sau asocia- 
ile sportive cu echipe de fotbal în 
itegoriile A, B și C. Astfel, la ora 
riuală, toate echipele de categoria A 
u cîte doi antrenori la formația de 
miori, un antrenor pentru juniori și 
tul pentru copii; la „B" există un 
flrenor pentru seniori și altul pentru 
miori, iar la „C" un antrenor pentru 
:hipa 1 și un instructor pentru juniori

și copii. Echipele C.F.R. Pașcani, Chi
mia Făgăraș. Ceahlăul Piatra Neamț, 
Dinamo Bacău și lnd. Sîrmei C. Turzii 
din categoria B nu au nici pînă acum 
antrenor calificat la juniori, în timp ce 
Progresul Alexandria și Chimia Onești 
din categoria C nu au încheiat con
tracte cu antrenori pentru prima e- 
chipă 1

• A FOST DEFINITIVAT progra
mul internațional al echipei reprezen
tative de tineret pentru anul 1964. E- 
chipa va disputa 7 meciuri. In depla
sare va juca cu Suedia (29 aprilie), 
Turcia (30 septembrie). Polonia (25 
octombrie), Anglia (25 noiembrie), in 
timp ce acasă tinerii noștri fotbaliști 
vor întîlni R. P. Ungară (24 sau 31 
mai), R.S.F. Iugoslavia (17 iunie) și 
R. D. Germană (20 septembrie). După 
cum se vede un program foarte bogat 
fapt ce determină acordarea unei atenții 
deosebite acestei reprezentative. Pre
gătirile jucătorilor ce vor face parte 
din această echipă vor fi conduse de 
antrenorul federal Bazil Marian care 
va fi ajutat de maestrul emerit al spor
tului Iosif Petschowski.

Silvio Piola, din nou la București
(Urmare din pag. 1)

iă apropiu de grupul schiorilor, nu 
re?' ’ scap insă, revederea Piola — 
>a
Vccliii, adversari își string mîinile și 

j îmbrățișează.
— Cit a trecut? — îl

de nostru...
— 25 de ani, vine 

tircea David adaugă : 
eco/.

Sînt evocate faze de
article, arr.îndouă cîștigate, la limită,

întrebă oaspe-

răspunsul. Și 
un sfert de

la cele două

[ocuri de verificare
GAZ METAN MEDIAȘ - FAIANȚA 

SIGHIȘOARA 1—0 (0—0)
MEDIAȘ (prin telefon). Amîn- 

ouă echipele au arătat o bună pre- 
ătire fizică dar au fost deficitare la 
apitoîul eficacitate. In special for- 
tația gazdă al cărei atac a ratat nu
cet “ase ocazii. Unicul gol a fost în- 
crii de Kezdi (în min. 47).

DAN V1NTILA - coresp.

1ETALUL BOCȘA ROMÎNA - C.S.M. 
REȘIȚA 1-5 (1—1)

Superiori din punct de vedere tehnic 
i tactic reșițenii au reușit să-și im
ună jocul în special în repriza a doua, 
m marcat: Sfirlogea (min. 42, 63 și 
8), Varga (min. 74) și Pătrașcu (min. 
6), respectiv Costea (min. 15). Te- 
enul a fost acoperit de zăpadă influen- 
ind execuțiile tehnice.

IANCU PLĂVIȚU-coresp.

de fotbaliștii italieni : 1—0 la Bucu
rești, în 1939 și cu 2—1, la Roma, în 
1940. După care îndrăznim și noi:

— Fiți amabil, cîți ani aveți ?
— 50.
— La ce vîrstă ați părăsit fotbalul ?
— La 39. Dar clacă aș fi prevăzut 

„recordul" lui Mathezvs nu l-aș fi 
abandonat atit de... repede. Rămîne 
doar să mă mulțumesc cu două recor
duri italiene, care îmi aparțin.

— Despre ce recorduri este vorba ?
— lată-le : in cariera mea de fot ba 

list, adică timp de 23 de ani, am 
marcat 380 de goluri; acesta ar fi 
unul. Apoi, intr-un meci Pro Vercelli 
— Fiorentina, ciștigat de echipa mea 
cu 7—2, am înscris 6 goluri; acesta 
este cel de al doilea. Și după cît se pare 
amindouă vor fi greu dcbor'te.

— Ce vă face să credeți ?
— Faptul că la noi in Italia (și nu 

numai ta noi) se pune prea mult ar 
centul pe apărare. Abia vezi — și 
asta la „zile mari" — o înaintare care 
să „dea" trei goluri. Spectacolul fotbx 
list ic 
cesta 
Cred 
câtor 
două 
fi șterse da pe... 
curînd...

P.S. în încheiere 
moșului fotbalist un

a scăzut simțitor și lucrul a- 
alungă spectatorii pe zi ce trece, 
însă că acest fenomen va fi tre 
și nu ~m-ar supă-a dacă cele 

recorduri, care îmi aparțin, o ir 
tabelă. Cît de

i-arn solicitat fai- 
„facsimil". lată-11

3NIREA RM. VÎLCEA - PROGRESUL 
SIBIU 4—1 (1—1)

R. VÎLCEA (prin telefon). In po- 
■da terenului înghețat cele două echipe 
u furnizat un joc agreabil. Unirea a 
itiinit în echipa Progresul Sibiu o for- 
mție cu reale posibilități care timp 
e aproximativ 80 de minute a jucat de 
rulte ori de la egal cu adversarii săi. 
n finalul partidei fotbaliștii de la U 
drea au atacat insistent reușind să 
iscrie 3 goluri în 10 minute, lată au- 
orii golurilor: Marin (miri. 6 și 80) 
r iubea (min. 86) și Mihăilescu (min 
0). Pentru Progresul Sibiu a marcat 
xifceag (min. 28).

DRAGOMIR ROȘIANU - coresp.

Cine spunea că locul unei echipe 
în clasament nu reflectă întotdea
una realitatea, că el se datorește și 
întîmplării ? Să vă dăm un exem
plu și veți vedea că, dimpotrivă, 

în clasament corespunde pe 
întregul cu atenția acordată 
asociație sportivă formațiilor 
reprezintă în diferite compe-

locul 
de-a 
de o 
ce o 
ti ții.

lată clasamentul campionatului re
gional de fotbal al regiunii Argeș. 
La seniori, pe locul al doilea se a- 
flă echipa Oltul Drăgănești-Olt, care 
are următoarea situație :

13 7 5 1 28: 9 19
La juniori, echipa aceleiași asocia
ții este însă tocmai în coada clasa
mentului, pe locul al 13-lea:

12 2 1 9 10:38 5
Oare de ce ? Răspunsul ni-1 dă 

corespondentul nostru ILIE FETEA- 
NU : „Conducerea asociației sporti
ve și a secției de fotbal de la Oltul 
Drăgănești-Olt se ocupă numai de 
echipa de seniori, în timp ce junio
rilor nu li se acordă nici o atenție. 
Aceștia nu au echipament corespun
zător, se prezintă Ia meciuri nepre
gătiți, cu intîrziere etc.". De aci se 
poate trage concluzia că prezența 
juniorilor în campionat este mai 
mult formală, urmărindu-se doar ca 
echipa de seniori să nu fie elimi
nată din campionatul regional.

Deci, locul din clasament reflec
tă cum nu se poate mai bine „aten
ția" care se acordă la această a- 
sociajie sportivă tinerilor fotbaliști. 
Ce părere au tovarășii din condu
cerea asociației Oltul și cei din 
consiliul raional UCFS Drăgănești- 
Olt?

Prin atac corect cu corpul se înțe
lege împingerea adversarului cu umă
rul contra umăr din față, lateral, sau 
din spate, cu condiția ca această îm
pingere să nu fie violentă. Pentru 
atingerea acestui scop, jucătorii folo
sesc forța fizică. Atacul corect cu cor
pul se poate efectua asupra oricărui 
jucător, inclusiv asupra portarului. 
Datorită faptului că portarul are cea 
mai dificilă sarcină dintre jucătorii 
din apărare ai unei echipe, regulamen
tul de joc îi dă acestuia anumite drep
turi. spre deosebire de ceilalți jucători. 
El are dreptul să joace mingea cu 
mina în propria suprafață de pedeapsă 
și nu poate fi atacat corect cu cor
pul, decît numai dacă: a) ține min
gea/ b) jenează un adversar/ c) se 
află în afara suprafeței sale de poartă.

Pentru a stăvili practica unor ata- 
canți de a dezechilibra portarul în 
anumite situații In timp ce acesta este 
preocupat exclusiv de prinderea min
gii, precum și în scopul unei juste 
interpretări a textului regulamentului 
pe linia asigurării spiritului de echi
tate, F.I.F.A. a făcut următoarea pre
cizare : „Cu condiția 
vederi ale art. 12să 
fie respectate, un 
portar poate fi ata
cat corect atunci 
cînd : a) ține min
gea, indiferent de 
poziția brațelor sale : 
bele picioare ale lui sînt in contact 
cu pămintul.

Pentru o mai bună înțelegere, să pri
vim atacul portarului prin prisma si- 

pe

propriei suprafețe de poartă, avînd 
ambele picioare pe pămint. In această 
poziție un atacant îl atacă corect cu 
umărul contra umăr. Un astfel de a- 
tac nu este însă regulamentar, întru- 
cit portarul, deși are ambele picioare 
pe pămint, nu ține mingea, este la dis
tanță de joc de ea. Arbitrul va opri 
jocul și-l va penaliza pe atacant cu o 
lovitură liberă indirectă.

II. în suprafața de pedeapsă, în 
afara suprafeței de poartă

ca celelalte pre-

Spre deosebire de suprafața porții, 
în restul suprafeței de pedeapsă por
tarul poate fi atacat în mod corect 
ca orice jucător de cîmp, dacă:

— ține mingea, indiferent de pozi
ția brațelor sale /

— jenează un adversar/
— se găsește la distanță de jos 

de minge.’
— joacă mingea.
Și în această suprafață, pentru a pu

tea fi atacat portarul trebuie să aibă 
unul sau ambele 
cu pămintul.

Exemple:

picioare în contact

Pe tenie 
de regulament

b) unul sau am-

în aer în 
suprafeței de 
cu mîinile 

pentru a 
mingea, care 
2 m de el.

vlm atacul portarului prin prisma 
tuațiilor în care s-ar putea găsi 
terenul de joc:

I. în suprafața porții

de-

Curs de arbitri la Tg. Mureș
In orașul nostru a început de curînd 

un curs de arbitri de fotbal, la care 
participă cursanți de la asociațiile spor
tive Ciocanul, Olimpia, Oțelul, Con
structorul, Voința Sîncrai, I.R.A. 2, Co
merțul, Stăruinfa, Cablul etc.

în cadrul cursului se vor preda 28 
lecții practice și teoretice. Cursul 
desfășoară 
D. Tacaci

de 
se 
lor

i.

Turneul

sub îndrumarea arbitri- 
și E. Racz I.

PAUȘ — coresp. reg.

juniorilor roniîni
Juniorii romîni din lotul U.E.F.A. 

au susținut al treilea meci din cadrul 
turneului de pregătire, în compania 
formației A E.K. din prima categorie 
a campionatului Greciei. Victoria a re
venit echipei gazdă cu scorul de 2—1 
(2—1). Punctele au fost marcate de 
Papagheorghiu și Papaioanu pentru 
A.E.K. și de către Panici pentru 
echipa romină.

Suprafața porții, care mai poartă 
numirea și de suprafață de protecție a 
portarului, este spațiul din suprafața 
de pedeapsă (denumit în mod impro
priu „careu! mic"), unde portarul se 
bucu-ă de cele mai mutte drepturi. In 
această suprafață el poate fi atacat 
numai dacă: a) ține mingea, indife
rent de poziția brațelor/ b) jenează 
un adversar.

Pentru ca atacul să poată fi consi
derat totuși regulamentar, portarul tre
buie să aibă unul sau ambele picioare 
in contact cu pămintul. Exemple:

1. Portarul prinde mingea în miini 
în interiorul propriei sale suprafețe 
de poartă, aoind ambele picioare des
prinse de pămint. In această poziție 
fiind, un atacant care se găsește tot 
în aer, îl atacă corect, adică îl împinge 
cu umărul contra umăr. Din această 
împingere portarul intră cu mingea in 
poarta proprie. O astfel de împingere 
este considerată neregulamentară. în- 
trucît portarul avea ambele picioare 
desprinse de pămint. în consecință nu 
se va acorda gol, se va penaliza ata
cantul cu o lovitură liberă indirectă.

Dacă portarul ar fi avut cel puțin 
un picior pe pămint și in urma împin
gerii efectuată de atacant (acesta 
fiind în contact cu pămintul) cu umă
rul contra umăr, ar fi intrat cu min
gea In poartă, s-ar fi acordat gol va
labil.

2. Portarul se găsește la distanță de 
joc de minge (circa 2 m) in interiorul

I. — Portarul se 
găsește 
afara 
poartă, 
întinse 
prinde

este la distanță de circa 
In această situație un atacant sare 
și el în aer și-l împinge pe portar 
corect, cu umărul contra umăr. U n 
astfel de atac nu este regulamentar, 
deoarece portarul se găsea cu ambele 
picioare desprinse de pămint. Arbit-ii 
trebuie să penalizeze, astfel de atacuri 
cu lovituri libere indirecte împotriva 
atacanților.

2. — Portarul are picioarele pe pă
mint și mîinile întinse să prindă min
gea, care se găsește la circa 2 m 
distanță. Un atacant îl împinge corect 
cu umărul contra urnă-. Din această 
împingere, portarul se dezechilibrează 
și cade la pămint. Un astfel de 
atac este regulamentar și arbitrii nu-l 
vor penaliza, deoarece întrunește toate 
condițiile cerute de regulament.

In ceea ce privește posibilitatea de 
a sustrage mingea portarului în timp 
ce-o joacă, acest lucru este permis 
atit în suprafața porții cît și in restul 
suprafeței de pedeapsă, cu condiția ca 
sustragerea mingii să se facă după 
ce a părăsit mîinile portarului pentru 
a fi lovită de pămînt sau aruncată.

III. In terenul de joc, în afara su* 
prafeței de pedeapsă

Ce cîștiguri va aduce concursul „X“-urilor?
Succesul unui buletin-abonament PRONOEXPRES

De la I. E. B. S.
— Pentru intîlnirea internațională 

e handbal in 7 (f) RAPID—SPAR- 
ACUS BUDAPESTA din cadrul se- 
nifinalelor C.C.E., 
a sala Floreasca, 
inzare începind de azi 
tr. Ion Vidu.

— Patinoarul artificial 
23 August" este deschis 
laj public ASTĂZI ȘI 
ÎRELE 16—18 și duminică 
i 15-17.

— La bazinul acoperit

din 24.11.a.c. de 
biletele se pun in 

la casa din

din parcul 
pentru pati- 

S ÎMBĂTA 
1 orele 10-13

© Comentariile în jurul puțin obiș
nuitului concurs PRONOSPORT de 
duminica trecută continuă. Cele 10 
„X“-uri ale concursului, dintre care 9 
unul după altul, au pus probleme di
ficile participanților. în istoria con
cursurilor PRONOSPORT din țara 
noastră nu s-a întîlnit un asemenea 
grup masiv de rezultate de egalitate.

Vor exista variante cu 12 rezultate ? 
Răbdarea nu ne mai este pusă pentru 
prea mult timp la încercare. Mîine se 
vor cunoaște rezultatele oficiale ale 
concursului și nu este exclus să aflăm 
asemenea performeri în lista de omo
logări.

între timp, se apropie următorul 
concurs, ccl de duminică 23 februa
rie, în care apare întreaga etapă a di
viziei A italiene precum și trei dintre 
cele mai interesante partide ale divi
ziei secunde.

Iată cele 12 întîlniri ale concursului 
PRONOSPORT nr. 8 de duminică 
februarie i

IV. Fiorentina — Juventus (A)
V.

VI.
VII. 

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

Genoa — Milan (A)
Inter — Spăl (A)
Lazio — Roma (A)
Messina — Atalanta (A) 
Torino — Mantova (A) 
Napoli — Cagliari (B) 
Parma — Udinese (B) 
Venezia ■— Pro Patria (B)

Buletinele-abonament PRONO-

lei 
în

14

23

Floreasca 
., ntinuă cursul de inițiere la înot 
■entru copii. înscrieri și informații ia 
omplexul Floreasca. telefon 11.64.06.

I. Bari — Lanerossi (A)
II. Bologna — Modena (Al 

III. Catania — Sampdoria (A)

EXPRES au înregistrat un nou mare 
succes. La concursul din 12 februarie, 
singura variantă de categoria I a fost 
aceea de pe un buletin-abonament și 
ea a adus deținătorului ei, participan
tul Gyorgy Balasz din corn. Remetea, 
raionul Gbeorgbieni, importantul cîștig 
de 100.000 lei. Abonați-vă și dvs. la 
PRONOEXPRES pentru luna martie în 
zilele care urmează.

Numere de rezervă : 27 28
Fond de premii : 636.773

Tragerea următoare va avea loc 
București.

Premiile tragerii Loto-central din
și sferturi : 

sfert a 76.985 
cîte 1.811 lei 
I: 4 a 14.113 

; Categoria a II-a: 
lei; Catego- 
și 33 a 568 
a 1.032 lei 
a V-a 58 a 
Categoria a 
194 lei; Ca-

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres din 19 fe
bruarie a.c. au fost extrase din urnă 
următoarele numere:

43 38 34 42 1 37

februarie 1964, întregi. 
Premiul suplimentar I: 1 
lei; Suplimentar II: 7 a 
și 6 a 452 lei; Categoria 
lei și 8 a 3.528 lei 
8 a 8.468 Iei și 8 a 2.117 
ria a IlI-a: 29 a 2.273 Iei 
lei; Categoria a IV-a 62 
și 80 a 258 lei; Categoria 
1.168 lei și 53 a 292 lei; 
Vl-a: 85 a 778 lei și 95 a 
tegoria a Vil-a: 156 a 437 lei și 150 
a 109 lei; Categoria a VIII-a: 130 a 
525 lei și 125 a 131 lei.

Cîștigător la premiul Suplimentar I 
sfert: Radu Ilic din Timișoara, care 
a obținut 76.985 lei.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

Portarul care iese din propria-i su
prafață de pedeapsă în terenul de Joc, 
va fi tratat ca orice jucător de cîmp. 
Intr-o astfel de situație el nu mai 
are dreptul să joace mingea cu mina 
și nici nu se mai bucură de preve
derile regulamentare privind proteja
rea lui.

Dacă în terenul de joc, in afara 
propriei suprafețe de pedeapsă, por
tarul pune mina pe minge, va fi con
siderat că face henț, motiv pentru 
care arbitrii îl vor penaliza cu o lovi
tură liberă directă.

Procedeul folosit de unii portari de 
a părăsi poarta mergînd în interiorul 
terenului de joc, nu constituie o aba
tere de la regulament. Portarul care 
și-a părăsit poarta mergînd în terenul 
de joc. In afara propriei suprafețe de 
pedeapsă, poate fi atacat insă în ace
leași condiții ca orice jucător de cîmp. 
El poate fi împins cu umărul cont: 
umăr, lateral, din fată sau din spate, 
fie pe pămint, fie în aer, cu 
tarea următoarelor condiții:

— mingea să fie in joc și 
tanță de joc (circa 2 m) /

— să existe condiții egale 
(adică ambii jucători in aer 
pămint) /

— împingerea să nu fie violentă.
Pentru a evita confuziile se preci

zează că:
— a ține mingea înseamnă a fi în 

posesia ei, a o avea in miini sau într-o 
nună, intre braț și corp, între picioare, 
a sta culcat pe ea. a sta culcat și 
cu o mină pe minge etc.

— a juca mingea înseamnă a-i da 
drumul din miini lovind-o de pămint 
sau a o 
tantă de

Arbitrii 
distincția
permis asupra portarului în funcție de 
locul unde se produce, vor contribui 
în mod efectiv la îmbunătățirea teh
nicii de țoc a fotbaliștilor.

GEORGE N. GERGHE 
din Colegiul central de arbitri

respec

ta dis-

de joc 
sau pe

controla, găsindu-se la 
joc de ea (cca 2 m).
care vor ști să facă 
între atacul permis și

dis-

clar
ne-



Rapid înlîlneste luni pe Spartacus Budapesta r -. . . . . . . . .u. L- —

Actualitatea la tenis de masă
in prima semifinală in „ C.E.“ la handbal

Spartacus: de 7 ori campioană a R. P. Ungare
La începutul săptămânii viitoare, 

sala Floreasca din București va găz
dui un important eveniment sportiv s 
primul meci din cadrul semifinalelor 
„Cupei campionilor europeni" la hand
bal în 7, între Rapid București și 
Spartacus Budapesta. Aceste două e- 
chipe s-au calificat, după cum se știe, 
în urma partidelor susținute cu Fort- 
schritt Weissenfels—campioana R. D. 
Germane — și Trud Moscova — cam
pioana U.R.S.S. Invingătoarea — F 
pid sau Spartacus — va întîlni 
finală pe Helsingor (Danemarca) : 
ETV Hamburg (R.F.G.).

Meciul Rapid—Spartacus se va < 
pută luni 24 februarie, cu începere

Ra
in 

sau

dis- 
r__ __  _ . _______ , : de
la ora 19. în sala Floreasca, și va fi 
condus de arbitrul cehoslovac Moudry. 
Jucătoarele noastre se pregătesc cu 
multă atenție în vederea acestei ini- 
portante întreceri, în care speră să 
ia un start bun, care să le deschidă 
drumul spre finală.

In rîndurile de mai jos publicăm o 
scurtă prezentare a echipei Spartacus, 
făcută de ziaristul J. Varszegy de 
la „Nep Sport" din Budapesta.

de

retur să aibă o comportare onora
bilă, să lupte din răsputeri pentru un 
rezultat bun. Antrenorul echipei, Na- 
dori Pal, care a urmărit „la lucru" 
echipa campioană a R.P. Romîne, a 
avut numai cuvinte de laudă la adre
sa viitoarelor noastre adversare, con- 
siderîndu-le ca tehniciene foarte bune 
și greu de întrecut. Din această cau
ză, în ultima perioadă echipa Spar
tacus s-a pregătit cu multă atenție și 
nădăjduiește ca în meciul de la Bucu
rești să piardă la o cît mai mică 
diferență care, eventual, să fie... re
montată în meciul retur.

Dintre componentele formației ma
ghiare,- multe au o vastă experiență 
competitionala. Jona Magdolna este o 
foarte bună trăgătoare, puțind expe
dia cu torță șuturi de la 10—12 _m. 
De asemenea,'jucătoare complete sînt 
și Csenkine, Stillerne, Pasztor, 
lectionate în mat multe rînduri 
echipa reprezentativă a Ungariei.

Din cauză că în Budapesta 
există o sală care să corespundă 

cerute de regulamentul

• Sîmbătă și duminică la Wolfsburg 
se vor desfășura campionatele inter
naționale de tenis de masă ale R. F. 
Germane, la care și-au anunțat parti
ciparea jucători și jucătoare din R. P. 
Ungară, R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Romină, Anglia, Iugoslavia și alte 
țări. La aceste campionate, țara noas
tră va fi reprezentată de Maria Ale
xandru, Ella Constantinescu, Radu 
Negulescu și Dorin Giurgiucă. Fede
rația maghiară a anunțat că va de 
plasa următoarea echipă; Eva Foeldi, 
Șarolta Lukacs, Rozsas, Fahazi, 
Hatcsar și Pignitzky.

In finala „Cupei campionilor euro
peni" la tenis de masă echipa femini
nă Voința București urmează să in- 
tîlnească între 1 și 5 aprilie la Bucu
rești echipa Voros Meteor Budapesta, 
alcătuită din Foeldi, Kerekes și He- 
gheduș. In ceea ce privește finala 
masculină a „Cupei campionilor euro
peni" dintre C.S.M. Cluj și Vasuta- 
sepitoek-Budapesta, deținătoarea tro
feului, federația noastră a propus o 
dată între 21 și 28 martie. Finala se 
va disputa la Budapesta. Se așteaptă 
răspunsul federației maghiare.

IN CURSUL anului 1963 atlejii din Cuba 
au stabilit zece noi recorduri naționale. Cel 
mai constant atlet cuban a fost 'sprinterul 
Enrique Figuerola, care a obținut de șase 
ori performanța de 10,3 pe 100 m, cucerind 
5 medalii de aur la diferite competiții in-.* 
temaționale. Tot anul trecut sportivii cu- 
bani au primit vizite ale unor delegații 
sportive din R. P. Romînă, R. S. Cehoslo
vacă. Japonia, Brazilia, U.R.S.S. etc.

SPARTACUS BUDAPESTA. 
DE ȘAPTE ORI CAMPIOANA

aîndoială, cartea de vizită 
maghiare care va evolua săp- 
viitoare la București se im-

Fără 
echipei 
tămîna _____ ... .
pune în primul rînd prin valoroasa 
performanță a acestei formații: cuce
rirea de șapte ori a titlului de cam
pioană a R.P. Ungare. Succesul din 
dublul meci cu deținătoarea „Cupei 
campionilor europeni", Trud Moscova, 
a dat o încredere mare componentelor 
echipei Spartacus, care sînt hotărîte 
ca atît la București, cit și în meciul

se
in

nu 
di-

mensiunilor cerute de regulamentul 
internațional, returul întîlnirii _ Rapid 
—-Spartacus se va desfășura în ora
șul Tata, localitate foarte cunoscută 
sportivilor noștri. Aici se pregătesc 
sportivii maghiari în vederea Jocu
rilor Olimpice și a altor mari com
petiții internaționale. Din păcate, sala 
de sport din acest oraș nu are o ca
pacitate prea mare pentru spectatori, 
iar numărul cererilor de bilete pentru 
meciul de la Tata a trecut de 2000.

Iubitorii sportului din țara noastră 
așteaptă cu interes confruntarea din
tre campioanele de handbal în 7 fe
minin ale R.P. Roraîne și R.P. Ungare, 
convinși că spectacolul sportiv va 
avea numai de cîștigat.

• •II
a „Cupei Sportul popular" la handbal în 7

(Urmare din pag. 1)
Duminica 23 februarie, ora 16 : Steaua 

București — Dinamo Brașov (meci-retur în 
.Cupa F.R.H.') ; ora 17.15 : Luceafărul
Brașov — C.S Ș, Cluj ; ora 13.30 : C.S.Ș. 
București — C.S.M. Reșița, dupâ care va 
urma festivitatea de premiere a echipelor 
clasate pe locurile 1—3.

LA BRAȘOV. IN SALA ARMATEI
— JUNIOARELE

Vineri 21 februarie : Voința Odorhel — 
Știința Vâlenii de Munte și Luceafărul 
Brașov — S.S.E. nr. 2 București.

Sîmbâtâ 22 februarie : S.S.E. nr. 2 Bucu
rești —- Știința Văleni șl Luceafărul Bra
șov — Voința Odorhei.

jocuri
din turneul final la juniori

Azi,

începînd de azi, pe patinoarul arti
ficial din paicul „23 August" se dispu
tă turneul final al campionatului repu
blican de juniori, la care participă ur
mătoarele echipe: Unirea și Steaua 
din București. Avîntul Miercurea Ciuc, 
Metalul Rădăuți și Știința Sighișoara. 
Este patticiparea cea mai bogată și 
cea mai larg reprezentativă de pînă 
acum într-un campionat de juniori. In 
același timp, putem pronostica și un 
nivel tehnic superior edițiilor prece
dente, dat fiind că echipele care con
curează la cucerirea tricourilor de cam
pion republican in acest an au avut 
pînă în prezent o bogată activitate, 
ceea ce le-a permis să acumuleze o 
pregătire corespunzătoare. Ele au par
ticipat atît la campionatele regionale, 
cit și la o serie de competiții amicale.

Primul joc al turneului este progra
mat azi, de la ora 10, și opune echipele 
Avîntul Miercurea Ciuc (una din pre
tendentele la titlu) și Metalul Rădăuți. 
Cum orașul Rădăuți a dat în ultimii 
ani o serie de elemente valoroase ho
cheiului nostru, sîntem curioși să ve
dem cu ce cadre noi, de perspectivă, 
se prezintă în acest an centrul nord- 
moldovean. Al doilea joc al primei 
etape (de la ora 19) opune două for
mații bucureștene: Unirea, actuala 
campioană, și Steaua, cîștigătoarea 
campionatului Capitalei în acest an. 
Așadar, două partide interesante, care 
vor atrage, desigur, pe mulți dintre 
iubitorii hocheiului, mai ales după lun
ga pauză competițională din București.

In etapa a doua, se întîlnesc mîine, 
de la ora 17, Unirea și Știința Sighi
șoara, iar de la ora 19, Steaua și Me
talul Rădăuți. După cum se vede, fie
care echipă are cîte o zi de pauză.

numînică 23 februarie : Luceafărul Bra
șov — Știința Văleni și S.S.E. nr. 2 Bucu
rești — Voința Odorhel. Festivitatea de 
premiere.

LOTURILE ECHIPELOR DE JUNIORI...

C.S.Ș. București : 
nușcă — D, Dinea, 
M. Bratiloveanu, 
Gabrielescu, Gh. 
I. Maidan.

C.S.M. Reșița :
A. Peher, N. Zimmer, Fr. Horvat, E. Reihel,
D. Bobolea, C. Cervenka, C. Georgevici,
E. Cantor, I. Kozomplik.

LUCEAFĂRUL Brașov : D. Hptnog, V, 
Ujică — St. Gal, A. Gudima, I. Picheți, 
A. Czaki, St. Covaci, V. Marian, W. Schul- 
lerus, I. Resch, P. Moraru.

C.S.Ș. Cluj : S. Benczedi, I. Goia — V. 
Costea, L. Vas, A. Balogh, I. Chircoșa, M. 
Popescu, M. Nistor, M. Gundisch, St. C 
vaci, P. Lucaci.

...ȘI DE JUNIOARE

LUCEAFĂRUL Brașov : C. Teleanu, 
Pavelescu — D. Rizescu, M. Hudea, 
Melnic, C. Vîja, M. Oțelea, L. Neagoe, 
Stoian, M. Urdea, M. Spulberi.

S.S.E. nr. 2 București : M. Dincă, I. Ia- 
narfdu — ■ -
Gheorghe, 
A. Butan,

VOINȚA
E. Palfi, E. Magtari, E. Maghiari, 
glas, I. Sandor, " -- -
Rigo, A. Fabian.

ȘTIINȚA Vălenii de Munte : Elena Bobea 
(portar) — Maria Lupu, Maria Drăgulin, 
Felicia Șerbănescu, Elena Baciu, Maria 
Pîrvu, Florica Dumitrache, Victoria Preda, 
Iulia Petrescu și Alexandra Vlăsceanu.

M. Bozeniță, 
. Tr. Gînju, ' 

N. Aidelea, I. 
Brobonea, M.

N. Vermeșan,

I. Cer- 
V. Preotu, 
Bădâu, H. 
Golopența,

I. Iuhas —

Co-

M. 
M.
R.

E.

ȘTIRI EXTERNE a
„CUPA EUROPEI" LA BOX

La Sofia s-a desfășurat duminică 
„prima manșă" a meciului dintre re
prezentativele de box ale R. P. Bul
garia și R. D. Germane pentru de
semnarea locurilor 3—4 în prima edi
ție a „Cupei campionilor europeni". 
Gazdele au obținut victoria cu scorul 
de 8-2, avînd astfel șanse serioase 
pentru ocuparea locului 3. Returul ur
mează să aibă loc la 28 februarie la 
Berlin. Iată rezultatele înregistrate: 
Panaiotov (B) b. p. Milek; AL Mițev 
(B) b. k.o. Schlink; V. Ahmedov (B) 
pierde la puncte în fața lui Schultz: 
St. Pilicev b.p. Wilin; A. Mițev (B) 
b.p. Winther; S.............‘
man ;S. Nikolov 
Believ (B) b.p. 
pierde la puncte 
Samovolski (B) b.p. Degenhardt.

sală. Wilma Rudolph realizase anul 
trecut în aceeași sală 7,8. Proba de 
70 yarzi garduri (femei) a revenit 
campioanei Tammy Davis în 9,1 (cel 
mai bun rezultat mondial).

Alte rezultate înregistrate: înălțime 
John Thomas 2,08 m; lungime Ralph 
Boston 7,87 m; 880 yarzi Noel Carol! 
1:48,8; ștafeta 4x880 yarzi Universita 
tea Villanov 7:24,9.

★

Mițeu (B) b.p. Leh- 
(B) b.p. Wenzirski; 
Andres; Doicev (B) 
în fața lui Brausche:

INA1NTEA „MONDIALELOR" DE 
PATINAJ VITEZA (MASCULIN)

Cu patru zile înaintea campionatelor 
mondiale de patinaj viteză, unii dintre 
cei mai valoroși patinatori din 
U.R.S.S., Olanda, Japonia și Norvegia 
s-au intîlnit la Oslo intr-un concurs 
amical. Primul loc in clasamentul ge
neral a revenit olandezului Liebrechts 
cu 179,450 puncte, urmat de E. Matu- 
șevici (U.R.S.S.) — 180,206 puncte si 
M. Habibulin (U.R.S.S.) — 180,227
puncte.

Proba de 500 m a revenit campio
nului olimpic Ant Antson (U.R.S.S.) 
in 42,3. Liebrechts a clștigat probele de 
1 500 și 3 000 m fiind cronometrat în 
2:10,1 și respectiv 4:32,6.

Campionatele mondiale de patinaj 
viteză se vor desfășura simbătă și du
minică la Helsinki.

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 recordtd mon
dial în proba de 50 m cu timpid de 
5,3. Proba de săritură în lungime â 
revenit polonezului Josef Schmidt cu 
7,49 m. Langer . (R.D.G.) a cîștigat 
greutatea : 17,81 m. Un rezultat re
marcabil a obținut Norwik, care cu 
4,80 m la săritura cu prăjina a stabilit 
un nou record al R. D. Germane 
teren acoperit. Iată 
gistrate: 
(R.D.G.) 
(R.D.G.) 
(R.D.G.)
(R.D.G. 15,64 m; feminin: 50 m gar
duri Balzer (R.D.G.) 7,6; lungime
Geissler (R.D.G.) 6,06 m.

masculin
3:50,2;

2,05 m;
1:52,0; triplu salt

pe 
alte rezultate înre- 
1 500 m 

înălțime 
800 m

Valentin 
Koopperj 

Richter 
Neumann

în cîtcva rînduri
Moscova a început turneul iu
de șah cu participarea unor

DIN ÎNTRECERILE ATLEȚILOR

O serie de rezultate valoroase au 
fost înregistrate în concursul atletic 
pe teren acoperit desfășurat la Louis
ville (Kentucky) ; sprinterul Bob 
Hayes a egalat cea mai bună perfor
manță mondială pe 70 yarzi cu timpul 
de 6,9, iar Dallas Long a aruncat 
greutatea la 19,06 m. Atleta Tyus a 
alergat 70 yarzi în 7,5 stabilind cea 
mai bună performanță mondială de

• La 
terzoual 
șahiști fruntași din U.R.S.S. Primele 
rezultate: Holmov — Korcinoi 1—6; 
Suetin — Gheller 1—0; Spasski — 
Bronstein remiză.

• Reprezentativele de handbal în 7 
ale Suediei și U.R.S.S. s-au întîlnit în- 
tr-un meci amical la Goteborg. Iland- 
baliștiî suedezi au obținut victoria cu 
scorul de 23—16 (13—10).

• Intr-un concurs de haltere desfă
șurat la Habarovsk sportivul sovietic 
Vladimir Golovanov a realizat în limi
tele categoriei semigrea 163,5 kg la sti
lul impus, rezultat superior recordului 
mondial.

Gr. Grigoie, R. Hreșcanu,
V. Dragomfr, M. Alexandrescu, 
M. Fotini, St. Oancea, L. Nițu.

Odorhei : A. Vari, I. Benkă — 
• • - : L Te. 
R. Balint, M. Farago, I.

Surorile Goitschel distinse cu premiul

internațional de 
au sosit

(Urmare din pag. 1)

„Schiul dc din- Martini"
GARMISCH PARTENKIRCI1EN (A- 

gerpres). Asociația internațională a 
ziariștilor de schi a remis premiul 
„Schiul de aur-Martini" campioane
lor olimpice Marielle și Christine

Goitschel (Franța). Această distincție 
se acordă în fiecare an sportivilor care 
au înregistrat în cursul unui sezon 
performanțe remarcabile, 
trofeul a fost atribuit 
Egon Zimmermann.

La băieți 
austriacului

LA SAN FRANCISCO s-a anunțat că John 
Tunney și-a pus candidatura la postul do 
senator pentru California în Congresul Sta
telor Unite, din partea partidului democrat. 
Tunney, prieten apropiat al familiei Ken
nedy, nu este altul decît fiul fostului cam
pion mondial de box Geno Tunney.

VICTORIA obținută în campionatul italian 
de fotbal de către Milan în fața echipei 
Internazionale a costat pe mezelarul mila
nez Pietro Rancati nu mai puțin de... 50 
metri de cîrnați. Intr-adevăr, el a pariat 
cu 25 de clienți pe succesul fotbaliștilor 
de la ,,Inter", pe cîte doi metri din pro
dusul magazinului său

FEDERAȚIA engleză de atletism, Brîtich 
Amateur Athletic Board, a anunțat că la 
ediția viitoare a „Cupei Europei" va fi 
reprezentată de o echipă masculină și una 
feminină.

IMRE NEMETH, fostul multiplu campion 
da ciocan al R. P. Ungare, a fost ales re
cent în funcția de președinte al Federației 
de atletism din R. P. Ungară. Pînă nu de 
mult, fostul atlet a îndeplinit funcția de 
director al Nepstadion-ului din Budapesta.

ALAIN MIMOUN, veteranul atletismului 
, francez, și-a sărbătorit cea de a 43-a ani- 
I versare a zilei de naștere într-un mod 
destul de original : el a participat la un 
cros desfășurat în localitatea ’ franceză Sa- 
inles. ocupînd locul I cu un avans de 30 
de secunde înaintea unor adversari cu... 

1 20 de ani mai tineri .
CUNOSCUTUL jucător australian de tenis 

Roy Emerson a declarat zilele trecute că 
intenționează ca in 1984 să realizeze per
formanța de a cîștiga toate cele patru mari 
turnee de tenis organizate în lume : Wîm- 

i bledonul, concursul de la Forest Hills, cam- 
1 ptonalele internaționale ale Franței, precum 
și campionatele Australiei. Pînă acum, ia 
istoria tenisului doar doi sportivi au rea
lizat acest „tur de forță" : Donald Budge 
în 1938 șl Rod Lavei ia 1962

DUPĂ o întrerupere de doi ani a activi
tății competiționale, atletul englez Norman 
Read, cîștigâtcr al medaliei olimpice da 
aur la ]. O. de la Melbourne în proba de 
50 km marș, și-a reluat nu de mult antre
namentele, declarînd că este hotăr' 'a
Tokio să reediteze succesul de acun.

ATLETUL suedez Kjell Ake Nils^on^în 
vîrstă de 21 de ani, a sărit în cadrul unui 
concurs de sală desfășurat la Stockholm 
2,15 m la înălțime, rezultat ce constitui» 
an nou record suedez de sală. Vechiul re
cord eia de 2,14 rn și aparținea lui Stig 
Petterson

IN U.R.S.S., atletul lurt Tlurin este con
siderat ca o mare sporanță olimpică. După 
părerea lui Vladimir Kuț, tînărul sportiv 
va putea nu pesto mult să corecteze recor
dul mondial la 5 000 m. întrebat asupra 
proiectelor sale pentru 1984, Tiurin a decla
rat că dorința lui cea mai mare este de 
a participa la J. O. de la Tokio. In 1963, 

j la Spartachiada popoarelor U.R.S.S. Tiurin 
a obținut performanța de 13:48,2 1

I S-A ANUNȚAT că mexicanul Demetrio 
Vallado, după mai mulți ani de cercetare 
asiduă, a inventat o mașină electronică 
care va putea aprecia meciurile de boz? 
După părerea autorului acestei mașini, de
ciziile greșite vor fi categoric excluse. 
Aparatul va înregistra tăria și precizia lo
viturilor la fel ca o electrocardiogramă.

IN CICLISMUL amator italian s-a înre
gistrat în ultimul timp o scădere conside
rabilă a numărului membrilor. De la 5 992 
cicliști legitimați în 1962, numărul acestora 
a scăzut la 2 882 în 1963. Același fe&'nren 
se observă și la juniori. Aici numărul ci
cliștilor a scăzut de la 6 655 la 3 490,

STANLEY MATTHEWS a aniversat luna 
aceasta împlinirea vîrstei de 49 de ani. De 
ani de zile, la sfîrșitul fiecărui sezon fot
balistic se anunță retragerea sa apropiată... 
dar „Stan” continuă să joace, și încă cu 
mult brio, în echipa Stoke City din prima 
divizie a campionatului englez. Acum însă 
Matthews pare că s-a hotărît definitiv. In
tr-o declarație făcută presei el a anunțat 
că se va retrage la începutul sezonului 
1964—1965. * ~

DUPĂ Christine și Marielle, în familia 
Goitschel a apărut o nouă schioare care 
încă de pe acum, la vîrsta de 15 ani, 
dovedește că merge pe... urmele surorilor 
ei mai mari. Este vorba de Patricia, sau 
cum i se spune acum Goitschel III. Re
cent, la un consurs internațional de schi 
desfășurat la Monte Bondone ea s-a clasat 
pe locul trei, după Suzi Schwarzmeyer (R. 
F. Germană) și Inge Pali (Austria).

FOSTUL recordman al lumii la săritura cu 
prăjina, Brian Sternberg (S.U.A.) care, în 
vara anului trecut, a fost grav rănit în 
cursul unui antrenament de sărituri de la 
.trambulină, fiind în momentul de față pa
ralizat, a părăsit spitalul unde a fost in
ternat. Sternberg s-a arătat optimist și a 
declarat câ speră ca în curînd să meargă 
din nou.

ORGANIZATORII Jocurilor Olimpice de 
vară de Ia Tokio au hotărît ca cei apro
ximativ 1500 de ziariști care sînt așteptați 
să sosească în capitala Japoniei, să lie 
găzduiți într-un imobil cu șapte etaje, spe
cial construit pentru ei. In imediata apro
piere a clădirii se va afla centrul de 
presă. Ziarele au și dat o denumire ace
stei clădiri : „Turnul Babei japonez" l

IN CIUDA eșecurilor din urmă cu cîteva 
luni, celebrul conducător automobilist en
glez Donald Campbell a hotărît să con
tinue în Australia tentativele în vederea 
doborîrii recordului mondial absolut de vi
teză (633,8 km pe oră). In acest scop 
Campbell va folosi un automobil de o con
strucție specială, „Blue Bird II’»

PRESA occidentală relatează că meciul do 
foibal dintre selecționata Europei și repre
zentativa R.SF. Iugoslavia care urmează 
să aibă loc la Belgrad la 8 aprilie în 
scopul ajutorării sinistraților de Ia Skoplje 
ar putea fi amînat. Aceasta se datoreșfo 
faptului că un număr de federații națio
nale printre care acelea din Anglia, Sco
ția, Spania, Portugalia, Suedia, Italia, Bel
gia, Olanda, Austria, au răspuns forului 
U.E.F.A. că nu pot pune la dispoziție jucă
tori din cauza programului intern extrem 
de încărcat.

• Principalii protagoniști ai „Con
cursului internațional al R. P. Romine" 
au participat luni la o competiție in
ternațională desfășurată în nocturnă 
la Ba Wiese (R. F. Germană). Proba 
feminină de slalom special a revenit 
campioanei olimpice Marielle Goitschel 
cu 102,91 urmată de Bărbi Henneber- 
ger, Heidi Mittermaijer, Christine 
Goitschel, Trattdl Eder și Pia Riva. 
La băieți a 'clștigat Pietre Stamos, 
urmat de Budd Werner și James 
lleuga.

ieri
din Poiana 
clștigat nici 
insă să măspecial- Da. 

disputată
— Dar
— Sînt
— Specialitatea ?
— Slalom special și... stomatologie. 

Sînt student în anul II al Universită
ții din Colorado.

Revederea cu austriacul Gerhard 
Nenning ne îngăduie să împărtășim 
bucuria acestuia de a reveni în țara 
noastră.

— Am mai concurat în 1958, la 
„Cupa Speranțelor". Am plecat din
țara dv. impresionai 
care am fost primit, de starea exce
lentă a piftiilor și de buna organizare. 
De aceea, mă bucur foarte mult că

O cursă de slalom 
în 1962 la Saint Moritz.
acasă ?
campion universitar

de căldura cu

schi al R. P. Romine" 
la București

voi concura pe piftiile 
Brașov. In 1958 nu am 
o probă. AcUm sînt decis 
revanșez.

Se făcuse tîrziu. I-am mulțumit, am 
închis blocnotesul și am piecat. Nu 
înainte însă de a nota că ieri a 
sosit majoritatea participanților la 
„internaționale". Adică ceilalți repre
zentanți ai Franței și Austriei, pre
cum și schiori din Anglia, Argentina, 
R. D. Germană și Norvegia. Printre 
ei, nume des întîinite în rîndul primilor 
10 clasați ai marilor competiții: Jean- 
Claude Killy, Philipe Molară, Traudl 
Eder, Ernst Patch, And Hvammen ș.a.

Pe toți aceștia îi vom vedea sim
bătă și dttmftică pe pîrtiile din Poiana 
Brașov, concurînd alături de schiorii 
rpmîni în cadrul „Internaționalelor" 
noastre.

la

in „C. 

baschet
la Brno s-a

C. E.“
masculin

Ieri 
meciului Spartak Brno 
București din cadrul sferturilor 
finală ale „Cupei campionilor 
peni.....................
revenit echipei gazdă la scorul de 
104—75 (43-34). Cele mai multe puncte 
au fost realizate de Bobrovsky 25 și 
Konvicka 25 de la Spartak și Novacek 31 
de la Steaua. Spartak s-a calificat în 
semifinalele competiției. (Agcrpres).

disputat returul 
Steaua 

de 
euro- 

la baschet masculin. Victoria a
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