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1 SPARTACHIADEI REPUBLICANE IN REGIUNEA BUCUREȘTI
ioanelor, afișele tipărite de Con
siliul General al UCFS. Totodată 
s-au dat indicații comisiilor ra
ionale să RHosească în perma
nență stațiile de radioficare și 
să confecționeze •— pe scară lo
cală — afișe, panouri, fotomon
taje și lozinci mobilizatoare. La 
ora actuală, în fruntea acestei 
acțiuni se află raioanele Giur
giu, T. Măgurele, Slobozia, Ro
șiori de Vede și Titu. Vizitînd 
comune ca Dormărunt, Amara, 
Vărăști Brezoaiele ș.a. poți con
stata că Spartachiada republi
cană este popularizată pe scară 
largă prin afișe, panouri sau 
fotomontaje sportive expuse la 
căminele culturale, la coopera
tive, la răspîntiile principale de 
drumuri. Pe aceeași linie se în
scrie și publicarea, în ziarul nos
tru regional „Steagul roșu", a 
unei suite de materiale și ex
trase din regulamentul competi
ției.

Pe de altă parte, s-au luat 
măsuri pentru a se multiplica 
— Ia nivelul raioanelor — ex
trase din regulamentul Sparta
chiadei republicane. Extrasele au 
început să fie trimise în asocia
țiile sportive, în vederea prelti-

Participarea sportivilor regiu- 
lii București la marea competi- 
ie a anului 1964, Spartaclnada 
epublicană, a pus în fața orga- 
lelor și organizațiilor UCFS 
roblema rezolvării din timp a 
jției serii de obiective de impor- 
anță majoră. Astfel, încă din 
una noiembrie a anului trecut 
u fost constituite comisia re- 
ională și comisiile raionale de 
rganizare iar regulamentul 
partacliiadei republicane a fost

Prof. STAN
vicepreședinte al 

giorial UCFS

CRISTEA 
consiliului 
București
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difuzat și prelucrat cu întregul 
activ salariat și obștesc. Pentru 
a se realiza o popularizare cit 
mai largă a competiției au fost 
difuzate, de asemenea, în aso
ciațiile sportive din cadrul ra
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n pregătire: 20 tic echipe de volei
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ta •asociația sportivă Spartac 
in Capitală sportivii și-au in- 
eput ele mult pregătirile pentru 
tarea competiție care începe la 

martie. Printre sportivii aso- 
iației care se pregătesc asiduu, 
■e primul loc se află voleibaliș- 
i. La început, antrenamentele 
ițelor și băieților din echipele 
e volei — ce au loc de două 
ri pe săptămână in sala de sport

Școlii Krețtilescu — aveau un 
aracter de jocuri-școală. Dar 
apă o săptămină jocurile de 
ntrenament s-au transformat 
i meciuri oficiale și acum, cele 
f echipe de băieți și cele 12 de 
de se întrec intr-un campionat 
l asociației lor la volei. Scopul 
rmărit este acela, ca toate e- 
hipele să aibă o bană pregătire 
i prima etapă a Spartachiadei 
epublicane. La ora actuală, 
rintș- echipele care au o for- 

ăbună de concurs se află 
irmațiile grupelor sportive Ro- 
lino-export, I.C.R.T.l. și Export-

lemn — la băieți, Chimimport 
și I.C.R.T.L — la fete.

Pentru deschiderea festivă de 
la 1 martie a Spartachiadei re
publicane, pregătiri intense jac 
și atleții asociației. O serie de 
tineri, care s-au remarcat în 
competițiile de mase de anul 
trecut ca, Teodora Oarjă (grupa 
sportivă O.C.L. Textila), Lucre
tia Stroe (O.C.L. Universal), 1. 
Solomon (I.C.R.M.) se antre
nează cu sirguință pentru pro
bele de viteză la care s-au în
scris. Sportivii asociației Spar
tac se vor întrece la concursuri 
pe grupe sportive, începînd de 
ia 1 martie, la volei (26 de echi
pe), fotbal (1-1 echipe), atletism 
baschet, gimnastică (10 forma
ții), haltere, lupte, handbal (5 
echipe) și tenis de masă. La 
fotbal se antrenează de zor for
mațiile Frigocom, Export-lemn și 
I.C.R.M. Restul echipelor vor 
incepe pregătirile in aceste zile.

(Continuare în pag. a 2-a)

fără 
bară,

Sala Floreascia găzduiește în- 
•ecerile ■concursului republican 
e sală a.l seniorilor. Participă 
serie dintre cei mai buni atleți 

in țară în frunte cu membrii 
ttului olimpic. în legătură cu

obli-

La una din

>est concurs am stat
1 antrenorul federal 
HE ZÎMBREȘTEANU, 
e-a declarat următoarele : „Aș- 
*ptăm cu foarte mult interes 
'sfășurarea competiției. Ea va 
abili cu exactitate nivelul de 
•'egătire fizică multilaterală a 
leților noștri fruntași. în con- 
trs sportivii vor lua parte la 
oba de specialitate și la cîte-

de vorbă
CHEOR-

care

lihni Mureșttnu (în alb) cîștigă una din seriile cursei de 50 m, 
edițiâle trecute ale competiției

Foto : P. Romoșaa

luate îțț considerație la întoc* 
nviren clasamentelor generale*.

întrecerile se vor desfășura 
azi (de la ora 9 și de la ora 16) 
și mâine (de l-a ora 8,30); în 
program figurează următoarele 
probe : bărbați: 50 m, 55 mg, 
lungime, triplu, înălțime, pră
jină, greutate, ciocan — 16 kg 
(în aer liber) ; femei : 50 m, 
40 mg, lungime, înălțime, greu- 
tate,

LA SALA FLOREASCA

Concursul republican 
de atletism al seniorilor

va probe de control al calităților 
fizice (lungime și triplu 
elan, tracțiuni în brațe la 
cros etc,).

Probele de control sînt 
gatorii și rezultatele lor vor fi

. ș..

în pitorescul colț al Caransebeșului, parcul Te-iuș, s-au des
fășurat nu de mult întrecerile de schi din cadrul Spartachia
dei de iarnă a tineretului. La start s au prezentat concurenți 
din toate asociațiile sportive ale orașului. Mulți dintre par
ticipant, și în special copiii între*  12—14 ani, au dovedit 
reale posibilități în practicarea acestui frumos sport de iarnă.

în fotografie un grup de participant îndreptîndu-se spre 
locul de start în proba rezervată juniorilor.

AS IAZI Șl nîlNE, LA POIANA BRAȘOV,

A Vl-a ediție
a Concursului internațional de schi

al R. P. Romine
POIANA BRAȘOV 21 (prin 

telefon de la trimisul nostru). 
Joi dimineața o ploaie măruntă 
și rece făcea ca zăpada aflată 
pe pirtiile din Poiana să se to
pească văzînd cu ochii. Necazul 
nu a durat însă decît pînă spte 
prînz, cînd stropii de apă s-au 
transformat într-o ninsoare care, 
în mai puțin de o oră, a aco
perit întreaga Poiană, cu un 
strat nu prea gros, dar sufici
ent de zăpadă „pulver“. Iar 
peste noapte, gerul și-a adus 
și el o contribuție însemnată, 
astfel că vineri pirtiile se pre
zentau excelent, oferind valoro
șilor participanți la a Vl-a edi
ție a Concursului internațional 
de schi al R. P. Romtne con
diții optime.

Așteptați cu justificată nerăb
dare oaspeții au poposit la ho
telul Sport ieri dimineață, fiind 
intimpinați cu căldură de un 
grup de schiori fruntași din 
țara noastră. Desigur, privirile 
tuturor căutau să le descopere 
pe celebrele surori Goitschel, 
campioane olimpice, pe James 
Heuga cîștigătorul ediției 1964 
a Kandaharului, pe Gerhard 
Nenning și Jean-Claude Killy, 
cotați printre așii schiu
lui mondial și principalii favo- 
riți ai internaționalelor noastre.

Răspuns 
la

D STANCULESCU

(Continuare in pag. a 8-a)

Foto: R. Teodor

Ilona Micloș (R. P. Romînă).

Văzuți de Neagu Radulescu

După cuvenitele urări de bun 
venit, oaspeții și-au permis un 
scurt răgaz pentru odihnă, iar 
către ora 13 au plecat spre tele
feric, care i-a purtat pînă la 
cabana Cristianul Mate. De aici 
a urmat recunoașterea pîrtiilor 
pe care vor concura simbătă și 
duminică.

Pe rind Heuga (S.U.A.), 
Nenning, Flach, Traudl Eder 
(Austria), Marielle și Christine 
Goitschel, Killy, Moliard (Fran
ța), Iling, Nesler (R.D. Ger
mană), Arild. And Hvammen 
(Norveg ia) Geo rg in a H ăthorii 
(Anglia), Maria Cristina Sch
weitzer (Argentina) și alții 
au pornit vertiginos pe Sulinar 
cu scurte opriri în punctele 
„cheie". După ei antrenorii, 
care la rîndul lor studiau -„pro
blemele" Sulinarului.

Aa „zidul mare" l-am .întil- 
«it pe Ștefan Knebel, antreno
rul schiorilor austrieci.

— Cum vi se pare pirtia?
— Excelentă. Vor fi curse 

foarte spectaculoase.
La „zidul mic", unde se va 

face sosirea în probele de sla
lom uriaș. Rene Suplice — an
trenorul campioanelor olimpice

radiogramă
Speța epistolară î scri

soare de mulțumire.
Expeditor: NICĂ LAS- 

CĂR, corespondentul nos
tru voluntar de pe bordul 
motonavei BUCUREȘTI.

Destinatar :

DRAGII MEI 
DE LA REDACȚIE,

Am primit cu multă 
simpatie și mulțumire ra
diograma prin care am 
fost anunțat că in „Spor
tul popular" din 19 ia
nuarie 1961 a apărut ar
ticolul „Radiogramă pen
tru Mediteraua", redactat 
pe baza scrisorii mele. 
4m aflat de acest articol 
prin bunăvoința „Emisi
unii pentru marinari", in 
calitatea mea de cores
pondent voluntar țin să 
mulțumesc redacției noas
tre pentru atenția pe care 
o acordă sportului de pe 
motonava noastră.

Vă rog insistent să mi 
se oprească acest ziar. Aș 
dori tare mult să-i pri
mesc acasă, la Eforie Sivi 

strada Cloșca nr. 29.

Cu mulțumiri, 
NICĂ LASCAR

în clișeul din stingă, de sus:
James Heuga (S. U. A.), And Hvammen (Norvegia). Arild Holm 
(Norvegia), Traudl Eder (Austria). Joachim Nest Ier (R. D. Ger
mană), Galica Divina (Anglia). în clișeul din dreapta, de sus t 
Jean-Claude Killy (Franța). Marielle Goitschel (Franța). Gerhard 
Nenning (Austria), Christine Goitschel (Franța), Wendy Farington 
(Anglia), Georgina Hathorn (Anglia), Adelardo Jorge Eiras (Ar
gentina).

Partea a doua a scri
sorii expediate din Ma
rea Nordului relatează 
despre pregătirile „spe
ciale” ale echipe*  de fot
bal pentru înfruntarea 
unor echipe de pe vasele 
care 
tul 
în încheiere, Nică Lască-r 
transmite mult succes e- 
chipei Farul în jocul-cheie 
cu Dinamo București și 
„foarte, foarte, foarte 
mult succes echipei noas
tre olimpice de fotbal 
pentru calificarea olim
pică*.

Semnat post-scriptum : 
N . L.t corespondent vo
luntar de pe nava „Car
goul românesc de cursă 
lungă BUCUREȘTI*.

acostează în por- 
belgian Antwerpen.

■
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raionale 
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regiunii

(Urmare din pag. 1)

CTării lor. Pînă în prezent putem spune 
că cele mai active consilii 
UCFS în această acțiune sînt 
Titu, Alexandria și Călărași.

în vederea reprezentării 
noastre la etapa finală de către un 
lot de sportivi capabili să'‘obțină per
formanțe bune, comisia regională de 
organizare a stabilit loturile regionale 
de perspectivă și a luat hotărîrea ca în- 
cepînd de Ia data de 1 februarie a.c.. 
toți cei aproape 400 de sportivi, care 
compun aceste loturi, să participe la 
antrenamente sub conducerea celor 
mai buni profesori și antrenori din re
giune. In acest sens, în ultimele două 
săptămîni din februarie și, în 
luna martie se vor efectua cîte 
antrenamente pe săptămînă, ceea ce va 
contribui, fără îndoială, la ridicarea 
nivelului performanțelor. Cu ocazia 
desfășurării etapelor raionale și a fazei

toâtă
2—3

Portretul săptămînii

TlNĂRUL HALTEROFIL
11 cheamă Gheorghe Petrescu și 

este in ultimul an la Școala profe
sională a uzinelor „Timpuri noi“ 
din Capitală. Peste cîteva luni va 
deveni strungar calificat. L-am cu
noscut pe „Gică“, cum li spun toți 
care îl cunosc mai îndeaproape, la 
Casa de cultură a tineretului din 
raionul Tudor Vladimirescu, într-o 
duminică dimineața, la un concurs 

din finala raională ade haltere
Spartachiadei de iarnă.

Ciad arbitrul concursului, un hal
terofil fruntaș din secția clubului 
Olimpia, a chemat la întrecere pe 
cei ele la categoria de greutate de 
75 ile kg primul care s-a prezentat 
a fost Gheorghe Petrescu. Cit ai 
clipi din ochi, a înșfăcat ba~a echi
valentă cu greutatea corpului său și 
a ridicat-o deasupra capului. Hal
tera s-a mai îngreunat cu două 
discuri de cile 5 kg. Petrescu, emo
ționat, încearcă pentru prima oară o 
bară de 85de kg. Ratează. Reușește 
însă la cea de a doua ridicare. Hal
tera de 85 de kg a fost ca o sită 
deasă pentru concurenți. In conti
nuare; la 90 de kg au mar rămas in 
concurs doar trei voinici. Primii doi 
se dezechilibrează cînd bara le a- 
jutige la înălțimea umerilor și pe 
foaia de concurs, la rubrica prima 
încercare se trece un semn care 
înseamnă — nereușit. Urmează în 
concurs iînărul halterofil de 16 ani, 
Petrescu. Trage aer in piept, apoi 
se apleacă - asupra halterei și intr-o 
fracțiune de secundă o ridică în 
sus. A fost nevoie de intervenția 
arbitrului: „gata, gata, ajunge..." 
pentru ca haltera să fie coborîtă. 
Astfel a cîștigat primul loc pe raion 
la haltere t'mărul metalurgist de la 
Timpuri noi, Gh. Petrescu.

Pentru vîrsta lui, ridicarea unei 
greutăți de 90 kg și ratarea de puțin 
în 95 reprezintă o performanță fru
moasă. Acum. Petrescu este foarte 
fericit nu numai pentru că a cucerit 
prima lui diplomă sportivă, ci și 
pentru faptul că a fost promovat în 
secția de haltere a clubului Olim
pia. Din nou, un tînăr din marea 
masă a participanților la competi
țiile populare a pornit spre drumul 
performanțelor.

T. RĂBȘAN

SPORTUL POPULAR
Pag. a 2-a Nr. 4397

MĂSURI ÎN VEDEREA BUNEI ORGANIZĂRI poate mai

vor firegionale, loturile reprezentative 
definitivate și eventual completate cu 
o serie de elemente ce se vor afirma 
cu acest prilej.

Inițiativa comisiei regionale de or
ganizare cu privire la selecționarea și 
pregătirea loturilor de perspectivă a 
fost extinsă și la nivelul raioanelor. In 
prezent toate comisiile raionale și-au 
stabilit loturile raionale de perspectivă, 
formate din peste 4500 de sportivi și 
sportive care se pregătesc intens sub 
conducerea profesorilor de educație 
fizică, a antrenorilor și a celor mai 
buni instructori voluntari. Planul de 
măsuri al comisiei regionale de orga
nizare, cu privire la selecționarea și 
pregătirea loturilor de perspectivă, a 
fost prelucrat în recenta consfătuire 
regională, în prezența a peste 350 de 
profesori de educație fizică și de acti
viști sportivi din regiunea noastră. 
Faptul acesta a întărit și mai mult 
răspunderea celor 52 de antrenori și 
profesori ce se ocupă de instruirea lo
turilor. Sîntem convinși că toate ca
drele didactice de specialitate din re
giune, toți antrenorii sau instructorii 
voluntari vor contribui cu toate forțele 
lor la reușita marii compeliți de mase 
care începe în curînd. Pînă acum se 
evidențiază la locul lor de muncă nu

STAR- 
SPAR-

Apro- 
eveni-

numărul echi-

formeze serii.

Curierul Spartachiadei republicane
MAI SINT 8 ZILE P1NA LA 

TUL IN PRIMA EDIȚIE A 
TACHIADEI REPUBLICANE, 
pierea începerii acestui mare
meat sportiv se simte pretutindeni: 
în asociațiile și cluburile sportive din 
întreaga țară, la consiliile raionale și 
regionale UCFS*și  în... scrisorile pe 
care le primim la redacție. Corespon
denții. ne vorbesc despre ritmul cres- 

,cînd al pregătirilor, iar o serie de pa
sionați ai sportului continuă să ne 
ceară lămuriri cu privire la modul 
cum vor fi organizate o serie de în
treceri din cadrul primei Spartachiade 
republicane.

Studenta Mioara Rezeanu din Cluj 
ne roagă să scriem despre competi
țiile de baschet și volei. In etapa I 
și a Il-a, întrecerile de volei și bas
chet se vor desfășura sistem turneu, 
tur-retur. In cazul cînd 
pelor participante este mai mare de 
8 organizatorii pot să 
Echipele cîștigătoare ale seriilor vor 
juca apoi între ele sistem turneu, nu
mai tur, pentru desemnarea echipe
lor campioane de asociație (etapa I), 
raion sau oraș (etapa a ll-a). In etapa 
a IlI-a, pe regiune și în etapa a IV-a, 
finală, jocurile se vor desfășura sis
tem turneu, numai tur. In toate eta
pele partidele se vor desfășura con
form regulamentelor federațiilor de 
baschet și volei.

întrucît jocurile din cadrul etapelor 
I, a Il-a și a IlI-a din cadrul Spar
tachiadei republicane contează și pen
tru campionatul de calificare mascu
lin și feminin, echipele asociațiilor 
(cluburilor) participante și comisiile 
de organizare vor trebui să respecte 
prevederile regulamentului campiona
tului de calificare pe anii 1963—1964. 
Echipele asociațiilor (cluburilor) cîș
tigătoare ale etapei a IlI-a, regională, 
vor fi programate de federațiile res
pective în etapa de zonă și finală a 

/■ilele trecute s-a desfășurat la Reșița faza orășenească a Spartachiadei de iama a tineretului. Cîteva sute de 
tineri și tinere, muncitori și elevi, telmimeni și ingineri din orașul metalurgiștilor s-au întrecut la trîntă, șah, 
gimnastică, tir,. haltere, patinaj, schi și săniuțe. în fotografie, aspect de la concursul de gimnastică al echi
pei școlii medii nr. 3, ‘Câștigătoarea fazei orășenești, și un moment din întrecerea de trîntă dintre tinerii Matei 
Taba cu și Nicolae Pales cu

1,

meroși profesori, cum ar fi Ion Neagu 
și Romulus Lambescu (Călărași), lan- 
cu Mergiani (Oltenița), Dumitru Miu 
(Titu), Ruxandra Dănescu (Oltenița), 
Elena Voicu (Brănești) etc. Desigur, 
lista acestor fruntași în pregătirile 
pentru Spartachiada republicană se va 
îmbogăți zi de zi.

In afară de obiectivele menționate 
mai sus, planul de măsuri al comisiei 
regionale prevede ca toate raioanele 
să pregătească ansambluri de gimnas
tică formate din circa 2—300 sportivi, 
care vor face demonstrații la deschide
rea etapelor raionale ale Spartachiadei 
republicane, creînd astfel un cadru 
sărbătoresc, demn de importanța com
petiției. In plus, pentru etapa regio
nală care va avea loc în orașul Giur
giu, raioanele Alexandria, Giurgiu, 
Răcari și Oltenița vor pregăti cîte 
ansamblu de gimnastică format 
aproximativ 400 de sportivi.

Măsurile luate de către comisia 
gională de organizare a Spartachiadei 
republicane, precum și angrenarea unui 
larg activ obștesc în organizarea acestei 
importante competiții, sînt acțiuni me
nite să contribuie la succesul deplin 
al întrecerilor, la continua dezvoltare 
a activității sportive din regiunea 
București.

un 
din

re-

de regiuni formate din cei 
sportivi, chiar dacă au par- 
campionatul de calificare, 
consiliilor asociațiilor spor- 
organizează prima etapă a 

idei republicane este deci

campionatului de . calificare pentru 
promovarea în campionatul republi
can, categoria A.

Pentru faza pe grupe de regiuni și 
finală a Spartachiadei republicane, re
giunile își vor alcătui separat repre
zentative / 
mai buni 
ticipat la

Sarcina 
tive care 
Spartachia 
aceea de a alcătui judicios seriile, de 
a programa pe terenuri și la ore con
venabile întrecerile echipelor reprezen
tative de grupe și de a oferi condiții 
bune de pregătire participanților. Ți- 
nînd seamă de faptul că întrecerile 
se eșalonează pe o durată mai mare 
de timp jucătorii vor putea să-și de- 
săvîrșească și în această perioadă pre
gătirea pentru ca la fazele superioare 
să realizeze jocuri de calitate supe
rioară,

Propagandiști activi ai sportului în comună
Asociația sportivă Someșul din co

muna Beclean este apreciată de către 
activiștii consiliului raional UCFS Dej 
ca o asociație în care se desfășoară o 
intensă activitate.

Sportivii din Beclean au obținut o 
seamă de rezultate frumoase, care re
flectă realele lor posibilități. Nu le 
vom înșira pe toate, pentru că aceasta 
ne-ar răpi prea mult... spațiu, ci vom 
aminti doar de cîteva : echipa mascu
lină de volei a cîștigat de 4 ori conse
cutiv (1960, 1961, 1962 și 1963) titlul 
de campioană a regiunii Cluj în cadrul 
Spartachiadei de vară a tineretului, iar 
cea de handbal s-a dovedit în 1962 și 
1963 cea mai valoroasă echipă săteasca

Documentele Conferinței, pe țară a In anul care a trecut, la 
UCFS trasează ca sarcină principală țiuni turistice (au fost 
organelor și organizațiilor sportive 
cuprinderea maselor largi de oameni 
ai muncii, a întregului' tineret de la 
orașe și sate, în practicarea organi
zată și sistematică a exercițiilor fi
zice și sportului.

Pentru îndeplinirea acestei impor
tante sarcini, activiștii salariați și 
obștești din asociațiile și cluburile re
giunii Bacău au acordat o mare aten
ție unora dintre formele simple de 
atragere în activitatea sportivă a oa
menilor muncii:, „duminicile sportive" 
și acțiunile turistice. Acestea au că
pătat o largă răspîndire, .în satele și 
orașele regiunii Bacău, bucurîndu-se 
de participarea a mii și mii de tineri.

In cursul ultimelor 10 luni, aso
ciațiile sportive din această regiune 
au organizat 1970 de „duminici-spor- 
tive“, manifestări ce au prilejuit par
ticiparea a peste 229 000 de tineri și 
tinere. Imbogățindu-se necontenit con
ținutul 'acestor manifestații de mare 
accesibilitate, „duminiciile-sportive" au 
constituit pentru mulți tineri din re
giunea Bacău un • îndemn — care a 
fost urmat — la practicarea exerci
țiilor fizice și sportului. Succese me
ritorii au obținut asociațiile sportive 
din raioanele Piatra Neamț, Tg. Ocna, 
Bacău și Adjud. Interesant de remar
cat este faptul că în .unele asociații, 
pe baza rezultatelor obținute, s-a 
trecut la forme superioare în care, la 
„duminiciile-sportive" participă în pre
zent tineri din mai multe comune. 
Iată, de pildă, de ani de zile, vara 
sau iama, asociațiile din comunele 
Rîpile, Bucium, Căiuț și Bogdănești, 
raionul Tg. Ocna, organizează „dumi- 
nici-sporttve", „în ștafetă", cuprinzînd 
concursuri atletice, jocuri sportive, 
jocuri distractive,; manifestări cultu
rale etc.

Trebuie 
organele 
au folosit
respunzător. In raioanele Buhuși, Tg. 
Neamț sau Moinești există asociații 
care în decurs de un an nu au organi
zat nici o „dumiiiică sportivă", 
exemplu Avîntul Coșnea Moinești, 
vîntul Costișa" Buhuși ș.a.

Regiunea Bacău este bogată 
obiective turistice ’de mare interes 
consiliile asociațiilor sportive 

să spunem însă că nu toate 
UCFS din regiunea Bacău 
aceste mijloace în mod co-

De
A-

în
Și 

sau 
orientat spre folosirea acțiunilor tu
ristice, a drumeției, ca început de 
drum în practicarea exercițiilor fizice.

din regiune, în aceeași competiție. Fot
baliștii din asociația Someșul Beclean 
se numără, de asemenea, printre cei 
mai buni sportivi din raion.

Aceste succese se datoresc, în mare 
măsură, sprijinului pe care îl acordă 
activității sportive cadrele didactice 
din comună. Intr-adevăr, profesorii de 
aci — cu. sau fără specializare în do
meniul muncii sportive — se numără 
printre cei mai entuziaști activiști spor
tivi din comună. Nu există competiție 
fără ca ei să nu fie prezenți și — lu
crul cel mai important — să nu ajute 
concret activitatea consiliilor celor 4 
asociații sportive din comună. Iubitorii 
de sport de aci și-au pus în gînd, acum

Foto : R. Tudor
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184 000 
și vîrstn

2872) au participat peste 
oameni ai muncii, tineri 
Au fost vizitate marile edificii 
socialismului, ridicate în această 
giune, în ultimii ani; Onești, Borze 
Săvinești, Rosnov, Bicaz ș.a. Un i 
măr mare de excursii au fost orga 
zate la pădurile și stațiunile baln 
climaterice din cuprinsul regiunii ; 
limitrofe ei: Cheile Bicazului, masf 
Ceahlăului, Lacul roșu, Slânic M 
dova etc. O muncă susținută și i 
cientă, în acest sens, a fost desfă: 
rată de către consiliile asociații 
din raioanele Onești, Roman, Bac 
Tg. Ocna. Poate că cineva s-ar m 
văzînd că din rindul.acestora lipse 
raionul Piatra Neamț, beneficia 
colei mai avănta’joase poziții geog 
fice. Pe parcursul unui an întreg, d< 
6576 de tineri și vîrstnici, din raioi 
amintit, și-au luat rucsacul pentru 
porni în drumeție. Și asta, în pof 
faptului că. de la Piatra '.Neamț 
Bicaz, sînt doar 26, de kilometri 
muntele aproape căi., intră în or;

Aceste sumare constatări, pe m 
ginea utilizării' unor forme simple 
atragere în activitatea sportivă a < 
menilor muncii, a tineretului, în reg 
nea Bacău, ne pot permite să sul 
nicm cîteva lucruri. Ele reprezii 
mijloace extrem de utile care folos 
cu competență duc la întărirea 
dezvoltarea organizatorică a asocit 
ilor sportive, la creșterea număru 
de membri UCFS, O" situație .stal 
tică, pe regiune, arată că în anu^ 11 
secțiile asociațiilor sportive băcăoa 
au primit încă 34 200 de membri. D 
această cifră nu poate fi consider; 
satisfăcătoare pentru posibilitățile 
forțele existente. Organele raion; 
vor trebui să controleze și să îndrui 
cu mai multă eficiență consiliile ar 
ciațiilor sportive pentru lichidarea, 1 
surilor menționate. Este inadinisi 
ca într-un an întreg, într-o comui 
să nu fie organizată nici o „dumirii 
sportivă"! Etapa I a Spartachiai 
republicane constituie un bun pri 
pentru impulsionarea organizării ur 
asemenea manifestații, și sîntem cc 
vinși că, remediind lacunele semr 
late și pornind cu hotărîre la treat 
activiștii sportivi din satele și orga 
regiunii Bacău vor obține rezultați p 
măsura capacității lor.

VALENTIN PĂUNE SCL1

doi ani, să popularizeze handbalul. S 
apelat, normal, la profesorul de educ 
ție fizică de Ia școala medie. Și tov 
rășul Lazăr Francisc n-a stat‘mult 
gînduri. Cînd s-a anunțat concurs 
selecție pentru alcătuirea unei forms 
de handbal, la terenul din curtea șcc 
au venit mulți tineri colectiviști 
elevi. Handbalul pe teren redus 
cucerit repede pe inimoșii iubitori 
sportului din Beclean. S-au organij 
apoi cîteva concursuri la care au f< 
invitate echipe din alte comune, du 
care s-au făcut schimburi de experier 
cu studenții Institutului Pedagogic c 
Cluj. Toate acestea, din inițiativa pi 
fesorului de educație fizică.

Foarte apreciate sînt la Beclean 
întrecerile de popice. Și în organ izar 
acestor competiții se face simțit c 
plin sprijinul cadrelor didactice. Sp< 
tivii celor 4 asociații (Someșul, FI 
mura, Avîntul — școala medie și Tr; 
torul — școala agricolă) sînt îndr 
mâți cum să arunce bila sau ming 
de handbal, cum să execute un driblii 

,1a fotbal sau să manevreze piesele 
șah. îndrumările sînt concrete și bi 
primite pentru că vin din partea un 
oameni apreciați nu numai pentru fe 
cum predau de la... catedră, cît și pent 
marea lor pasiune față de activitat 
sportivă. La Beelean nu numai pro: 
sorul de educație fizică este „motori 
'.care face ca viața sportivă să puise 
puternic. Sportivii din comună sir 
zi de zi, dragostea și priceperea 
care sînt îndrumați de profesorii Teod 
Cîmpeanu (arbitrul de fotbal de ca 
goria I), Aurel Țigăoan, Gavrilă F; 
caș, Tiberiu loantsek (toți, arbitri 
categoria a IlI-a), profesori de a 
specialități. E clar, Fără sprijinul 
cestora, rezultatele obținute de sp< 
tivii din Beclean nu puteau fi atîi 
frumoase...

R. CALARAȘANlj



Cu sportivii de la Steaua 
la uzinele „23 August“
A intrat in obiceiul conducerii 

uzinelor „23 August" ca, din 
cînd în ci J, să poftească mu
safiri. De toate vîrstele și de 
toate profesiile.

Deunăzi, marea uzină bucti- 
reșteană a primit vizita sporti
vilor de la Steaua. Aproape 150. 
Fotbaliști, rugbist!, cicliști, scri- 
meri etc. Au venit in uzină să 
cunoască o parte din frumoasele 
realizări pe care harnicii munci
tori de aici le înfăptuiesc în cin
stea aniversării a 20 de ani de la 
eliberare. Vizita a fost precedată 
de o festivitate in cadrul căreia, 
reprezentanții clubului Steaua și 
ai asociației Metalul 23 August 
au făcut schimb de fanioane și 
insigne.

Primul popas, la turnătoria 
de oțel. Minute in șir, privirile 
vizitatorilor rănita ațintite asu
pra operației de turnare a șar- 
țelor. Peisaj inedit, care trezește 
o vie curiozitate și o mare ad
mirație. Rugbistul Cojocarii, ci
clistul Mihălțeanu. pentatlonis- 
tul Țintea pun întrebări ghidu
lui. Ghidul este un inginer tînăr, 
pe nume Nicolae Vălimăreanu. 
Lămuririle sale sînt ascultate cu 
multă atenție. După felul în 
care vorbește, îți dai seama cit 
este de îndrăgostit de meserie I 
O înlănțuire de termeni tehnici, 
un veritabil curs de metale nefe
roase prezentat însă pe înțelesul

tuturor. Este o adevărată... en
ciclopedie tehnică acest tînăr in
giner (pînă mai ieri, muncitor 
și apoi tehnician) ț

Mergem mai departe, la tur
nătoria de fontă. Și aici, lucruri 
interesante ne jac să încetinim 
pasul.

Vizita prin uzină continuă cu 
o nouă „haltă" — la forjă. 
Sportivii militari s-au strins in 
jurul presei de „800“, a cuptoa
relor de încălzire a lingourilv 
de mari dimensiuni. întrebările 
curg una dună alta, ca pe o 
bandă rulantă. Printre cei ca-e 
solicită lămuriri sini poloistul 
Balinf, liocheistiil Crișan, rugbis
tul Mica, călărețul Antohl In
ginerul Vălimăreanu nu mai 
prididește cu răspunsurile.

Un ultim popas, la mecanică, 
după care vizita a luat sfîrșit.

Sportivii de la Steaua mulții- I 
mese gazdelor pentru invitape. 
Le împărtășesc impresiile. A fost 
o acțiune deosebit de interesan
tă. Impulsionați de tot ce au 
văzut cu prilejul acestei vizite, 
de etanul creator al miilor de 
muncitori de la uzinele „23 4u- 
gust", sportivii fruntași de la 
clubtil Steaua și-au manifestat 
hotădrea fermă de a obține noi 
și însemnate succese menite să 
contribuie la ridicarea presti
giului mișcării noastre sportive I

S. TUDOR

Sîmbâtă și duminică am retrăit e- 
moțiile viratei pantalonilor scurți în- 
tr-un decor poate la fel de familiar 
străinilor care ne vizitează țara ca și 
bucureșteanului obișnuit să schimbe 
de sîmbâtă la prânz, pînă luni dimi
neața, servieta cu rucsacul și ascenso
rul cu telefericul.

în Sinaia am ajuns o dată cu um
brele care prelungeau silueta zvelte
lor conifere peste zăpada albă, peste 
cărările noi, pretutindeni.

Drumul spre hotelul alpin cota Î400 
părea în începutul acesta de seară 
liniștită o secvență din poezia ecra
nizată a decorului romînesc și poate 
niciodată, nicăieri, decît pe asprele 
poteci ale Apusenilor n-am simțit mai 
clar, mai decupat din contextul ce
lorlalte stări sufletești, sentimentul de 
măreție.

Acestuia aveam să-i adaug la cea
sul răsăritului de soare, senzația de 
lumină, unică în centrul acestei pano
rame zidită în trepte cu eleganță de 
amfiteatru antic.

Eram împreună cu cîteva sute de 
reprezentanți ai tuturor breslelor, de 
la academicianul antrenat într-o dis
pută aprinsă cu propriul nepot pe 
tema traseului de a doua zi, pînă la 
elevul îmbujorat de emoția primului 
suiș, și între aceste două generații, 

Spre Vîrful cu Dor

întregul tabel nominal al profesiilor 
frumoase : strungar (din Brașov), 
electrician (din Cîmpina), profesor (din 
Sibiu), student (din Cluj) și în dreptul 
fiecărei profesii se pot alinia, copiate 
din condica „tovarășului Mitică", ho
telierul, zeci de nume.

în fața acestei mărturisiri de in
teres general pentru spectacolul de 
gală al Bucegilor înnobilați cu caratele 
zăpezii, reflexiile în superlative par 
firești.

Paralela 45°, care străbate țara, si- 
tuîndu-ne la jumătatea distanței dintre 
Polul Nord și Ecuator, este o paralelă 
a cîntecului și tinereții. Pretutindeni 
buna dispoziție însoțește uneltele de 
producție.

Ca în întreaga țară, cărările Buce
gilor și pîrtiiie lor sînt portative pe 
care lauda adusă pentru bucuria de 
a trăi în anii aceștia luminoși, se scrie 
rotund și clar lntr-o erupție de exu
beranță.

...Privesc de pe Vîrful cu Dor zben
guiala norilor alunecați spre Bușteni 
de pe balconul Caraimanului.

Mai în sus, spre Babele și Omul, 
e soare.

Pe Valea Prahovei a început să 
ningă.

Fiecare punct cardinal prezintă un 
spectacol inedit și unic.

Aici, pe Vîrful cu Dor, 
liniștea de-o clipă are 
rezonanțe de baladă. Le
genda a urcat înaintea 
noastră treptele măcinate 
de vînturi și prin ea, 
la coborîre, lumea a aflat 
mai mult decît că mun
ți^ Carpați sînt tineri și 
că formează o verigă 
a celui mai lung lanț 
muntos din iume : lanțul 
Alpino-Himalaia, care în
cepe cu Pirineii și sfîr- 
șește la marginea Paci
ficului în Asia Răsăritea
nă.

A aflat că în Carpați 
și în țara aceasta dăr
nicia naturii a fost între
gită cu înțelepciunea, ta
lentul și hărnicia omului.

— Ce va plăcut mai 
mult astăzi ?

Am pus această între
bare în elegantul hol al 
Cotei 1400, duminică la 
ceasul cînd zăpezile se 
retrăgeau de pe urmele 
pașilor noștri, în întune
ric, încet, ca apele che
mate de refluxuri. Mi-a 
răspuns I. Manea, strun
gar din Brașov.

— Nu cunosc satisfacții 
mai mari decît un sfîrșit 
de săptămînă petrecut 
pe munte. Ce mi-a plăcut 
mai mult ? Totul...

Și a urmat o înșiruire de argumente 
care îmi prezentau în sculptorul a- 
cesta de oțeluri un prieten adevărat 
al potecii de piatră.

Erau alături de noi ascultînd po
vestirile inimosului drumeț doi tineri 
cu privirile pline de înălțimea albas
tră a cerului.

Doi tineri care vor împlini în vara 
aceasta 20 de ani țsludenți pe cît 
se pare Absolviseră o școală tehni
că la Brașov). Știau să asculte ca ni
meni altul.

Treburile strungului și ale excursiei 
le erau la fel de familiare ca mai-- 
vîrstnicului nostru interlocutor.

Mi s-au părut la început demni do 
o însemnare întitulată „Și ei împli
nesc 20 de ani" în care să fie urmărit 
suișul lor prin viratele țării libere. Dar 
în curînd grupul celor care vor îm
plini în această vară 20 de ani va de
veni atît de numeros îneît am reținut 
numai dragostea colectivă a genera
ției lui 23 August pentru cunoaștere.

Bătuseră împreună potecile Făgă
rașului și Apusenii, se uimiseră în 
Deltă și urcară tot împreună pe po
tecile Vrancei.

Știau să asculte dar să și poves
tească frumos despre tot ce văzuseră 
din geografia aceasta generoasă a 
paralelei 45°.

Vorbeau și despre un coleg care 
jucase în echipa noastră din turneul 
U.E.F.A. și care primise o medalie 
pentru succesul echipei.

— Ce frumos — spuneau ei — este 
că tineretul nostru, de pretutindeni, 
deci și sportivii, sînt prețuiți pentru 
rezultatele bune, încurajați. Această 
prețuire îți dă aripi.

Discuția se prelungi pînă cînd 
timpul îneîntat ne întinse din nou sub 
picioare, cărările întoarcerii.

Din inima Bucegilor luaserăm cu 
noi o imagine înaltă, plină de soare 
pînă la care cele 1400 de trepte con
duc zilnic numeroși îndrăgostiți de 
înălțimi.

...Sinaia, „perla Carpaților"... o fo
tografie... strîngeri de mînă, și cîteva 
cuvinte obișnuite :

— Atunci, pe sîmbâtă viitoare...
Se fixa astfel o întîlnire viitoare 

cu înălțimile. Simbolul necesității de 
a urca mereu, cît mai aproape de lu
mină l-am descifrat cît se poate de 
simplu într-o privire de la geamul 
vagonului plin de cîntece, privire spri
jinită în sus, pe luminile ca o conste
lație a vacanței, de la Cota 1400.

Era mai mult decît o promisiune dej 
revenire...

TEOF1L BĂLAJ

Scoală nouă 
în Tara de Sus*

a Moldovei...
...Hotărîrea de a face o ...haltă la Com

plexul școlar chimic și forestier din Suceava 
ne-a fost determinată de cei 30—40 de flă- 
căiași cu îețe îmbujorate, aflați în curtea 
școlii, la o oră de sport în mijlocul lor, un 
bărbat tînăr, zvelt, cu privire prietenoasă, 
și — ce surpriză plăcută! — o veche cunoș
tință, rugbistul Gheorghe Halițchi, fost ju
cător 'la C.S.M.S. lași.

La terminarea orei, într-o „fereastră", tâ
nărul profesor ne-a destăinuit primele im
presii culese în școală.

Absolvise, în vara anului trecut. Faculta
tea de educație fizică a Institutului pedago
gic din Iași. Cînd a auzit că a fost repar
tizat la Suceava, s-a bucurat și... nu prea. 
Ii părea bine, pe de o parte că se apropie 
de casă — fiind de fel de prin partea lo
cului. din Mitocul Dragomirnei — dar, pe 
de altă parte, ar ii dorit să rămînă in lași, 
să intre în învățămîntul superior. Nevoia 
de cadre; tinere pentru o regiune la fel de... 
tinără și în sport avea să înfrîngă, pînă Ia 
urmă, ezitarea d'ntîi. .

Și. iată-i pe proaspătul profesor de edu
cație fizică, lujnd/ drumul Sucevei. O dată 
sosit aici, nu mică, Ta fost bucuria întilnind, 
Ta aceeași școală) un (ost coleg de facultate, 
tovarăș de cămin în anii studenției, totodată

pe entuziasmul care domnește aici și pe 
condițiile optime create elevilor pentru prac
ticarea ramurii sportive preferate. Mărturie: 
magaziile cu materiale și echipament spor
tiv, un veritabil magazin I.D.M.S. în... mi
niatură.

Digresiunea cu ora de educație fizică ne-a 
făcut să întîrziem prezentarea școlii, să ne 
referim la rosturile ei.

Complexul are un dublu profil : un sec
tor care școlarizează tineri muncitori pentru 
industria petrolieră și chimică, altul pentru 
cea forestieră. După trei ani de învățătură, 
ei devin muncitori calificați, întruna din 
numeroasele ramuri ale celor două sectoare. 
Pentru însușirea temeinică a cunoștințelor, 
complexul este încadrat cu cadre de specia
litate, ingineri, profesori și maiștri, cu ate- 
liere-școală (o clădire special prevăzută cu 
aparatură corespunzătoare). Procesul de asi
milare a noțiunilor de bază din munca prac
tică are loc chiar în sectoarele celor două 
mari combinate aflate în vecinătate. Așa
dar...

Trei corpuri de clădiri noi, cu cîte trei 
etaje, așezate paralel, pe treptele unei largi 
terase, au o destinație precisă : sînt căminele 
elevilor de la complex.

— Dacă vreți să intrați puțin...
Camere cu cîte patru paturi, cu ferestre 

largi. Covoare moi, de-ți e milă să calci pe 
ele. Lămpi elegante pe fiecare noptieră. Ca
mere de lectură. Biblioteci. Totul poartă 
amprenta unei curățenii desăvîrșite. Și-au 
visat oare tinerii ucenici, în anii dinaintea 
Eliberării, asemenea condiții luminoase de 
școală și de viață ?

Am găsit scriind acasă, pe unul din elevi. 
Ion Gh. Asandei, din comuna Apa Asăului,

un bun prieten, pe Constantin Luncanu. Cu 
anii în urmă însă „adversari"...

S-au cunoscut în 1959, la „Cupa agricul
turii" Halițchi juca in echipa de volei a co
munei sale, Voința Mitoc. Luncanu, și el 
tot voleibalist, era căpitanul echipei Bradul 
Vama. Au cîștigat vămenii („după un meci 
mare!" — își amintește profesorul Halițchi). 
Important este insă alt amănunt: între cei 
doi „adversari" s-a închegat, încă de pe 
atunci, o strânsă prietenie pe care, mai 
tirziu, anii studenției aveau s-o statorni
cească. Este de imaginat ce roade bogate 
va da acum, munca unită și însuflețită a 
celor doi tineri profesori !...

Aici, în școală, totul a început de la zero. 
Cei doi profesori de sport au dovedit însă 
curaj și răbdare. Au luat pieptiș toate greu
tățile, inerente într-o casă nouă. Și au bi
ruit.

La început, orele de educație fizică se 
identificau, mai mult, cu trecerea unor probe 
de control. Nici nu se putea altfel. Profesării 
nu-și cunoșteau elevii. Trebuia să le „de
tecteze" calitățile, aptitudinile. S-a făcut însă 
o treabă bună. Acum, de pildă, se știe pe 
cine va conta asociația sportivă a școlii în 
întrecerile de atletism, in competițiile de vo
lei, handbal sau fotbal. Încă 560 de membri 
LICFS se află în prezent în evidența clu
bului sportiv al orașului Suceava. Tot atiția 
tineri au și dat asaltul probelor „Insignei 
de polisportiv", întrecerilor Spartachiadei de 
iarnă. Acum — pregătiri pentru Spartacljia- 
da republicană. Cu elanul ce-i caracterizea-. 
ză, elevii de la Complex se vor „vedea" cit 
de curînd și în principalele competiții ofi-, 
oiale sucevene. Asigurarea dată de profeso-, 
hui Halițchi nu este gratuită. Ea se bazează 

raionul Moinești: „Scumpii mei părinți. To
tul aici, în școală, este minunat. Sălile de 
clasă, atelierele, căminele, inginerii, profe
sorii și maiștrii care se poartă părintește cu 
noi. Pe scurt, ce pot să vă spun ? Că în
vățăm, facem sport, mergem la spectacole. 
Sînt sigur că cei trei ani de școală vor 
trece pe nesimțite"...

Ca și Ion Gh. Asandei din comuna Apa 
Asăului gîndesc, fără îndoială, toți cei 560 

de elevi veniți din toate colțurile țării, să 
se instruiască în această școală nouă, ridi
cată acum, în anii puterii populare, la Su- 
ceva, în Țara de Sus a Moldovei...

TIBER1U STAMA



Primele jocuri din turnenl final la juniori
De joi, se desfășoară pe patinoarul 

„23 August" din Capitală întrecerile 
turneului final al campionatului repu
blican de juniori.

Jn primul joc al acestei competiții, 
care reunește cinci formații, s-au întîl- 
nit Avîntul' Miercurea Ciuc și Metalul 
Rădăuți. Partida s-a desfășurat în nota 
de netă superioritate a echipei din 
Miercurea Ciuc, care a cîștigat la un 
scor concludent: 9—0 (3—0, 1—0, 
5—0). Echipa antrenată de fostul in
ternațional Ștefan Szabo a lăsat o 
bună impresie, anunțîndu-se drept 
una din pretendentele la primul loc. 
'Avîntul prezintă o serie de individua
lități remarcabile (în primul rînd Jere 
și Texe), majoritatea jucătorilor pati
nează corespunzător și au o bună pre
gătire fizică. De altfel, pregătirea 
fizică superioară a fost tocmai elemen
tul care a decis scorul sever, tinerii 
rădăuțeni antrenați de Tomovici făcînd 
față cu succes jocului, pînă în ultima 
repriză. Punctele au fost înscrise de 
Texe (2), Jere (2, dintre care unul din 
șut de penalitate), Rigo (2), Szabo, 
Sarkany și Bartha. Arbitrii M. Hușanu 
Și w. Welther au condus echipele :

Avîntul: Cheresteș, Klein — Szila- 
ghi, Szalxj, Sarkany, Farcaș ■— Jere, 

Rigo, Marton,

• :

$
£

:■
r

«MF
gag

|K

MB#

a

I

...

,y- .■ v

I

AZI

ATLETISM : Sala Floreasca II, de Ia 
ora 9 și de la ora 16 : concursul repu
blican al seniorilor.

SCRIMA : Sala Juridice de la ora
16.30 : faza orășenească a campiona
tului R.P.R. (floretă băieți).

VOLEI : Sala Șc. Medii m. 1 (strada 
Popov), de la ora 18 : meciuri în ca
drul fazei orășenești a campionatelor 
republicane școlare.

Sala Dorobanți, de la ora 18 : meciuri 
în cadrul fazei orășenești a campiona
telor republicane școlare.

Sala Dinamo, de la ora 17 : Știința
— Progresul (f) și Progresul — Dinamo 
(m). Meciuri în cadrul „Cupei R.P.R.'

HANDBAL : Sala Floreasca, de la ora
16.30 : Steaua Buc. — Dinamo Brașov 
(m), C.S.Ș. București — C.S.Ș. ’ ' 
(m) și C.S.M. Reșița — Luceafărul 
Brașov (m) meciuri în „Cupa F.R.H.' și 
„Cupa Sportul popular".

HOCHEI : Patinoarul „23 August" do 
la ora 10 : Avîntul Miercurea Ciuc — 
Știința Sighișoara ; ora 19 : Unirea Buc.
— Metalul Rădăuți. (Campionatul repu
blican do juniori).

Cluj

VOLEI : Sala Giulești, de la ora 10: 
Rapid — C.S.M. Sibiu (f) și Steaua — 
C.S.M.S. Iași (m). Meciuri în 
„Cupei R.P.R."

HANDBAL : Sala Floreasca, de 
16 : Steaua — Dinamo Brașov, 
fărul Brașov — C.S.S. Cluj și 
București 
în „C x 
popular".

cadrul

i la ora
Lucea- 
c.s.s. 

meciuri 
Sportul

C.S.M. Reșița
Cupa F.R.H.*  și ~

. . "cP-
HOCHEI : Patinoarul

la ora 17 : Metalul Rădăuți 
Sighișoara și Steaua — 
iea Ciuc. (Campionatul 
juniori).

NATAȚIE : Bazinul
10,30 : concurs de înot, 
meciuri de polo în cadrul campionatu
lui Capitalei, rezervat echipelor de se
niori : Progresul —1 Lotul de juniori. 
Știința — Rapid și Dinamo — Steaua; 
de la ora 16,30 : concurs de sărituri.

FOTBAL : stadionul Timpuri noi, ora 
9 : Flacăra roșie — Viitorul Electronica 
(juniori) : ora 11 î Flacăra roșie — 
itorul Electronica (seniori).

Cupa

„23 August" de 
/ Știința 

Avîntul Mieicu- 
republican de

Floreasca, ora 
de la ora 12 :

K6116, Texe, Lazai, 
Bartha.

Metalul: Tcaciuc — Tiron, Cunescu, 
Pusu — Mohr, Sava, Lupășteatiu, Bu- 
tiuccanu, Bîrsan, I^nat, Pîrghie.

★
Celle două echipe bucureștene au 

Repurtat și ele, în partidele de vineri 
seara, victorii facile. După ce am vă- 
fcut „la lucru" toate cele cinci formații, 
tepare evident că dintre Avîntul, Steaua 
și Unirea se va alege campioana, dar 
!de partea cui va înclina balanț-a e încă 
greu de pronosticat.

Unirea a realizat în fața Științei Si
ghișoara — care s-a prezentat cu un 
Iot redus și o pregătire insuficientă—•

MÎINE

1

Moiș, cel nmi eficace atacant de la Unirea, conduce pucul urmărit de un apă
rător sighișorean.

(3—0, 6—0, 6—0), prin golurile în
scrise de Trăușan (3), Petrescu (3), 
Gheorghiu (3), Tr. Mihăilescu (3), 
Kraus, Slat an, Păduraru. Au condus 
arbitrii Florescu și Bănică. învingătorii 
au prezentat formația: Mînăscurtă, En- 
ciiu, Cristescu, Petrescu, Coravu,Vasiliu, 
Trăușan, Kraus, Gheorghiu, Păduraru, 
Slațan.

un scor record: 30—-0 (14—0, 10—0, 
6—0), prin golurile înscrise de Moiș 
(12), Mihăilescu (9), Voiculescu (4), 
Preser (2), Ruxandriu, Tudor și Ma
rinescu. Arbitrii Hușanu și Smere- 
cinski au condus echipele:

Unirea: Dumitraș, Stoiculescu, Tudor, 
Bici, Preser, Voiculescu, Moiș, Ruxan
driu, Mihăilescu, Marinescu.

Știința Sighișoara: Kotch, Barbu, 
Cîrlig, Fabricius, Schmidt, Invanițchi, 
Hetrea, Mosora, Panțîru, Balaș.

Steaua, cu doi jucători din lotul dc 
tineret, Trăușan și Petrescu (net mai 
buni decît ceilalți dar, din păcate, prea 
mult înclinați spre joc individual) a 
întrecut pe Metalul Rădăuți cu 15—0

ATLETISM : Sala Floreasca, 
ora 8,30 : concursul republican 
niorilor.

BASCHET : Sala Floreasca, 
ora 8 : I.C.F. — Olimpia, Voința 
Voința Oradea, Știința — Unirea și Mă
tasea Dudești — Progresul București — 
meciuri în cadrul campionatului femi
nin.

SCRIMA : Sala Juridice, de la ora 
8,30 : faza orășenească a campionatu
lui republican (floretă fete).

RUGBI : Stadionul Unirea, de la ora 
10,15 : Progresul — Rapid, Dinamo 
Grivița Roșie și Steaua — Gloria 
meciuri în cadrul „Cupei 6 Martie".

Campionatele Capitalei
Zilele trecute s-a încheiat întrecerea 

fotelor prin disputarea partidelor res
tante Aura Teodorescu — Heidrum 
Il ran Isc h J/2—’/2 și Virginia Steroiu —• 
Brantsch 1—0. Deși învinsă în această 
ultimă înlîlni’re, reprezentanta clubului 
^Știința" Heidrum Brantseli s-a clasat 
pe primul Ioc cu IO1/, puncte, urmată 
de Virginia Steroiu, Domnița Sutiman, 
Elena Răducanu 10, Aura Teodorescu 
9, Vera Zsigmond 7, Ana Apostolescu, 
Aurelia Solomonovici 6'/ș, Maria Bo- 
țeanu, Ioana Meianu 4'/2, Stana Nico- 
lici 4, Mirela Marinescu S'/j, Viorica 
Cernat, Mihaela Sergescu 2’/2 puncte.

Rundele a XlII-a și a XlV-a din în
trecerea rezervată băieților s-au înche
iat cu următoarele rezultate : Pușcașu 

■ Crăciun 1—0, Mircea — Georgescu

0—1, Macri — Hondru 1—0, Segal — 
Polilironiade 1—0, Bondoc — Isac
1—0, Teodorescu — Gram 0—1, Hon
dru — Segal 0—1, Georgescu — Solo
monovici 0-^-1 (!), Pușcașu — Mircea 
1—0, Polilironiade — Drăguț \ 
în clasament conduce V. Bondoc cu 
12 (I)? puncte, urmat de Georgescu 11, 
Reich er 10 (2), Solomonovici 91/2 (I), 
Pușcașu 9, Segal 8*/ 2, Macri 8 (1), 
Olteanu 6 (2), Hondru 6, Teodorescu 
5!/2, Drăguț (1), Polilironiade 41/*»,  Cră
ciun (1), Gram 4, Isac 3 (1), Mircea 
x/2 puncte.

Astăzi se reiau partidele întrerupte, 
iar marți se dispută ultima rundă.

T. NI CO AR A, coresp.

7: .1/

ATLETISM
® Finalele campionatelor republi- 

fcame de cros, individual și pe echipe, 
pe anul 1963, se vor desfășura la Căli- 
mănești, în ziua de 15 martie. în pro
gramul întrecerilor sînt înscrise șapte 
probe : junioare II — 700 in, juniori 
II — 1500 iri, junioare I — 1000 m, 
juniori I — 3000 m, seniori (semifon- 
tliști) — 4000 m, senioare — 1800 ni. 
seniori — 8000 m.

@ Federația iugoslavă de atletism, 
•căreia i s-a încredințat organizarea, în 
acest an, a ediției a VIll-a a Crosului 
Balcanic, a stabilit ca întrecerile să 
fie găzduite în localitatea Vrnacka

HALTERE
Nou record republican 

dc juniori
CLUJ, 21 (prin telefon), 

dtipi'-amiază au început, în 
matei din locaMtate, finalele 
natului republican de juniori 
tere. Primul titlu a revenit, 
goria cea mai ușoară, lui 
(C.S.M. Reșița) care — cu rezultatul 

• de 82 5 kg la stilul smuls — a stabi
lit un nou record republican de ju
niori. Z. Fiat a totalizat la cele trei 
s.filur; 267,5 kg. In clasamentul pro
bei el a fost urmat de clujenii I. La
zar și V. Rusu cu 210 și respectiv 
235 kg.

Competiția continuă sîmbătă și du
minică.

V inert 
sala Ar- 
campio- 
la Irail- 

la cate- 
Z. l-'iat

1. BRA1AN — coresp.

Ieri, la București și Brașov au început turneele finale ale celei de a Vll-a 
ediții a „Cupei Sportul popular" la handbal în 7, competiție la care — cum se 
știe — participă echipe de juniori și junioare. Primele întreceri au prilejuit 
spectacole atractive, disputate cu dîrzenie, anunțînd o luptă spectaculoasă pen
tru primul loc. Jocurile continuă astăzi și iau sfirșit mîine. "

s S

La București: rezultate scontate

întrecerea juniorilor, care se desfă
șoară în sala Floreasca, a debutat cu 
două victorii așteptate.

In primul meci, C.S.M. Reșița a dis
pus de C.S.S. Cluj cu 23—19 (10-10). 
Victoria este meritată pentru că tinerii 
handbaliști din Reșița au practicat un 
joc mai organizat și au avut o mai bună 
pregătire fizică. Aceasta le-a permis să 
termine meciul cu suficiente resurse,

UPspre deosebire de clifjepî, care au slăbit 
ritmul final. C.S.NJ. a ,’cîștigat însă 
cu suficiente emoții. în prima repriză

mult (2-3, 5-7, 
avantaj și dtipă 
Dar, din min. 41

C.S.S. a co-ndus mai 
6-9, 7-10) și a avut 
pauză (11-10, 12-11).
C.S.M. a preluat conducerea și n-a mai
cedat-o pînă la sfirșit (15-13. 17-14,
19-15, 21-16).

A condus bine V. Sidea.
A doua partidă, C.S.S. București — 

Luceafărul Brașov, a fost mai dinamică 
și s-a încheiat cu succesul clar al ju
niorilor bucureșteni: 26-20 (12-7).

C.S.S., cu o formație mai 
echilibrată (cuprinzînd ju
cători mai experimentați), 
și o forță de atac mai 
mare, a condus majorita
tea timpului (4-2, 7-3, 
8-6, 12-7 12-11, 20-12,
22-13, 24-16, 25-17). Bra
șovenii au opus o apărare 
penetrabilă, iar în atac 
s-au bizuit mult pe șutul 
lui Gal.

Bun arbitrajul lui 
Cîrligeanu.

Turneul continuă azi 
la ora 16,30 și mîine

16 în sala Fforeas-

ȘTIRI.ȘTIRI. ȘTIRI.

Programul etapei a ll-a a „Cupei P. P. R la BrașovPrimele ciștigătoare de

Banja. Anul acesta, pentru prima oară, 
concursurile vor avea program com
plet, unnînd să se desfășoare probele 
de juniori, junioare, seniori și senioare. 
Crosul Balcanic —■ ediția 1964 — va 
avea Ioc în ziuat, de 12 aprilie.

© La începutul săptămînii viitoare, 
de luni și pînă miercuri. Colegiul cen
tral de antrenori din F.R.A., organi- 
zeză în sala de ședințe a Centrului 
,.23 August", consfătuirea antrenorilor 
de atletism. La ședințe vor lua parte

• Azi și rnîirie se desfășoară etapa 
ll-a a „Cupei R.P.R.". Ea progra- 

meciuri echilibrate.
programul eta-

a 
mează

lată — de altfel 
pei:

MASCULIN: Progresul București 
—Dinamo București, Steaua—C.S.M.S. 
lași, Șlliiiiița Cluj—Rapid

Tractorul Brașov—Farul
Știința Timișoara—Petrolul 
Știința Galați—Minerul Bihor.

FEMININ : Știința București—Pro
gresul București, Rapid București— 
C.S.M. Sibiu, Farul Constanța—C.P.B., 
Știința Cluj—Voința Craiova. Cel de 
ad cincilea meci, Dinamo—C.S.M. Cluj, 
s-a desfășurat în cursul acestei săp- 
tămîni și s-a încheiat cu victoria dina- 
movistelor cu scorul de 3—0.

® Baia Mare 21 (prin telefon). Un 
pubEc numeros a as'stait la meciul 
restanță dintre Minerul din localitate

București,
Constanța,

Ploiești,

p.

și profesori de educație fi- 
Capitală și din provincie și

antrenori 
zică din 
va fi analizată pregătirea unor sportivi 
fruntași desfășurată în anul 1963 și 
vor fi stabilite obiectivele și baza 
orientării procesului de instruire pen
tru noul an competițional. De aseme
nea, vor fi prezentate o serie de filme 
de atletism (Jocurile Olimpice de la 
Roma, Campionatele europene de la 
Belgrad, Meciul U.R.S.S. — S.U.A., 
concursul preolimpic dc la Tokio etc.).

și Dinamo Suceava. Localnicii au 
cat bine si au cistigat cu scorul 
3—0 (15—9, 15—10, 15—10). S-au 
marcat Solomon și Szakacs (Minerul), 
Căldare, și Mitrea (Dinamo). Arbitrul 
W. Mocanu-Brașov, a condus bine.

reg.V. SASARANU-coresp.

Luni 24 februarie, ora 18, 
consiliului orășenesc UCFS 
are loc analiza activității

re-

la se- 
Bucu- 
volei- 
1963.

diul 
rești 
balistice din Capitală pe anul 
Sînt invitați să participe membrii co
misiilor raionale de volei, ineinlx’' 
birourilor de secții, antrenori, arbitri 
și jucători fruntași.

• Sîmbătă 22 februarie, de la ora 
16, va avea loc în sala Dinamo întîl- 
nirea dintre echipele masculine Semă
nătoarea și Aurora, după care va fi 
cunoscută echipa ciștigătoare a „Cu
pei orașului București".

BRAȘOV 21 (prin telefon de la tri
misul nostru). Astăzi a început în sala 
Armatei, în prezența unui public nu
meros, turneul final al junioarelor. Par
tidele au fost spectaculoase și deose
bit de dîrzc.

Voința Odorheî — Știința Vălenii de 
Munte 12—9 (8—5). La începutul pri
mei reprize, jocul a fost echilibrat. în 
min. 11 scorul era de 4—4. în conti
nuare însă Voința Odorhei a inițiat 
contraatacuri și a mai înscris de pa
tru ori, în timp ce 'Știința nu a reușit 
să înscrie decît un punct. In finalul 
partidei Știința a forțat rezultatul, dar 
nu a putut reface tot handicapul, loan 
Dumitru (București) a condus excelent

de 
de

la ora
ca, cu meciuri pasionante, 
care — fără 
vor atrage 
handbalului 
pe elevi.

îndoială — 
iubitorii 
special

GAȚU

In jotograjie: Jază din 
meciul C.S.M. Reșița — 
C.S.S. Cluj.

Foto T. Chioreanu

2 București — Luceafărul

Ambele echipe au 
în prima parte a 
că portarul S.S.E., 

apărat două arun-

S.S.E. nr.
Brașov 15—7 (4—3). După cum a evo
luat scorul în prima repriză, era greu 
de presupus că după pauză el va lua 
asemenea proporții, 
arătat lucruri bune 
jocului. De remarcat 
Marilena Dincă, a
cări de la 7 metri. După pauză, bucu- 
rcștencele continua să joace bine, în 
timp ce apărarea Luceafărului slăbește 
si face greșeli. Rezultatul ? Victoria e- 
chipeî S.S.E. la o diferență apreciabilă. 
Competent arbitrajul lui Iosif Marconi 
(Timișoara).

V. P0MP1L1U



Pe terenurile
STEAUA—POIANA CIMPINA 

1—0 (0—0)

Un meci de antrenament susținut
i condiții foarte grele datorită vîntu- 
li puternic și temperaturii scăzute, 
îea ce a influențat cursivitatea și 
ilitatea jocului. Poiana a dat o re- 
iică puternică. Unicul gol al meciu-
ii a fost înscris de Crișan.
Steaua a aliniat următoarea forma- 

e: Suciu (Eremia) — Măndoiu, Pe- 
scu (Dumitru Nicolae), Koszka, Co- 
>caru—Jenei (Crișan), Constantin 
Megrea) — S. Avram (Bejan), Pav- 
>vici (S. Avram), Voinea (Raksi), 
reiniceanu (Moldoveanu).
AP1D—TEHNOMETAL 8—0 (2—0)
Feroviarii au cîștigat la scor prin 

olurile înscrise de Duinitriu II (4), 
eorgescu (2), Ozon și Kraus.
Au jucat: Andrei (Ojoc) — Lupes- 

i, Motroc, C. Dan. Greavu (Macri) 
- C. Dinu, Georgescu — Kraus, Du- 
itriu 11, Ozon, Codreanu.

Meci de antrenament la Oradea:
Crișul- Dinamo Bacău 1-0 (0-0)

ORADEA 21 (prin telefon). In ciu- 
i vîntului puternic și rece și a tere- 
jlui acoperit cu gheață, partida a 
instituit un bun prilej de verificare 
potențialului ambelor formații în 

ea ce privește pregătirea fizică. Te
nul înghețat și denivelat nu a dat 
isibilitatea unei verificări temeinice 
pregătirii tehnice a jucătorilor. Di- 
imo a dat o replică dirză și i-a obli- 
,t ,fotbaliștii de la Crișul să se 
trcbuin(eze la maximum. Golul vic

Vești de la corespondenți
LOCUL 4 ȘI OBLIGAȚIILE LUI

Pentru a dovedi miilor de suporteri 
locul 4 în clasament nu este întîm- 

itor, fotbaliștii de la Unirea Rm. 
Icea se pregătesc cu asiduitate. Ei 
susținut de curînd două meciuri de 

trenament în Compania echipei de 
îegorie regională Oltul, de care au 
pus în primul joc cu 1—0, cel de 
doilea încheindu-se la egalitate : 

-2.
N. Barbu

CRITICA AJUTA!

împletind antrenamentele efectuate 
aer liber cu cele în sală, jucătorii 
la Petrolul Moinești au dovedit în 

mele meciuri susținute că au privit 
seriozitate critica adusă de curînd 

coloanele ziarului „Sportul popular", 
ță de conștiinciozitatea pe care o 
ită acum fotbaliștii la antrenamentele 
iduse de I. Talpă și I. Șerban, cre

PRIMUL MECI ÎN R.A.U.: PRO- 
ÎESUL BUCUREȘTI — F. C. DA- 

MIETTA 2-0 (1—0)

fotbaliștii de la Progresul București 
au început turneul în R.A.U. jucînd 
localitatea Damietta cu echipa F. C. 
mietta clasată pe locul IV în cam- 
natul țării. Bucureștenii au cîștigat 
2—0 (1—0), punctele fiind înscrise 
Baboie și Maîteuță.

,d'NiORII ROMÎNI EVOLUEAZĂ 
IN R. P. BULGARIA

3ontinuîndu-și meciurile de verificare 
vederea Turneului U E.F.A., juniorii 
nîni vor juca miine în R. P. Bulga- 

din Capitală
DINAMO - VIITORUL

ELECTRONICA 5—0 (3—0)

In ciuda viscolului, Dinamo a reu
șit în compania formației Viitorul 
Electronica un meci de antrenament 
bun, cu prilejul căruia antrenorii for
mației campioane au încercat mai 
multe formule de joc.

Au jucat! Uțu (Datcu) — Popa, 
Nunweiitler III, Nunweiller IV, Con- 
stantinescu. — Petru Emil, Ștefan 
— Pircălab, Frățilă, Ene II (Țîrcov- 
nicu), Haidu.

BUMBACUL BUCUREȘTI —
PETROLUL PLOIEȘTI 0-4 (0-2)
Arătînd o pregătire bună, Petrolul 

a cucerit victoria prin punctele mar
cate de Tr. Popescu (2) și Badea (2).

Ploieștenii au folosit următorii ju
cători: Ionescu—Pabonțu (Pal), Hăl- 
măgeanu, M. Marcel (Fronea), Flo- 
rea — Dumitrașcu (Gliiță), A. Mun- 
teanu (M. Marcel) — Badea, Dridea 
I, Tr Popescu (Iordaclie), Dridea II.

toriei a fost realizat în min. 80 de 
Pojoni.

CRIȘUL : Weichelt (Duca) — Geor
gescu, Solomon. Sacaci 11, Balogh 
(Mihai) — Donciu, Cuncuti (Fandli)
— Sacaci III (E. Naghi), Pojoni, Mă- 
nescu, Iacob.

DINAMO BACĂU: Gliiță (Bucur)
— Olteanu, I. Lazăr. Gross. Cincu 
—■ Vătafu (Pașcanu), Rădulescu 
(Stoica) — Gram, Nedelcu, Harșani, 
Eftimie.

1LIE GHIȘA-coresp. reg.

dem. că în retur echipa locală va avea 
o comportare mai bună, că va părăsi 
locul codaș pe care-1 ocupă actualmente 
în clasamentul seriei Est din catego
ria C.

FI. Prisecaru
IN ATENȚIA ANTRENORULUI

Peste 2000 de iubitori ai fotbalului 
au asistat la meciul Tractorul Cora
bia — Chimia Turnu Măgurele, înche
iat cu victoria echipei Tractorul din 
categoria C cu 4—2 (0—0). Rezultatul 
alb din prima repriză se datorește fap
tului că înaintașii echipei din Corabia 
nu au tras decît trei șuturi la poartă. 
Lipsurile constatate cu acest prilej 
trebuie să stea în atenția antrenorului 
corăbian P. Prodileanu, care în de
cursul viitoarelor antrenamente trebuie 
să remedieze slaba legătură dintre 
linia de mijloc și cea ofensivă, ca și 
imprecizia loviturilor la poartă ale îna
intașilor.

Vafiadis Kostas

— NOTE, ȘTIRI... =
ria. Ei vor întîlni la Pazargik echipa de 
juniori a țării gazdă.

CU AJUTORUL CHIRURGILOR 
ROMÎNI

Daniel Chabazof, jucător de fotbal 
din Siria, a sosit în urmă cu cîtăva 
vreme la București pentru a fi supus 
unei operații. El a fost internat la spi
talul Brîncovenesc și operat de menise. 
După intervenția chirurgicală, Daniel 
Chabazof, însănătoșit, se pregătește să 
se înapoieze acasă.

El este al treilea fotbalist sirian care 
în ultimul timp ș-a adresat chirurgilor 
romîni de specialitate. Ceilalți doi ju
cători, Fares și Azzam, după cum ne-a

La echipele din categoria A

RATĂRILE Șl CAUZELE LOR (I)
Problema eficacității liniilor de atac 

este mereu de actualitate; ea apare 
la orice meci, face obiectul discuțiilor 
la sfîrșit de tur sau de campionat. 
Eficacitatea, care se materializează 
prin numărul loviturilor la poartă și 
prin numărul de goluri înscrise, deter
mină în esență scopul și sensul jocu
lui, justifică toate acțiunile, premer
gătoare finalizării precum și toate e- 
forturile depuse de jucători în meci și 
la antrenamente.

Problema eficacității este larg dez
bătută și în presa de specialitate 
străină. Tehnicienii și cronicarii se 
plîng că se marchează goluri puține 
și atribuie aceasta faptului că echipele 
folosesc apărarea aglomerată sau su- 
pra-aglomerată și mai puțin deficien
telor tehnice ale jucătorilor.

Desigur că pe noi ne interesează, 
în principal, cum se manifestă efica
citatea în jocul echipelor noastre. în 
acest sens am efectuat un studiu ba
zat pe observații, înregistrări și sta
tistici, care analizate ne-au dat posi
bilitatea , să facem unele constatări pe 
care le semnalăm antrenorilor, în a- 
ceastă perioadă in care pregătirile sînt 
în plină desfășurare.

CITEVA DATE STATISTICE 
CONCLUDENTE

în cele 87 meciuri disputate în turul 
actualului campionat s-au marcat 258 
de goluri, dintre care 7 autogoluri. 
Coeficientul între numărul golurilor 
marcate și numărul meciurilor este de 
2,88. Dacă vom arunca o privire retro
spectivă și ne vom referi la aceleași 
perioade (terminarea tururilor campio
natelor trecute) vom vedea că în 1959 
(cind activau 12 echipe) coeficientul 
este de 3, că în 1960 (14 echipe) este 
de 3,49, în 1961 (14 echipe) este de 
3,16 iar în 1962 (15 echipe) coeficien
tul este 3,59. De aici și prima con
statare : fată de ultimii patru ani 
coeficientul cel mai scăzut îl prezintă 
actuala ediție a turului, deci avem de 
a face cu o eficacitate mai slabă.

înainte de a arăta unele cauze care 
fac ca eficacitatea să fie mai scăziită, 
vom preciza și un alt aspect. Problema 
eficacității nu este legată totdeauna nu
mai de jocul înaintașilor. Este cert 
că ponderea în finalizare o au înain
tașii, însă nu trebuie să uităm că în 
sistemul și în tactica actuală, mijlo
cașii iau parte și ei în mod efectiv la 
finalizare și că, fundașii laterali se an
grenează și ei — ocazional — în aceste 
acțiuni. Totodată, la pregătirea acți
unilor de atac iau parte toți jucătorii, 
indiferent de post. Pregătirea și finali
zarea sînt în strînsă legătură, influen- 
țîndu-se reciproc. Degeaba fundașii și 
mijlocașii trimit pase una după alta în 
zona de finalizare, dacă ele sînt inter
ceptate cu ușurință de apărători, dacă 
eforturile de concretizare ale înaintași
lor rămîn zadarnice.

Am făcut această precizare pentru 
a arăta că eficacitatea privește toată 
echipa și că analiza acestui aspect tre
buie făcută în acest sens.

în ce măsură au dus apărările aglo
merate la marcarea unui număr mai 
mic de goluri ? Din studiul nostru. în 
cele 87 meciuri numai zece echipe au 
folosit jucînd în deplasare această 
formă de apărare. Dintre ele, doar 
Dinamo Pitești a reușit să-și atingă 
scopul — cîte un punct — in jocurile 
cu Petrolul și Siderurgistul. Toate ce
lelalte echipe au pierdut, unele la sco
ruri concludente (Crișul, C.S.M.S., 
Știința Timișoara, Siderurgistul, Știința 
Cluj). De aici reiese că nu folosirea 
apărării aglomerate a influențat efica
citatea liniilor de atac.

Legat de eficacitate stă distanta de 
la care s-au înscris golurile. Din cele 
258 de goluri, numai 26 au fost; ob
ținute în urma unor lovituri trase din 
afara suprafeței de pedeapsă. Restul 
au fost înscrise din interiorul acestei 
suprafețe. Dar, ceea ce este de reținut 

relatat Chabazof, operați înaintea lui 
sînt acum complet restabiliți și și-au 
reluat locurile în echipele lor.

DUMINICA,
MECIURI DE VERIFICARE

Mîine, la Pitești, Brașov, Constanța 
și Ploiești au loc patru interesante par
tide de verificare : Dinamo Pitești — 
Dinamo - București, Steagul roșu Bra
șov — Ra'pid București, Farul Constan-, 
ța — Steaua și Petrolul Ploiești — Fla
căra Moreni.

In București, pe terenul Timpuri noi. 
se întîlnesc formațiile Flacăra roșie și. 
Viitorul Electronica. La ora 9 —j.ju-i 
niorii, la ora 11 — echipele de seniori. 

e faptul că aproape 120 de goluri au 
fost marcate din imediata apropiere a 
suprafeței de poartă, între poartă și 
cca. 10 m. Aceasta înseamnă că îna
intașii noștri Caută să pătrundă cît 
mai aproape de poartă și de acolo să 
înscrie.

în fond nu interesează cum se mar
chează, nu interesează dacă înaintașul 
a speculat o greșeală a apărării sau că 
marchează de la un metru. Insă faptul 
că s-au înscris numai 26 de goluri din 
lovituri de la o distanță mai mare de 
16 m ne face să ne gîndim că în an

trenamentul echipelor noastre lipsește 
exersarea trasului la poartă de la dis
tantă.

Pînă acum nu am făcut decît să 
expunem unele constatări care au reie
șit pe marginea analizării înregistră
rilor și a statisticilor și mai puțin am 
stabilit cauzele care au dus la o slabă 
eficacitate.

★

Atît noi cît și cronicarii de specia
litate au scos in evidentă numărul e- 
norm de mare al ratărilor. Din această 
cauză considerăm că ratarea trebuie 
să constituie e „problemă" și în conse
cință tratată ca atare. Intr-adevăr, 
dintr-o statistică extrasă din cronici 
și din datele noastre cca 300 de ocazii 
favorabile au fost ratate.

Cînd și în ce situații de joc au fost 
ratate cele mai multe ocazii de a în
scrie ? Jucătorii ratează i din cauza 
intervenției active (dar regulamentare) 
a adversarului, din cauza unor inter
venții duse de acesta peste limitele 
permise de regulament (atacuri vio

Aprecieri care obligă
în lumea fotbalului european, anchetele cu caracter retrospectiv au 

continuat și în luna februarie. B.T.A. (Agenția bulgară de presă) a inițiat 
și ea una pentru stabilirea celor mai valoroși, jucători ai continentului 
nostru în sezonul fotbalistic 1963. Specialiștii, gazetarii sportivi din 
țara vecină au ales pentru fiecare post cîte trei jucători. Printre cei care 
au întrunit sufragiile se găsesc și doi fotbaliști de la noi: Pîrcălab și 
Petru Emil; primul, clasat pe locul secund între jucătorii cu nr. 7, Petru 
Emil aflat pe poziția a treia, după trierea mijlocașilor dreapta.

In balanța aprecierilor au cîntărit firește mai multe opinii: și ale ace
lora care i-ati văzut evoluînd pe cei doi pe stadioanele din Torino, Madrid, 
Copenhaga, dar și ale acelora care i-au văzut la Jena, Chorzow, Istanbul 
etc. Sub culorile reprezentativei naționale sau ale clubului lor — Dinamo 
București — Pîrcălab și Petru Emii au atras atenția cunoscătorilor : aripa 
noastră dreaptă prin demarajul în slalom și în plină viteză, Petru Emil 
prin „lucrul" la mijlocul terenului, punctat adesea de șuturi expediate de 
la distanță, care au amintit de Bozsik, Boșkov și alți mijlocași de renume 
la vremea lor.

Desigur, toate aceste aprecieri, ai căror ecou s-a făcut B.T.A., constituie 
un prilej de mîndrie, atît pentru acești doi jucători, cît și pentru colegii lor 
de echipă fără de care Pîrcălab' și Petru Emil nu și-ăr fi putut pune în 
valoare calitățile lor; prilej de mîndrie, dar și de obligație pentru jucătorii 
noștri de a se pregăti și mai bine.

Anul acesta de însemnătate olimpică, Pîrcălab și Petru Emil vor 
trebui să confirme bunele aprecieri și in fața specialiștilor bulgari, care 
le-au acordat „votul lor de încredere".

Si acum, clasamentul: portari:
1. îașin (U.R.S.S.), 2. Nicolay (Bel
gia), 3. Bernard (Franța) ; fundași 
dreapta: 1. Armfield (Anglia), 2. 
Iusufi (Iugoslavia), 3. Mudrik 
(U.R.S.S.); stoperi: 1. Pluskal 
(Cehoslovacia), 2. Maldini (Italia), 
3. Johansson (Suedia) ; fundași 
stînga : 1. Schnelinger (R. F. Ger
mană). 2. Novak (Cehoslovacia), 3. 
Urbanczyk (R. D. Germană); halfi 
dreapta: 1. Voronin (U.R.S.S.), 2. 
Zocco (Spania), 3. PETRU EMIL 
(ROMINIA); halfi stînga: 1. Tra- 
pattoni (Italia), 2. Solymosi (Un

lente, țineri, piedici). Cu toate că șl 
în situația cînd atacantul este jenat 
vizibil nu ar trebui să se rateze, to
tuși, acest lucru pare într-o oarecare 
măsură justificat. In momentul lovi
turii decisive atacantul este oarecum 
dezechilibrat, poziție care favorizează 
devierea mingii de la direcția dorită.

Cînd vorbim de numeroasele ratări 
ale jucătorilor noștri, ne referim la cele 
din situații, cînd jucătorul nu este 
jenat. Ceea ce este de reținut e con
stituie faptul că cele mai multe ocazii 
din situații clare au fost ratate din 
imediata apropiere a porții pînă la 
8—10 in.

Dacă legăm ratările din apropierea 
porții de numărul mic de goluri în
scrise din lovituri de la distanță (26) 
constatăm că jucătorii noștri nu reu
șesc să marcheze nici de aproape, nici 
de departe. De unde provine această 
deficiență și cum se face vizibilă î în 
primul rînd se ratează datorită numă
rului limitat de procedee de lovire, 
precum și execuțiilor tehnice greșite. 
Dacă jucătorul nu poate executa lo
vitura ia poartă folosind procedeul pre
ferat atunci desigur că mingea lovită 
cu alt procedeu, mai puțin însușit, va 
lua o altă direcție sau traiectorie. Tot
odată bîlbîiala, pripeala, fac să se 
piardă ocazii și chiar să se rateze cu 
poarta goală. Cauza nu e putem căuta 
decît în pregătire. Nu de puține ori, 
la antrenamente se observă cum îna
intașii ajunși în apropierea porții și 
fiind în fața portarului, în loc să caute 
să marcheze și să-și formeze o de
prindere în această situație, preferă să 
folosească diferite exibiți-i, să ironizeze 
portarul, să tragă tare în el sau să-l 
tenteze în mod repetat. De cele mai 
multe ori, sub privirea îngăduitoare a 
antrenorului. Or, dacă la antrenament 
se întîmplă așa ceva și se ratează, e 
normal ca și la meci, ajungîndu-se în 
aceleași situații, să se rateze la fel.

Jocul în zona de finalizare are un 
conținut și un sens. Aici înaintașii sînt 
puși în situații variate și dificile, per
manent urmăTiți și stingheriți în miș
cări ; de asemenea, mingea nu vine 
totdeauna convenabil și‘totuși ea tre
buie transmisă în direcția. porții, în 
fracțiuni de secundă. în timp ce în 
zona de finalizare jocul este plin de 
dificultăți, antrenamentele sînt în ge
neral caracterizate prin șuturi execu
tate din poziții comode și convenabile 
în care mingea este oprită în prealabil 
și potrivită pentru procedeul preferat, 
fotbaliștii nefitad stingheriți de ni
meni în acțiuni.

Ratările cauzate de aceste deficiențe 
nu pot fi remediate de cît prin exer
sarea repetată a unor acțiuni’ de joo 
colective și individuale, identice eu 
situațiile care se ivesa în joc.

Lector N. ROSCULET 
Asistent M. BÎRSAN

de la catedra de fotbal — l.G.F.

garia), 3. Masopust (R. S. Ceho
slovacă) ; extreme dreapta : 1. San
dor (Ungaria), 2. PIRCALAB (RO
MINIA), 3. Mora' (Italia) ; inter- 
dreapta : 1. Law (Scoția), 2.
Eusebio (Portugalia), 3. Ivanov 
(U.R.S.S.) ; centri atacanți: 1.
Di Stefano (Spania), 2. Van 
Himst (Belgia), 3. Madson (Da
nemarca) interi stînga: 1. Ri
vera (Italia), 2. Greaves (Anglia), 
3. Sekularaț (Iugoslavia); extreme 
stînga: . 1. Charlton (Anglia), 2. 
Gento (Spania), 3. Kolev (Bulga
ria).



PENTRU APLICAREA CORECTĂ A MODIFICĂRILOR DE REGULAMENT Finala campionatului de juniori al Capitalei

Precizări
Dintre toate modificările aduse re

gulamentului de joc (publicate în 
„Sportul popular" nr. 4387 din 4 fe
bruarie 1964) cele mai importante, 
dar și cele mai greu de aplicat de 
către jucători și arbitri — așa cum au 
dovedit si primele jocuri din „Cupa 
6 martie" — sînt cele care privesc 
„grămada" și „marginea". De aceea 
ținem să atragem atenția asupra ur
mătoarelor greșeli care s-au constatat 
pină acum:

La grămada ordonată mijlocașul la 
grămadă nu introduce balonul pe me
diana „tunelului", astfel ca mingea sa 
atingă pămîntul după al doilea picior 
cel mai apropiat (aparținînd „stupu
lui" cu capul afară). Jucătorii prime
lor linii își țin picioarele înăuntru 
„tunelului" și nu iau poziția cea mai 
eficace de împingere caracteristica 
înaintașilor (ambele picioare pe pă- 
mint și înapoia centrului de greutate 
al corpului). Ei nu așteaptă ca balo
nul să atingă reglementar pămîntul, 
ci îl joacă mai devreme, motiv pentru 
care au fost penalizați duminica tre
cută cu numeroase lovituri de pedeap
să. Insistăm, date fiind noile condiții 
de tatonaj, ca mijlocașul la grămadă 
să respecte indicația de a arunca ba
lonul cu viteză moderată, „tunelul" 
nemaifiind închis de către „stilpîi" 
de pe partea opusă introducerii, după 
ce balonul părăsește mîinile mijloca
șului. Tntrucît scopul modificărilor a- 
duse regulilor grămezii ordonate este 
acela de a crește viteza și posibilită
țile de talonaj, atragem atenția arbi
trilor că nu trebuie să fluiere talonajul 
rapid, atunci cînd el a fost corect exe
cutat — chiar dacă balonul iese prin
tre picioarele, „stîlpilor" de pe partea 
introducerii.

Privitor la ofsaidul la grămadă se 
observă că unii înaintași nu se „leagă" 
în grămadă regulamentar, adică cu 
un braț petrecut în jurul corpului unui

1X2X1X21'
NU LIPSIȚI DE LA CONCURSUL PRONOSPORT DE MlINE!
• In ultima perioadă de timp con

cursurile Pronosport au fost tot mai 
atractive, soldîndu-se fie cu reporturi, 
fie cu premii de ridicată valoare. De 
la această regulă nu a făcut excepție 
nici concursul din 16 februarie, con
curs a cărui omologare o găsiți în a- 
ceastă rubrică.

Ce ne va aduce concursul de mîine, 
'duminică 23 februarie ? In mod cert o 
participare masivă datorită atractivi- 
tății programului care prezintă întîl- 
niriTechilibrate In care apariția orică- 
ruiagdiji cele trei semne este posibilă.

Pfntfu documentarea dv. repetăm 
acest program :

I. jSari — Lanerossi (A)
li. Bologna — Modena (A)

III. Catania — Sampdorfa (A)
IV. Fiorentina — Juventus (A)
V. Genoa —- Milan (A)

VI. Inter — Spal (A)
VII. Lazio — Roma (A)

VI11. Mesșing — Atalanta (A)
IX. Torino — Mantova (A)

X. Napoli — Cagliari (B)
XI. Parma — Udinese (B)

XII. Venezia —- Pro Patria (B)
•' Concursul Pronosport următor, cel 

din 1 martie, programează primele în
tîlniri oficiale de' fotbal ale anului 
1964: restanța de campionat Dinamo 
Pitești — Steaua șj partide din Cupa 
R.PiR.

Iată acum programul integral al 
acestui concurs:

I. Dinamo Pitești — Steaua (A)
II. Minerul B. M. — Siderurgistul 

(Cupa R.P.R.)
III. Recolta Cărei — Rapid Buc. 

(Cupa R.P.R.)
IV. C.S.M. Sibiu — U.T.A. (Cupa 

R.P.R.)
V. Carpați Sinaia — Șt. Cluj (Cupa 

R.P.R.)
VI. Textila Sf. Gh. — Steagul roșu 

(Cupa R.P.R.)
VII. Bari — Messina (camp, italian 

> A)
VIII, Lanerossi — Lazio (camp, ita

lian A)
IX. Milan — Bologna (camp, italian 

A)

ale Colegiului central
coechipier din grămadă, ci se reazămă 
cu palmele pe el. Procedînd astfel, ei 
riscă să fie sancționați pentru că re
gula nouă nu permite decit prezența 
mijlocașilor la grămadă între cele două 
linii de' ofsaid. Arbitrii trebuie să ur
mărească atent și să sancționeze 
(cînd nu se aplică legea avantajului) 
ridicarea înaintașilor și plecarea 3/4 
aflate în apărare înainte de ieșirea 
balonului din grămadă.

Arbitrii trebuie să insiste ca balo
nul să fie repede introdus în grăma
dă, contribuind astfel la activizarea 
jocului și la mărirea timpului efectiv 
de joc.

La „margine", deoarece _ lungimea 
ei este determinată de poziția ultimu
lui jucător al echipei care repune, 
este de așteptat să apară numeroase 
scheme tactice, noi. Această regulă 
urmărește să îndepărteze pe înaintașii 
echipei în apărare (care iau parte la 
margine) de zona în care acționează 
3/4 în atac. Nu sînt însă admise mo
dificările de ultim moment ale șirului 
de jucători, făcute cu intenția de a 
provoca pe adversar să greșească.

Jucătorii care nu iau parte la mar
gine (exceptînd mijlocașii la gră
madă și aripile 3/4 de pe partea re
punerii) trebuie să stea la 10 m de 
linia de repunere pînă la terminarea 
marginii. S-a observat că ei pleacă 
mai devreme la atac, lucru pe care nu 
l-au sesizat totdeauna arbitrii. Reamin
tim că „marginea" se termină i

a) cînd batonul părăsește margi
nea :

1. purtat de prinzător care se des
prinde din șirul de jucători sau

2. pasat corect (lie și ca la volei) și
b) cînd balonul atinge pămîntul!
1. direct din repunere sau
2. cînd a fost pus la pămînt de către 

prinzător (fie că urmează sau nu o 
grămadă spontană).

X. Roma — Juventus (camp, ita
lian A)

XI. Sampd'ria — Inter (camp, ita
lian A)

XII. Spal — Fiorentina (camp, ita
lian A)

• Concursul SPORTEXPRES tri
mestrul 1/1964 a fost primit cu interes 
de participant!, dovada grăitoare con- 
stituind-o afluența — în special la 
agențiile Loto-Pronosport — încă din 
primele zile de la începerea vînzării.
j Interesul este justificat datorită mă

ririi'.numărului autoturismelor — 30
față-de 18 cîte s-au acordat la con
cursul anterior.

'Costul unui bilet Sportexpres este 
de 3 lei și cu el participați la atribui
rea ■ celor aproape 35.000 premii ’n 
obiecte si bani în valoare totală de 
4.500.000 lei.

• Participantul ILIE RADU din Ti
mișoara a obținut un cîștig de 76985 
lei pe un bilet sfert la tragerea LOTO- 
GI-.^TRAL din 14 februarie. Folosiți și 
dv. 'biletele multiple sfert.

PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport nr. 
7 din 16 februarie 1964:

Cpteg. I : 6 variante pe buletine ze
cimale (cu o participare de 10% — 
fiecăre variantă) revenindu-le cîte 
19.355 lei

Categ. a Il-a : 25,7 variante a cîte 
2.864 lei

Categ. a IlI-a : 288,9 variante a cîte 
382 lei

LOTO CENTRAL

La tragerea Loto-central din 21 fe
bruarie 1964, au fost extrase din urnă 
urcătoarele numere :
34 Z'42 58 23 57 45 9 56 21 36 

Pfemii suplimentare: 28 43 14 
Fond de premii : 727.405 lei.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
spott.

de arbitri
Arbitrii nu au indicat întotdeauna 

formarea grămezilor ordonate ce ur
mau după margini, la 15 m de tușă, 
ci au permis desfășurarea lor la dis
tanța de 10 m, așa cum prevedea 
vechea regulă.

Se atrage atenția arbitrilor că legea 
avantajului se aplică acum la toate 
fazele marginii.

Colegiul central recomandă arbitri
lor să se pregătească temeinic, teore
tic și practic în vederea începerii cam
pionatului, astfel ca toate modificările 
de regulament să fie aplicate în spi
ritul În care au fost preconizate.

Deși este aproape unanimă părerea 
că sarcina arbitrilor a devenit mai 
grea, noi credem că misiunea condu
cătorilor de joc s-a simplificat. De 
aceea sîntem exigenți și cerem con
ducătorilor de Joc arbitraje de calitate, 
deși nu au Încă experiența necesară.

COLEGIUL CENTRAL 
DE ARBITRI

★

Marți 25 februarie a.c., arbitrii 
bucureșteni de rugbi sînt convocați 
— la ora 18,30 — la sediul F.R.R. 
pentru o consfătuire pe marginea noi
lor modificări aduse regulamentului 
de joc.

In campionatul feminin

Știința București-Unirea, cel mai important joc al etapei
• întrecerile campionatului repu

blican feminin continuă mîine cu jocu
rile etapei a Xll-a în seria I și cu par
tidele etapei a VIII-a din seria a Il-a.

Dintre cele 4 întîlniri programate mîi
ne dimineață, de la ora 8, în sala Flo
reasca din Capitală, se detașează me
ciul Știința—Unirea. Prima formație 
Va lupta pentru a se menține în con
tinuare la șefia clasamentului, in 
timp ce o victorie a Unirii ar aduce 
acesteia șanse sporite de calificare în 
turneul final. Reamintim că în tur 
Știința a învins destul de greu, cu 
66—61, după ce la pauză scorul era 
egal (28—28).

• O altă partidă, la fel de impor
tantă pentru calificare, se desfășoară 
la Cluj între Știința și Voința Bra
șov (în tur 55—38 pentru Voința). 
Celelalte jocuri vor avea loc la : Ora
dea (Crișul—Rapid 50—104), Bucu
rești (Voința—Voința Oradea 53—49) 
și Tg. Mureș (Mureșul—Voința 
57—39).
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

V9 LA FESE/KALCft EfLMl/LUL
DE LA VEWET/A

După aproape trei săptămîni de în
treceri, cei mai buni juniori bucureș
teni s-au întîlnit miercuri seara, în 
sala Dinamorf pentru a-și disputa întîie- 
tatea în. cucerirea titlurilor de campioni 
ai Capitalei.

Cei 18 pugiliști au oferit publicului 
dispute frumoase, de un nivel tehnic 
ridicat, etalînd bogate cunoștințe teh- 
nico-tactice. Meciurile lor au întrecut, 
din punct de vedere spectacular, multe 
dintre confruntările boxerilor seniori.

Merite deosebite, în acest sens, se 
cuvin tinerilor boxeri de la Școala spor
tivă experimentală Viitorul (antrenor 
Mihai Bădescu) care au și cucerit 4 
titluri de campioni ai Capitalei.

G. Pometcu, T. Andrei, V. Silberman, 
St. Hîrșu, C. Stanef, 1. Sabău, C. Ne- 
goescu, P. Niculescu, Gh. Voicu sînt 
tineri despre care, sîntem convinși, că 
vom mai auzi multe lucruri frumoase.

lată cîteva aspecte ale întilnirilor: 
cat. minimă : O. Pometcu (S.S.E. Viit) 
mai bine dotat fizicește și bine pregă
tit, a învins detașat la puncte pe ta
lentatul T. Andrei (Dinamo) ; cat. hîr- 
tie : Gh. Cristea (Met.) deși a lovit de 
multe ori incorect, fiind într-o continuă 
ofensivă, a reușit să-l întreacă la 
puncte pe A. Maxim (Vulc.). Meciul 
din cadrul categoriei muscă, dintre 
V. Silberman (S.S.E. Viit.) și Șt 
Hîrșu (Olimp.) a fost de sensibilă 
egalitate. Decizia de învingător i-a fost 
totuși acordată lui Hîrșu. Cat. cocoș : 
Gh. Stanciu (Vulc.) a opus o dîrză 
rezistență campionului din anul trecut 

De la I.E.B.S.

C. Stanef (S.S.E. Viit.). Stanef,: I 
losind o gamă variată de lovituri, 
reușit să cîștige la puncte. Cat. pan 
I. Sabău (Progr.) superior din pur 
de vedere tehnic, și-a impus stilul 
fața „bătăiosului" T. Jerdea (Olimj 
și a cîștigat la puncte. La categoi 
semiușoară, C. Negoescu (Olimp.) 
reușit și de data aceasta să termi 
victorios înainte de limită. El l-a 
vins, prin abandon în repriza secum 
pe I. Brihac (Met.) ; cat. ușoară: 
Niculescu (Met.), superior în to; 
cele trei reprize, a învins la puncte 
Cili. Voicu (Din.); cat. semimijlocie: ( 
Palangă (Voința) cîștigă fără adv 
sar; cat. mijlocie mică: D. Ghizda 
(S.S.E. Viit.) b.p. P. Panait (Sen 
năt.); cat. mijlocie: T. Parascl 
(Met.) b. ab. r. I D. Niculescu (Olimp 
cat. grea : Gh. Luchian (S.S.E. Vii 
cîștigă fără adversar.

MIHAI TRANG’

POPICE
Lotul feminin al R.P.R.

selecționata orașului
Brașov

Jucătoarele noastre de popice au 
acest an un bogat program internat 
nai. In vederea acestor import^* * 
confruntări se fac intense px" V 
Astfel, lotul republican —alcătuit < 
Cornelia Moldoveanu, Elena Lupes 
Elena Predeanu, Elena Trandafir, Ci 
ta Szocs, Ioana Gotthardt (Bucures1 
Maria Stanca (Reșița) și Ileana Gy 
fas (Cluj) — a fost completat, în uri 
recentului concurs de selecție de 
București, cu Victoria Markai (Ploieș 
și Ecaterina Antonovici (Constanța)

• In seria a Il-a sînt programate 
următoarele întîlniri: l.C.F.—Olimpia 
Buc.,. Mătasea Dudești—Progresul 
Buc., Știința Timișoara—S.S.E. Con
stanța și C.S.M.S. lași—A.S.A. Cluj.

• Meciul masculin Politehnica— 
Steaua se joacă astăzi la Cluj.

tu e
• Pentru jocul Internațional de hand

bal în 7 (f) RAPID — SPARTAKUS BU
DAPESTA — semifinală în C.C.E. — de 
luni, 24. II. a.c., de la sala Floreasca, 
biletele se găsesc de vînzare la casa 
din str. Ion Vidu.

La acest joc sînt valabile următoarele 
legitimații eliberate de UCFS/C.G. : roșii 
și maro îh piele, albastre în dermatin 
ale mgtnbrilor biroului F.R. Handbal, 
gri îh Sermatin cu stampila „Handbal", 
gri în dermatin ale antrenorilor și mae
ștrilor Smeriți ai sportului, precum și 
legitimațiile verzi în dermatin, însoțite 
de delegații, în limita locurilor rezer
vate fiecărui ziar la masa presei.

S 1 .a casa din str. Ion Vidu s-au pus 
în vîiizarg' și biletele pentru turneul de

Azi și rr.îine, cele 10 jucătoare sus 
un meci de verificare cu reprezentat 
orașului Brașov. Echipele vor fi ah 
tuite din cîte 10 sportive, fiecare îl 
sind cîte 100 bile mixte. întrecerile 
loc pe arena Flacăra din Brașov.

box pe categorii, din zilele de 26,
29. II. a.c., de la sala Floreasca.

9 Patinoarul artificial -.?,din par 
„23 August’’ este deschis pentru pa'tii 
public ASTAZI ORELE 16 — 18 și Mii 
ORELE 10 — 13 și 14 — 16.
• CLUBURILE ȘI ASOCIAȚII 

SPORTIVE POT ÎNCHEIA PÎNĂ'.1 
1. III. a.c. CONTRACTE PENTRU I 
ZERVAREA DE BILETE LA JOCURI 
DE FOTBAL DE CATEGORIA A' 
INTERNAȚIONALE DIN ACEST 
ADRESINDU-SE ÎNTREPRINDE]
NOASTRE, STR. V. CONTA nr? 
SERV. MANIFESTAȚII SPORTIVE, 
LEFON 11.79.70 INTERIOR 116 sau 181



Post- 
olimpice

Unii dintre ziariștii 
japonezi aflati' ia Inns
bruck s-au găsit în în
curcătură în prima zi, 
cînd, la restaurantul pre
sei, tradiționala lor mîn
care, orezul, le-a fost 
servit fără bețișoârele 
obișnuite. Văzînd apoi 
cum colegii lor europeni 
rezolvă „problema"' cu 
cea mai mare ușurință, 
și-au dat seama că se 
poate consuma tot atît
de bine această mîncare
și cu ajutorul... furculi
ței.

statistici, 
campion 

Innsbruck
Stengel,

probei de 
(2 persoane), 

1 aprilie împli- 
18 ani. Urmează 
Goitschel cu 19

★

Potrivit unei 
cel mai tînăr 
olimpic de la 
este austriacul 
cîștigătorul 
săniuțe 
care la 
nește 
Marielle
ani și sora ei Christine 
cu un an mai mare.

Cei inai h»frînî“ 
fost 
(35 
nul 
bob, 
acesta 34 de ani.

Referindu-ne la 
mai tineri campioni 
pici, trebuie să 
că acest „titlu" îl deține 
celebra patinatoare nor
vegiană Sonia ITenje, 
care avea... 12 ani, cînd 
a devenit pentru prima 
oară campioană olimpi
că. Asta s-a întîmplat la 
St. Moritz, în 1928.

„bătrîni" au 
suedezul Jernberg 

de ani) și canadia- 
Ankin, cîștigător 
care împlinește

la 
anul

cei 
olim- 

a ratăm

IN PATRU
Voleibalistul N. Min- 

cev de la Rapid a adus 
echipei sale din servi
ciu 14 puncte în cele 
cinci seturi ale partidei 
cu Dinamo.

El, echipei, pe teren 
(Cum se vede clar aici) 
Prin servicii de-acest gen 
l-a făcut un bun... servici.

In decurs de un an, 
numărul membrilor a- 
sociației sportive „A- 
vîntul‘‘-Frasin din re
giunea Suceava, a 
crescut de la 900 la 
1.500, număr ce depă
șește angajamentul luat.

Au muncit cu sîrg tot 
anul 

Si și-au respectat cuvîntul. 
Știind bine că elanul 
E tot una cu.., „Avintul”.

La recentul concurs 
de 
C. 
a 
de 
de

De popicar ce pot să spun? 
Un adevăr fără ocol: 
Ar " '
Că

selecție, popicarul 
Soos din Tg. Mureș, 
avut nu mai puțin 
9 bile goale, lucru 
neadmis.

fi la fotbal foarte bun 
nimerește des în... gol.

V. D. POPA
Revelația sezonului 

trecut, echipa de rug- 
bi Precizia Săcele nu 
s-a prezentat la jocul 
din „Cupa 6 Martie" 
sosind cu mare întîrzie- 
re în București.

teren cînd se-arătarăPe ___  ____ _________
începură glumele :
— Ăștia nu își confirmară 
Pînă-acum nici... numele 1

BECAUD... SPORTIV

E gol sau ofsaid?

un 
Ce

domină, 
dincolo 

. Dar

dacă revine la alt jucător 
care înscrie ?

• Aflat pe aceeași linie 
cu penultimul apărător ad
vers în timpul unei faze de 

‘ joc, un atacant primește 
mingea din urmă, de la 
coechipier, și înscrie, 
decizie dă arbitrul ?

• O echipă ' c 
Fundașii ei joacă 
de centrul terenului, 
iată că un apărător al echi
pei presate, degajează min
gea pînă la mijlocul tere
nului, unde, chiar pe punc
tul de centru, 'se ? afla un 
coechipier al său nemarcat 
de nimeni. Acesta, neavînd 
pe nimeni în față, fuge 
spre poarta adversă și în
scrie. E gol ?
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• Un atacant s-a strecu

rat cu mingea și a ajuns
. în fața portarului» advers ; 
acesta se aruncă în picioa
rele lui spre a-i bloca min
gea, dar în aceeași clipă, 
înaintașul a pasat balonul 

\ aflat pe
aceeași linie cu el și acesta 
înscrie. Ce se acordă ?
•(dțdsjo ©p ©țixzod djsțx© 
nu înrexdxqoeoo no ©iuți 
xâneeoD oj [ob = h)
• Ce se acordă cînd din-

tr-o lovitură de la poartă, 
mingea, trece 
centrul 
la un 
are în față decît portarul 
advers -■ * 1 ”

es j parop pios 
©jsa judodjd un

© La o minge de arbitru, 
un atacant advers preia ba
lonul . după ce a atins pă- 
mîntul și făcînd o piruetă unui coechipier, 
saltă mingea pe picior și o 
trimite la păianjen, în timp 
ce nu are în față decît por
tarul advers. Ce se acordă?

• La executarea unui .11 
m", jucătorul trimite în bară 
de unde , mingea ricoșează 
lateral la un coechipier, care 
are în față doar portarul. 
Acesta trage și înscrie. Ce 
acordă arbitrul ?
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O Un înaintaș, aflat 
careu, între portar și funda
șii adverși, primește mingea 
direct dintr-o aruncare 
la margine și înscrie, 
trebuie acordat ?

•(dzdj Durjid 
u; pțdsjo pjsțxo nu euifi 
-wm di op DoinauniD DȚ 
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RINDURI

în

de
Ce

In a doua repriză a 
jocului ’ ’
Unirea București 
Mureșul T". __ ...
bucureștencele au în
cercat 35 de aruncări 
din care au reușit. .. 6.

de baschet

Tg. Mureș,

Dumnealor o zicătoare 
Cred c-au aplicat cu toate 
„încercarea., moarte n-are'*  
(Dar nici... puncte, din 

păcate !)

In jocul de antrena
ment Rapid — Steagul 
roșu, Năsturescu l-a lo
vit intenționat pe Fili- 
mon.

Cu toții cînd am observat 
Cum a lovit intenționat 
Ne-am spus că face, 

evident
La... faulturi, antrenamenti

I. CHIVU

dincolo de 
terenului și ajunge 
coechipier c!ate nu

N. CHELEMEN
membru al Colegiului re
gional de arbitri București

Luni își începe seria de probabil, amănuntul că tî- 
concerte la București cu- , nărui cîntăteț francez este 
noscutul șansonetist fran- un pasionat practicant al 
cez GILBERT BECAUD. sportului. Becaud este un 
O veste, fără îndoială, 
plăcută pentru iubitorii 
muzicii ușoare, care, după 
Jean-Claude Pascal, Az
navour sau Annie Fratel- 
lini, vor avea prilejul să 
asculte un alt artist cu 
ir.are renume.

Vocea 
zită la 
discuri, 
multora.

lui Becaud, au- 
radio sau pe 
este familiară 

Necunoscut este.

înotător de primă clasă 
și un excelent vîslaș. Cu 
barca sa el â făcut de 
mai multe'ori, pe Sena, 
drumul Paris—Le Havre 
șî retur. Plinire pasiunile 
sale sportive se înscriu, de 
asemenea, alpinismul și 
schiul.

Nu o dată, în interviuri 
și articole, cîntărețul a

scos în evidență mai ele 
folos al practicării sportu
lui pentru menținerea u- 
nei bune condiții fizice și 
a unei lungi tinereți.

Gilbert Becaud va cîn- 
ta pe scena sălii Palatu
lui R.P.R. într-o serie de 
concerte de la 24 la 29 
februarie 1964.

Recordman

Și înscrie ?
•(PZDJ 
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• Ce se acordă dacă în 
timpul unei faze de joc, por
tarul prinzînd mingea a de
gajat cu piciorul la un co
echipier aflat într-o 
similară cu cea de 
și acesta înscrie ?

poziție 
mai sus

•CP» 
»infi-țîdto ©s jninpwsjo

-as 16 sol nr »ia nebnim 
pa njțued 'pțdsjo = H)

• La o lovitură de 
colț, un înaintaș aflat __ 
gur în fața porții preia în 
gol. ~ 
dacă între acest 
și între portar 
interpus un 
înaintașului și

la 
sin-

Ce se acordă ? Dar 
înaintaș 

mal era 
coechipier al 

?se marca
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ALINA MIHAI, IAȘI. 
Patinatorul francez Alain 
Calmat, •campion european 
la patinaj artistic, va în
cepe în curînd să-și exer
cite profesia de medic.

DUMITRU MEDV1NTU, 
COMUNA SMÎRDIOASA. 
1. Cele cinci eercuri de 
pe steagul olimpic sim
bolizează cele cinci con
tinente. 2. Cu prilejul 
unui meci de fotbal dis
putat între două echipe 
regionale, dv. ați văzut 
executîndu-se o lovitură 
liberă de la... 14? m. Este 
vorba de o lovitură liberă 
INDIRECTĂ, din care nu 
se poate înscrie un gol 
direct. Dacă portarul, în-

absolut la marș

unui 
bara 
care 

Acesta

• La executarea 
,11 m", mingea lovește 
și revine la jucătorul 
executase lovitura, 
trage și de astă dată înscrie. 
Ce acordă arbitrul ? Dai

La concurență cu băieții
După fotbal, iată că 
hocheiul a molipsit

„sexul slab*.  Anul trecut, 
un grup de studente de la 
Institutul de Cultură Fi
zica din Praga s-au... în
armat cu crose și au ieșit 
pe gheață. La început 
mai mult în joacă. Cu- 
rînd însă, sub îndrumarea 
profesorului Vladimir

Kostka, au alcătuit două 
echipe și au început me
ciuri în toată regula, 
iyig disputate, cum 
vede și din fotografia 
mai jos.

Deocamdată hocheiul 
feminin figurează doar la 
rubricile de... curiozități 
ale ziarelor» Dar poate 
mîine...

ti
se 
de

cercînd însă 
șutul, scapă 
plasă, este gol. 
lăsa să intre 
fără s-o atingă, era... aut 
de poartă. Deci, în astfel 
de situații, trebuie să lase 
să... intre mingea în poar
tă, fără să intervină. Nu
mai să nu uite și să facă 
același lucru și la lovi
turile libere directe !

sa oprească 
mingea în 

Dacă o 
în poartă

POMPILIU PETRES
CU, BUCUREȘTI. Stadio
nul Giulești are în pre
zent 18 700 de locuri nu
merotate și nu 28 700, 
cum a apărut evident din
tr-o greșeală de tipar, în 
ediția a doua a „Ghidului 
spectatorului de fotbal" 
prezent de 
librării.

HORIA 
BUZĂU. 1. 
August" a 
mărate ori... 
marile meciuri interna
ționale și chiar la acelea 
din, campionatul nostru, 
așa că e greu de spus la 
care meci 8-a înregistrat 
cea mai mare asistență. 
Prin simplă impresie a- 
cord primul loc, din acest 
punct de vedere, partidei 
Romînia — Cehoslovacia 
disputată în 1953, în ca
drul preliminariilor cam
pionatului mondial de 
fotbal din 1954. 2. Cei 
pronostic dau la cele două 
meciuri pe care Romî- 
nia le va susține îu pri
măvara aceasta cu Bul
garia, pentru calificarea 
la turneul olimpic de fot
bal de la Tokio ? Același 
pe care îl dați și dv. și 
desigur și ceilalți iubitori 
ai (fotbalului din țara 

noastră : 1 la București 
și 2 la... Sofia !

ARPAD SZAKACS, 
CÎMPIA TURZII. 1. în 
principiu, un boxer de o 
categorie maii mică, să 
spunem de categorie mij
locie, poate să-și măsoare 
forțele cu campionul 
mondial de box la toate 
categoriile. Ne întrebați 
Ce-i trebuie pentru aceas
ta ? Asentimentul organi
zatorilor și... curaj. 2. 
Termenul „atlet" se fo-

losește nu numai pentru
a determina pe cei care

ci te va zile în

NITITELEA,
Stadionul „23 
fost de nenu- 

arhiplin la
ci

jf. 9?

practică atletismul, 
pe ceilalți sportivi.

Și

ION POȘTAȘU 
desene de N. CLAUDIU

Belgianul Louis Laine, 
domiciliat în orășelul Ge- 
meppe a lăsat în urmă 
multi mărșăluitori celebri, 
dacă ținem seamă de kilo
metrii pe care i-a parcurs 
de-a lungul vieții sale.

Intr-adevăr, timp de 35 
de ani, Laine a parcurs pe 
jos cîte 15 km în fiecare 
zi lucrătoare, făcînd dru
mul dintre casa sa și fa
brica unde lucrează. Fa
ceți socotelile de rigoare 
și veți vedea că el a stră
bătut pînă acum 150 000 
de kilometri;

Care e plăcerea Iui, du
minica ? Să facă o mică... 
plimbare. Bineînțeles, pe 
jos I

Și „supliment" la Poșta magazin

Citftiorul Aurel Ionescu 
din București ne roagă 
să-i dăm cîteva amănunte 
despre activitatea pe care 

desfășoară în prezent,

Bob... zăbavă !! !
Desen de Pali

fostul campion de box al 
Romîniei la categoria 
grea, PETRE POP.

îi răspundem printr-o...- 
imagine. Petre Pop — la 
16 februarie a împlinit 50. 
de ani — este antrenor 
la Reșița. Are în grija sa 
vreo două duzini de bă
ieți, pe care îi inițiază 
în tainele „artei nobile". 
Din „atelierul" lui Petre 
Pop au și ieșit o serie de , 
pugiliști care au cunoscut 
consacrarea. Ciucă, Buzu- 
Jiuc, Hodoșan și alții au 
fost elevii săi.

Acum așteptăm promo
ția următoare...

Foto : T. Roihu



Ultimele noutăți de la Praga
Jaroslav Mraz, profesor de educație 

fizică la Institutul do sport din Praga 
ți Bedrich Konig, antrenor la Dukla, 
care răspund de formarea și conduce
rea reprezentativei R.S.C. pentru cam
pionatele mondiale de handbal, au stat 
de vorbă recent cu ziaristul cehoslovac 
Jan Popper, corespondentul nostru la 
Praga. Iată întrebările puse și răspun
surile primite.

— Pe cine se contează la alcă
tuirea echipei cehoslovace.

-— Doi portari sînt siguri : Jiri Vicha 
(Dukla) și Frantisek Arnost (Dynamo). 
Urmează trei extreme de la Dukla : 
Josef Trojan, Vojtech Mares și Ladis
lav Denes. Aspiranți la posturile de 
pivoți: Anton Frolo (Preșov), Zdenelc 
Rada și Jaroslav Razek de la Dukla. 
Apoi cei șase jucători de la 9 metri : 
Rudolf îlavlik și Vaclav (Dukla). Fran
tisek Herman (Plzen), Jiri Djakov 
(CKD). Vlado Seruga (Preșov), Fran
tisek Pruna (Karvina). Aceștia vor fi 
aproape sigur înscriși pentru „mon
diale*'  ; candidați imediat următori sînt 
considerați portarul Skarvan (Dukla) 
și Kunay (Preșov), extrema Svitak 
(Dukla), Cerny (Plsen), Aibl (Preșov), 
iar ca pivoți Behouner (Dynamo). Nu 
contăm pe alți candidați; cunoscutul 
jucător Karol Lukosik (Preșov) exce
lent tehnician, nu se încadrează în 
concepția noastră de joc, pentru că e 
prea moale și ajută prea puțin la jocul 
defensiv. Cei 16 reprezentanți vor fi 
cunoscuți numai cu 24 de ore înainte 
de începerea campionatelor mondiale.

-— Cum se desfășoară pregăti
rea ?

— După întîlnirea cu Iugoslavia 
(17—15) și cu Ungaria (24—10), lotul 
național va participa la turneul orga
nizat de CKD Praga alături de echipe 
de club ca Empor Rostock și Spartalcus 
Budapesta. Se urmărește pregătirea 
morală a celor desemnați să facă parte 
din lot. în cadrul campionatelor mon
diale ne așteaptă 6 jocuri (sperăm...) 
și fiecare din ele va fi foarte greu. Noi 
ne-arn antrenat utilizînd o serie în-

treagă de scheme, variante 
tactice uvînd ca scop cola
borarea jucătorilor de la 
9 m și a extremelor. Por
tarii noștri sînt puși să 
apere la fiecare antrena
ment 500 de șuturi. Din 
păcate, din cauza sezonu
lui de hochei nu avem 
posibilitatea sa ne antre
năm în Sala sporturilor 
din Praga și din această 
cauză, practic , nu vom 
avea — ca să spunem așa 
— avantajul „ terenului 
propriu**.

Și acum, alte noutăți :

DANEMARCA FĂRĂ 
MOGENS OLSEN

Mogens Olsen, cel mai 
bun jucător danez, supra
numit „regele apărării" la 
ultima ediție a campiona
telor mondiale, nu va fi 
prezent la Praga. El a de
clarat la Copenhaga că a 
renunțat la locul său în 
echipă din cauza critici
lor prea severe care i-au 
fost adresate pentru că 
nu era în formă, cit și a 
unor greutăți profesio
nale.

Ca înlocuitor al său a fost desemnat 
juniorul Ole Sandhoje. Echipa daneză 
participă în prezent la un turneu de 
pregătire în patra orașe daneze.

NECLARITĂȚI PRIVIND PART1C1- 
PANȚ1I DIN AFRICA

Portarul Vicha se antrenează...

țină un joc de calificare în compania 
echipei' Austriei.

WADMARCK ESTE MULȚUMIT

PROGRAMUL

SPARTACUS BUDAPESTA A SOSIT IERI ÎN CAPITALĂ 
PENTRU „SEMIFINALA" CU RAPID BUCUREȘTI

Pentru iubitorii handbalului ,în 7, 
meciul feminin dintre Rapid București 
și Spartacus Budapesta, din cadrul 
semifinalelor „Cupei campionilor eu
ropeni", reprezintă principalul punct 
de atracție din programul manifesta
țiilor sportive de săptămîna viitoare. 
Intr-adevăr, partida programată luni 
seara în sala Floreasca, anunță o 
luptă deosebit de pasionantă intre 
două echipe campioane. Cele două e- 
ciiipe nu se întilnesc pentru prima 
dată. Ele s-au mai înfruntat și in e- 
diția precedentă a competiției, in pri
mul tur, cînd Rapid a obținut o dublă 
victorie (cu 4—2 și — la București 
— cu 16—6). De atunci insă, echipa 
maghiară a făcut progrese, dovadă 
comportarea din actuala ediție, in 
care a eliminat și pe Trud Moscova.

Spartacus Budapesta va alinia la 
București cel mai bun efectiv al său, 
in frunte cu jucătoarele Jona, Hajek, 
Balogh și Csenki. Iată echipa de bază, 
care a jucat în ambele partide cu 
Trud Moscova : Laszlone Stiller—Ma
ria Beres, Magda Jona, Gyorgyne 
Csenki, Karolyne Hajek, Iren Fekete, 
Marta Balogh. Lotul este completat 
cu: Margit Fenczi, Jozsefne Jacobsen, 
Rozsa Orban, Erzsebet Pasztor și Eta 
Csok. Antrenor: Nadori Pal.

Echipa maghiară a sosit ieri după- 
amiază în Capitală.

Reamintim cum s-au calificat echi
pele: Rapid a eliminat pe rind pe 
Spartak Subotița (13—5 și 8—6) și

pe Fortschrftt Weissenfels (9—10 și 
8—4), iar Spartacus pe Admira Viena 
(14—7 si 23—7) si pe Trud Moscova 
(16—7 și 8—12).’

ASTĂZI ÎNCEP 
CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE 

DE TENIS DE MASĂ 
ALE R. F. GERMANE 

Maria Alexandru, Ella Constantinescu, 
Dorin Giurgiucâ și Radu Negulescu au 

plecai ieri la Wolfsburg

Abia s-a încheiat concursul inter
național de tenis de masă de la Bucu
rești și iată că sportivii noștri sînt 
chemați să ne reprezinte într-o altă 
competiție importantă. Este vorba de 
campionatele internaționale ale R. F. 
Germane, care încep astăzi la Wolf
sburg. în acest scop, ieri au părăsit 
Capitala jucătoarele Maria Alexandru, 
Ella Constantinescu și jucătorii Dorin 
Giurgiucă și Radu Negulescu,

La întrecerile celor cinci probe in
dividuale care vor lua sfîrșit dumi
nică seara, vor participa sportivi cu- 
noscuți din țări cu tradiție în tenis de 
masă: R. P. Ungară, R. S. Ceho
slovacă, R.S.F. Iugoslavia, Suedia, An
glia.

încă nu este sigură participarea 
sportivilor din Africa la campionatele 
mondiale. R.A.U, a învins Siria la Bei
rut cu 40—16 și urmează să susțină un 
joc de calificare cu cîștigătorul regiu
nii vest-africane (Senegal, Tunisia). 
S-a auzit în ultima perioadă că din 
Africa de vest nimeni nu dorește să 
întreprindă deplasarea la Praga, în 
care caz este posibil ca R.A.U. să sus-

COMPLET
AL CAMPIONATHUI MONDIAL DL HANDBAL

Curt Wadmark, marcantă personali
tate a handbalului suedez, a făcut o 
vizită Ia Praga și în alte orașe ceho
slovace în calitate de membru al co
misiei tehnice a Federației internațio
nale de handbal. El a declarat: , 
convins că toate sălile vor fi bine 
gătite și predate la termen. Mi-a 
cut cel mai mult Sala sporturilor 
siensky" de la Bratislava, unde 
avea loc jocurile din grupa B. Desigur 
că Sala sporturilor de la Praga este 
o construcție demnă de valoarea fina
lelor. Temerile presei occidentale că 
nu toate ar fi în regulă sînt neînte
meiate".

înaintea meciului de box
„Sînt 

> pre- 
i plă-
„Pa-
vor

Sonny Liston — Casius Clay

JAN POPPER

Au mai rămas doar cîteva zile pînă 
Ia mult așteptata intîlnire de box din
tre Sonny Liston și Casius Clay, pen
tru titlul de campion al lumii la toate 
categoriile. După cum se știe, acest 
meci se va desfășura marți 25 fe
bruarie, în orașul Miami.

în așteptarea disputei, presa din 
S.U.A. publică ample reportaje, în care 
aspectul sportiv al întrecerii este pur 
și simplu înecat in aspectele comerciale, 
de reclamă.

După cum se știe, între 6 și 15 mar
tie, vor avea loc în R.S. Cehoslovacă 
întrecerile celei de a V-a ediții a cam
pionatului mondial de handbal în 7 
masculin. în faza finală a acestei com
petiții vor participa 16 echipe împăr
țite în 4 grupe, ale căror .jocuri se vor 
desfășura între 6 și 9 martie. Iată 
programul lor complet:

GOTTVALDOW — Gupa A:
6 martie: R.F.G. —

R.D.G. — S.U.A.
7 martie: Iugoslavia 

R.F.G. — R.D.G.
9 martie: R.D.G. —

R.F.G. — S.U.A.

Iugoslavia ;

S.U.A.;

Iugoslavia ;

finala a Il-a. Iată și programul acestor 
întreceri :

PRAGA 11 martie: cîștigătoarea 
grupei A — echipa secundă din grupa 
B; cîștigătoarea grupei C — echipa 
secundă din grupa D ; echipa secundă 
din grupa A — cîștigătoarea grupei B; 
echipa secundă din grupa C — cîști
gătoarea grupei D.

PRAGA 13 martie: A2—B2; C2— 
D2; Bl—Al și Dl—CI.

în clasamentele semifinalelor 
conta și rezultatele înregistrate 
grupe. în ziua de 14 martie vor 
loc meciurile finale pentru
7—8 și 3—4, iar in ultima zi, 15 mar
tie, partidele decisive 
5—6 (ora 16) și 1—2

(Urmare din pag. I

AL

ne-a

vor 
în 

avea
locurile

BRATISLAVA — Grupa
6 martie: Suedia — R.P.U. (arb.: 

V. Sidea); Islanda — Africa (eîștigă-

B :

pentru locurile 
(ora 17,30).

Marielle și Christine Goitschel 
întimpinat cu o întrebare.

— Și aici e gheață 9
— Da. in unele porțiuni 

puțin și...
— Și e foarte bine, ne-a 

Porțiunile cu gheață măresc 
tatea unei curse, solicită mai mult 
capacitatea schiorului și rezultatele 
sînt mai edificatoare.

O activitate febrilă a caracterizat 
ieri, ca și în zilele precedente, tabăra 
schiorilor romîni. Tăbăraș, Zangor, 
Gohn, Marin Focșătieanu, Constantin

a nins

răspuns. 
dificul-

și Spiridon Bălan, Ion Secui, Ilona 
Micloș, Mihaela Stoenescu etc. s-au 
antrenat cu sîrguință pentru a avea 
o comportare onorabilă iu compania 
fruntașilor schiului mondial. Și acum 
iată programul :

SIMBATA ORA 10: Slalom special 
femei (pe pîrtia din Poiana Brașov): 
ora 12,30: slalom uriaș bărbați (pe 
Sulinar).

DUMINICA ORA 10: slalom utiaș 
femei (pe Sulinar) ; ora 11 : slalom 
special bărbați (pe pîrtia de sub tele
feric) : ora 15: festivitatea de în
cheiere.

Recent, unul dintre protagoniști, Ca
sius Clay, declara presei : „Nu cred că 
iubitorii de box vor vedea mai mult de 
două reprize. In orice caz, in maximum 
trei reprize îl voi pune k.o. pe Sonny 
Liston**.  După această declarație, Clay 
a adăugat că a făcut pariu cu un prie
ten al său, pe ceasul lui de aur, că 
Liston nu-i va rezista mai mult de 
trei „rotind“-uri.

Liston, care se antrenează în orașul 
Los Vegas, se pare că nu este de ioc 
intimidat de declarațiile cha Hangerului 
său. El spunea recent:

„Nu există om de care să-mi fie 
frică. Nimeni nu mă poate bate pentru 
că eu nu simt nimic cînd sini lovit. 
Știu că mulți mă urăsc pentru că silit 
capabil să fac k.o. pe orice adversar în 
prima sau a doua repriză. Așa a fost 
și cu Floyd Patterson. Inainle de 
ciul nostru, toți il ridicau în si 
Și l-am făcut k.o. . . .“

Nu de mult, unul din cei mai cu
noscuți ziariști sportivi americani, Pit- 
ter Wilson, a scris : „Sint convins că 
Liston va păstra iacă mulți arii titlul 
suprem, dacă va pune capăt vieții ne
sportive pe care o duce".

în aceste zile, campania publicitară 
în jurul acestui meci atinge culmea. 
Și nu este exclus ca aceste declarații 
lăudăroase ale celor doi 
să fie „umflate" de ziare, 
tru a menține o atmosferă 
în jurul meciului.

protagoniști 
tocmai pân
de încordate

toarea turneului preliminar) ;
7 martie: R.P.U. — Africa (arb.: 

V- Sidea) ; Suedia — Islanda
9 martie: Islanda — R.P.U.; Afri

ca — Suedia

PRAGA — Grupa C:
6 martie : R.S.C.—Franța ; Dane

marca — Elveția
7 martie : Franța — Elveția ; R.S.C.

— Danemarca
9 martie: Danemarca — Franța ; 

Elveția — R.S.C.

PARDUBICE — Grupa D:
6 martie: R.P.R. — U.R.S.S. (ora 

17,15, arb.: Janerstam — Suedia); 
Norvegia — Japonia (ora 19,30).

7 martie: U.R.S.S. — Japonia; 
R.P.R. — Norvegia (ora 19,30, arb. 
Jensen — Danemarca)

9 martie: Norvegia — U.R.S.S.; 
Japonia — R.P.R. (ora 19,30, arb.: 
Schoof — R.D.G.)

Primele două clasate din grupele A 
și B vor1 juca mai departe în semifi
nala I, iar echipele clasate pe primele 
două locuri în grupele C și D în semi-

ȘTIRI... REZULTATE
• Ziarul francez „L’Equipe" a pu

blicat o suită de clasamente ale ce
lor mai bune echipe din Europa, la 
diferite ramuri sportive. în numărul 
din 16 februarie este publicat clasa
mentul la caiac-canoe. Pe locul îiitîi 
se află R. P. domină. urmată de 
R.D. Germană. U.R.S.S.. R. P. Unga
ră și R. F. Germană. în comentariul 
care însoțește clasamentul se scrie : 
„Ca și R. F. Germană în canotajul 
academic, Rominia a afișat o supre
mație evidentă la caiac-canoe. în 1963, 
anul dominat de campionatele mon
diale de la Jajce. Roniînii au recoltat 
majoritatea medaliilor de aur pe ape
le lacului Pliva, unde s-a manifestat 
din nou superioritatea echipajelor pre
zentate de țările din estul Europei".

Sportivii din R. P. Romînă sînt 
situați de asemenea, pe locuri fruntașe 
la handbal, volei, rugbi și tir.

9 în meci retur pentru sferturile 
de finală ale „Cupei campionilor 
europeni" la baschet H. K. T. Helsinki 
a învins pe Simmenthal Milano cu 
97—87 (45—46), dar în semifinală s-a 
calificat formația italiană, care ciști- 
gase cu 99—70 prima întilnire.

• Simbătă și duminică, la Helsinki, 
se vor desfășura campionatele mon
diale de patinaj viteză bărbați.

• Continuîndu-și turneul în R. D. 
Germană, echipa de box a clubului 
sportiv Farul Constanța a evoluat la 
SehWerin în compania echipei Traktor. 
Gazdele au terminat învingătoare cu 
scorul de 14-6. Foarte spectaculoasă a 
fost întîlnirea dintre boxerii de cat. 
mijlocie-inică Gusse și Stoenescu, vic
toria la puncte, revenind campionului 
german.

• Primul meci al finalei „Cupei 
campionilor europeni la volei" (femi
nin) s-a disputat la Sofia între echi
pele Levski și Dinamo Berlin (R. D. 
Germană). Voleibalistele bulgare au 
repurtat victoria cu 3—0 (15—12; 
15—8; 16—14). Returul va avea loc 
la 7 martie la Berlin.

• în cadrul campionatelor de na- 
tație ale orașului Buenos Aires, Luis 
Nicolao a stabilit un nou record ar
gentinian în proba de 200 m fluture 
cu timpul de 2:18,7. Un alt lecord 
a stabilit Van Carlos, la 200 m spate, 
cu timpul de 2:25,7.

• La Saint Moritz s-a disputat un 
concurs internațional de bob cu par

ticiparea unor sportivi din 10 țări. în 
cursa rezervată echipajelor de două 
persoane, victoria a revenit campioni
lor olimpici Nash — Dixon (Anglia) 
cu timpul de 2:36,15 (in două manșe).

• Intr-un îneci contînd pentru sfer
turile de finală ale „Cupei campionilor 
europeni" la handbal (feminin) formația 
Eimsbuettler (Hamburg) a învins cu 
7-6 (4-2) pe Helsingoer (campioana 
Danemarcei).

• Boxerul portorican Carlos Ortiz 
și-a păstrat titlul de campion mondial 
al categoriei ușoare, dispunînd prin 
k. o. în repriza a 14-a de șalangerul 
său filipinezul Gabriel Flash Florar.

• „Tradiționalul cros internațional 
de la Woluwe dotat cu cupa „Martini", 
a revenit și la această ediție alergăto
rului belgian Gaston Roelants care a 
parcurs cei aproximativ 10.5 km în 
33:35,0.

• Desfășurată pe pista stadionului 
Eden Park din Auckland proba de 1 
milă a revenit atletului John Davies 
(Noua Zeelandă) cronometrat in 
4:02,5. El a întrecut pe Cary Weisiger

— 4:04.5 și pe Peter Snell — 4:07,9. 
Recordul mondial in această probă 
este de 3:54,4 și aparține lui Peter 
Snell.

FOTBAL PE GLOB

O NOUA surpriză în optimile de fi
nală ale „Cupei Angliei" : echipa 
Swansen Town, care activează în liga 
a 2-a, a eliminat eu 2-0 pe Stoke City 
(prima ligă), formație în care joacă 
renumitul internațional Stanley Mat
thews. în sferturile de finală s-au mai 
calificat 3 cluburi din prima ligă; Man
chester United, West Ham, Burnley, 
două din liga secundă: Preston și Sun
derland și una din liga 4-a: Oxford 
United.

ECHIPELE F.C. Liege și Spartak 
Brno s-au întîlnit în primul lor meci 
pentru sferturile de finală ale „Cupei 
orașelor tîrguri". Fotbaliștii belgieni 
au cîștigat cu scorul de 2-0 (1-0).

SELECȚIONATA de fotbal a orașului 
Moscova a jucat la Guadalajara, cu 
formația Fo^Guadalajara, campioana 
Mexicului. Fotbaliștii sovietici au cîș
tigat cu scorul de 3-2 (3-1), încheind 
astfel fără nici o înfrîngere turneul 
întreprins în Mexic.

ȘTIRI... REZULTATE
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