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Semifinalele „C.C.E.“ la handbal in 7 feminin

Rapid București a trecut cu succes primul examen:
13-5 (8-3) cu Spartacus Budapesta

Iledeșiu înscrie al 7-lea gol al Rapidului.

Foto : T. Cliioreanu

Unde merge m?
AZI

HOCHEI: Patinoarul „23 August", ora 10: 
Dinamo București — Steagul roșu Brașov, 
ora 17 : Voința Miercurea Cine — Știința Cluj, 
ora 19: Steaua — Știința București, jocuri în 
cadrul turneului final al campionatului repu
blican.

Ml INE

HOCHEI: Patinoarul „23 August", ora 10: 
Voința — Dinamo, ora 17 : Știința Buc. — 
Steagul roșu, ora 19: Steaua — Știința Cluj, 
jocuri în cadrul turneului final al campiona
tului republican.

BOX: Sala Floreasca, de Ia ora 19, turneul 
de selecție la categoriile semiușoară, semi- 
mijlocie, mijlocie mică și semigrea.

Sala Floreasca a cunosaut a- 
seară din nou atmosfera mari
lor evenimente sportive. Primul 
meci Rapid București — Spar
tacus Budapesta, din cadrul se
mifinalelor „Cupei campionilor 
europeni44 la handbal în 7 fe
minin, a stîrnit — cum era și 
de așteptat — un mare inte
res. Dovadă — tribunele pline. 
Întîlnirea a satisfăcut pe deplin 
așteptările. A fost un meci fru
mos, cu numeroase faze palpi
tante — în special în prima 
repriză —i și cri goluri marcate 
spectaculos, principala contri
buție adueînd-o echipa noastră 
campioană. în plus, Rapid a 
obținut o victorie clară, la o 
diferență care — în mod nor
mal — îi asigură de pe acum 
calificarea în finala competi
ției : 13—5 (8—3).

Reprezentanta noastră a fă
cut aseară un meci bun, și-a 
impus de la început superiori
tatea din punct de vedere teh

nic și tactic, al eficacității și 
puterii de luptă, stăpînind jo
cul marea majoritate a timpu
lui și depășindu-și partenera la 
o diferență exprimată în mod 
fidel de scor. Fără cîteva mo
mente de neatenție, în apărare 
ca și în acțiunile de atac, ju
cătoarele noastre ar fi putut 
realiza un scor mai net. în
treaga echipă a luptat pentru 
victorie cu multă însuflețire și 
și-a pus în valoare arma sa 
principală : contraatacul, din 
care a și înscris cîteva goluri. 
Oaspetele s-au apărat cu multă 
dîrzenie, dar s-au lăsat deseori 
surprinse de acțiunile rapidiste- 
lor. în atac, ele au încercat
— fără prea mult succes, însă
— să străpungă apărarea echi
pei noastre.

Jocul l-a început Rapid oa
recum precipitat și două șuturi 
s-au oprit în blocajul advers, 
în min. 4 însă, Szokd deschide 
scorul, dar imediat Balogh a 
egalat printr-un șut puternic, 
în minutul următor, superiori
tatea echipei noastre este con
cretizată de Boțan, care înscrie 
de 2 ori consecutiv — prima 
dată din lovitură de Ia 7 m, a 
doua oară dintr-o aruncare din 
piruetă. O neatenție a apărării 
și scorul devine 3—2 (Balogh 
în min. 6), pentru ca imediat 
aceeași Balogh să provoace 
emoții în tribune : scapă pe
contraatac și trage, dar Irina 
Naghi apără, salvînd un gol si
gur. Rapid revine în ofensivă 
și tot în min. 6 reface distanța 
de 2 goluri prin Boțan, după o 
combinație cu Oțelea. Din acest

moment, Rapid începe să se 
distanțeze : 5—2 (Oțelea min. 
8), Boțan ratează o niare oca
zie în min. 14, în care Sparta
cus înscrie al 3-lea gol (Jona), 
apoi 6—3 (Constantinescu min. 
15), 7—3 (Iledeșiu min. 17), 
Boțan ratează un 7 m (min 
18) și 8—3 (Otelea din 7 m- 
min. 19). în (ultimele secunde, 
Floroianu pierde și ea o lovi
tură de la 7 m. La reluare, jo
cul își pierde puțin din inten
sitate. Inițiativa continuă să 
fie de partea Rapidului, deși 
Boțan este strict marcată. Și, 
după ce Jona reduce din handi
cap în min. 21, campioana 
noastră se distanțează treptat 
deși ratează și cîteva ocazii 
bune : 9—4 (Boțan min. 23), 
10—4 (Boțan min. 29), 11—4 
(Naco min. 34), 12—4 (Floro
ianu, min. 37). Oaspetele în
cearcă să remonteze, dar nu 
reușesc să mai înscrie decît un 
gol (Balogh, min. 38), după 
care Iledeșiu pecetluiește sco
rul final în min. 39, mareînd 
cel mai spectaculos gol al par
tidei : cu două miini, la un 
contraatac inițiat de Irina Na
ghi.

Excelent arbitrajul lui Mou- 
dry (R. S. Cehoslovacă).

RAPID : Naghi — Dumitres
cu, Constantinescu, Boțan, ile
deșiu. Oțelea, Roth, Naco, Szu- 
kii, Floroianu.

SPARTACUS: Stiller, Paszlor 
— Bereș, Hajek, Jona, Csenki, 
Fekete, Balogh, Fanezi, Jacob
sen.

P. GAȚU

UMBRA • ••

SPORTIVI ROMÎNI LA 
CAMPIONATELE INTER
NATIONALE DE TENIS 

DE MASĂ ALE ANGLIEI

După campionatele interna
ționale de tenis de masă ale R.F. 
Germane, Maria Alexandru, Ella 
Constantinescu, Dorin Giurgiucă 
și Radu Negulescu vor lua paite 
la campionatele internaționale 
ale Angliei. Această competiție- 
importantă va avea loc joi, vi-» 
neri și sîrr.bătă în orașul Brigh
ton de lingă Londra. Întrecerile) 
se vor desfășura la șapte probe:: 
echipe femei și bărbați, simpli# 
femei, simplu bărbați, dublu fe
mei. dublu bărbați și dublul 
mixt.

„CUPA DOBROGEI" LA.
RUGBI

In cadrul pregătirilor pentru! 
apropiatele întîlniri oficiale, echi
pele Farul Constanța, Cimentul! 
Medgidia, U.S.A.S. Năvodari șH 
Ideal Cernavodă vor participai 
la o interesantă competiție spor-» 
tivă dotată cu „Cupa Dobrogei“i. 
Jocurile vor avea loc în zilelep 
de 8, 15 și 23 martie.

CONCURSURILE DE SCHE* 
DIN ACEASTA SAPTAMÎNA

Azi și mîine se dispută pe- 
pîrtiile din Predeal întrecerile: 
de schi din cadrul primei etape) 
a „Cupei R.P.R." la fond. Par* 
ticipă echipele Dinamo, A.S1 
Armata, Steagul roșu. Tractorul! 
Brașov, Caraimanul Bușteni șii 
selecționata Gheorghieni. Pro* 
bele alpine din cadrul aceleiași 
competiții vor avea loc sîmbăta: 
și duminică la Poiana Brașovt 
O altă competiție programată! 

pentru această săptămînă est® 
„Cupa Proiectantul" care se va! 
disputa de miercuri pînă dumi
nică în Bucegi, pe Valea lui! 
Carp.

Turneul de selecție a boxerilor
Meciuri atractive in prima reuniune

•îmbăta seara, la 7, sala de atle- 
n Floreasca se rupsese în două, 
partea dinspre televiziune Ducii 

erca să reintre îr. „triumvirat", - 
iri de Porumb și Spiridon, iar 
partea dinspre bazin, aruncăto- 
de greutate păreau deciși să 

îgă lanterna roșie care luminea- 
de cîțiva ani bila d.e fier a atle- 

nului nostru.
.Ora 19,30. Aruncătorii de greu- 
s iau al treilea start al serii. E 
eroarea care va stabili lista ce- 

șase finaliști. Se pregătește să 
nce Socol — decatlonistul. Toți 
privesc cu o dublă curiozitate, 
jarece un decatlonist aruncă, si- 
Itan, pentru centimetri și pentru 
iote... Bila își ia zborul, dar de- 
ie o traiectorie minimă. Ca o 
ige de fotbal înțepată de un ac. 
eta nu face nici un efort. Socol 
line cu cei 12,30 m ai primei în- 
cări. Se îndreaptă abătut spre 
ling...
îcepe încercarea a patra. Socol 
reia locul pe banca spectatori- 
Acum aruncă Constantin Crețu. 

îează Gagea... In stînga mea 
i Sălăgean îi face semne lui So- 

Decatlonistul se apropie... „Ce 
i, mă băiete ? E rîndul tău", 
jeanul zîmbește stingherit : „Nu 

în primii șase. N-am decît 
0". Ana îl scutură : „Ba ești 1 
te și ve2i-ți foaia". Socol se 
e, de formă, spre secretară’ și 
privește cu un amestec de ve- 
e și de jenă : e într-adevăr pe 
oul finalei.
3tez cu grafit amar : „în con- 
iul republican de sală 1964, So

ci intrat în finală cu... 12,90
.. Și adaug, ca pe mandatele 
tale : doisprezece metri și nouă-

în .triumvirat", a-

volel a clasei a VIII-a B, 
are trei succesori siguri, 

fi mult mai bine dacă n-ați 
atletismului o soartă cu-

pa de 
Horațiu 
dar ar 
rezerva 
riată.

Veți spune, desigur, că Maria A- 
lexandru și Giurgiucă au fost, nu 
mai departe decît acum cîțiva ani, 
elevii voștri, în clasa a IX-a C, 
dar uitați oare că bătrînele recor
duri ale lui Moina n-ar fi apărut, 
ca niște fantome, la sărbătorile a- 
tîtor și atîtor victorii, întuneeîndu- 
le strălucirea.

Laitmotivul 
piii" 
sorii 
plac 
unei

Să
...Cînd

Dacă pe la mijlo- 
lî apărut în „Spor-

★
ați-mi voie, tovarăși profesori 
educație fizică din școli, să vă 
in dumneavoastră acest instan- 
•u scris .cu grafit amar''.
îți spune, desigur, că în echipa 
handbal a clasei a Vil-a A a- 

cinci „Ivănești" în miniatură.
rte bine 1 Dar ar fi fost mult 
bine dacă paralel cu asta me- 
clasei a Vil-a A la săritura în 
ime ar fi crescut cu 10 centi- 
i în o’ecurs de o lună.
’ți spune, desigur, că în eclii-

^mingea ne fură co- 
e arhicunoscut. Pînă și profe- 
specializați în atletism se com- 
în fredonarea lui, sub semnul 
ciudate fatalități, 
fie oare chiar așa ?

am ieșit din sală, 
tîrziu de tot. Deodată aud pe 
neva vorbindu-mi în șoaptă :

„Nu e de loc așa. Nu e de vină 
mingea. Noi sîntem vinovății. Pen
tru că nu facem totul. E frumoasă, 
nici vorbă, recreația organizată, 
dar dacă fiecare din noi am pune 
să se sape încă o groapă de sărit 
în curtea școlii, Popovschi și Cal- 
nicov nu s-ar bate în zona cifrelor 
de acum 25 de ani ale lui Stoichi- 
țescu sau Ionescu-Crum. Un profe
sor care izbutește să aducă în 
curtea școlii încă o căruță de nisip 
de pe malul gîrlei, a și urcat peste 
noapte media clasei cu 2 centime
tri la săritura în lungime. Iar unul 
care coboară în mod intenționat ni
velul gropii față de prag pentru 
ca plăcerea de a zbura să fie o 
realitate, iar cifra mai mare să um
fle pieptul cu oxigenul mîndriei, de
monstrează că slăpînește arta se
ducției pentru atletism.

Am văzut prin curțile școlilor bile 
grele de 7 kg. N-ar fi mai bine ca 
alături de aceste bile cu care a- 
runcă și Dallas Long să existe bile 
mici, de 2—3 kg, care să nu-i spe
rie, ci, dimpotrivă, să-i atragă pe 
viitorii aruncători de greutate ?

Am văzut (foarte rar) prin curțile 
școlilor panouri cu recordurile de 
atletism ale școlii. Cu toate că un 
astfel de panou stîrnește întotdea
una rivalități care urcă ștacheta și 
întind ruleta ca șerbetul.

Mai e încă mult de făcut pentru 
întărirea tradiției întrecerilor atle-

era 
ci-

lice între școli, 
cui lui aprilie ar 
tul" o avancronică anunțînd a XVI-a 
ediție a întîlnirii de atletism Sava 
— Cantemir, galeria chipiurilor și a 
fundelor ar fi spulberat legenda ga
leriei giuleștene.

Și mai sînt multe altele. îmi aduc 
aminte că acum 23 de ani echipa 
de volei a clasei a Va A a li
ceului Bălcescu din Brăila a plecat 
„în deplasare", pe cont propriu, la 
Galați, pentru întîlnirea cu „Vasile 
Alecsandri", d-jf/enită tradițională. 
Cînd mă gîndesc astăzi la emoția 
care ne cuprinsese pe toți la gîn- 
dul că apărăm culorile școlii noa
stre „în deplasare", îmi dau seama 
că de multe ori nu știm să cap
tăm elanul adolescenței. De ce oare 
meciurile de atletism școlare Tur
da — Cîmpia Turzii sau Petroșeni — 

I derbiuri a-Lupeni nu pot deveni 
nuale ?

După alți cîțiva pași 
mai aude. Mă întorc, 
ful bont al „grafitului 
tinde că a zărit furișîndu-se 
noapte umbra spiritului autocritic al 
profesorului de educație fizică.

IOAN CHIRILA

FI upă o scurtă perioadă de inactivitate competițională. pugi- 
li.ștîi sînt din nou în întrecere. In vederea’ selecționării 

de noi elemente și a creșterii nivelului valoric la categoriile 
de greutate care s-au dovedit a fi deficitaie din acest punct de 
vedere. Federația de specialitate organizează un turneu de selecție 

și verificare a nivelului de pregă
tire a boxerilor de la categoriile 
semiușoară, semimi jlocie, mijlo
cie mică și semigrea.

Timp de patru zile, sala Flo
reasca va găzdui confruntările 
celor mai buni pugiliști din țară 
la categoriile respective. Cu acest 
prilej, spectatorii bucureșteni vor 
revedea o serie de boxeri de va
loare ca : P. Mircescu, 1. Olteanu, 
D. Gheorghiu, I. Ivan, I. Pițigoi, 
M. Băloiu, D. Tudose, C. Bogdan, 
Gh. Vlad, N. Moț, C. Rusu, St. 
Bucurei, precum și mai mulți ti
neri de perspectivă care s-au evi- 

în concursurile din anulv.ocea nu se 
Nimeni. Vîr- 
amar" pre- 

' * ’ în

ALEXANDRU MURG

A început întrecerea echipelor școlare

de volei din Capitală

neri de 
dențiat 
1963.

încă din prima reuniune care 
va începe miercuri seara, la ora 
19, sînt programate o serie de 
meciuri atractive ca : Alex. Murg 
(Cluj) — M. Băloiu (București), 
I. Grăjdeanu (Brașov) —’ E. 
Ianovici (București), V. Tranda
fir (București) — S. Șchiopa 
(Oradea), N. Moț (Craiova) — 
Al. Bora (Cluj), P. Mircescu 
(Buhuși) — I. Grosu (Bucu-

PETRE MIRCESCU 
Văzuți de Neagu RăduleseuJ

rești) etc. Următoarele reuniunii 
vor avea loc în aceeași sală, lai 
aceeași oră, în zilele de 27, 28) 
și 29 februarie. ;

• Intre 10 și 14 martie, 14 
Constanța, se vor disputa altei 
meciuri în cadrul acelorași ca
tegorii, unde vor participa șj 
boxeri din lotul olimpic.

De vineri seara, echipele școlare de volei, campioane ra
ionale, participă la turneele pentru desemnarea campioane
lor
Șc. 
șc. 
șc. 
SC.

pe Capitală. Iată primele rezultate: FETE: sc. med. 17— 
med. 14 2-3 (18—16, 15—9, 12—15, 8—15, 9—15), 

med. 31 — șc. med. 5 1—3 (16—14, 3—15, 5—15, 1 — 15), 
pedagogică — sc. med. 3 3—0 (11, 3, 8), șc. med. 20 — 
med. 34 1—3 (12—15. 12—15, 15—13, 13—15). BĂIEȚI: 
med. 1 — șc. med. 28 3—1, șc. med. 39 — șc. med. 4 

1, șc. Galvani Tei — șc. med. 20 2—3, șc. prof. 23 August— 
șc. pedagogică 3—0.

In numărul de azi:
Lovitura țde pedeapsă Campionatul republican de 

hochei

O PAGINĂ DE FOTBAL
* ............................................................... 1

1964 — an hotărîtor pentru Cuvîntul oaspeților Ia 
ciclismul romînesc „Concursul internațional de

schi al R. P. R."



— In jurul „mesei rotundeu cu activiști 
ai cluburilor și asociațiilor sportive bucureștene

Spartachiada republicană, mijloc eficient 
de întărire a organizației noastre

ai sînt cîteva zile — mai precis 5 — pînă cînd în întreaga 
țară se va da startul în prima ediție a SPARTACHIADEI 
REPUBLICANE. Mii de iubitori ai sportului, de la orașe 

și sate, se pregătesc intens pentru a participa la întrecerile 
celei mai mari competiții de mase și de performanță din isto
ria sportului romînesc. Consiliile asociațiilor sportive, sprijinite 
efectiv de comisiile raionale și regionale de organizare a Spar
tachiadei republicane, de consiliile UCFS și de comisiile locale 
pe ramură de sport, organele și organizațiile U.T.M., sindicale, 
precum și de alte organe și instituții de stat, au pregătit 
temeinic desfășurarea primei etape a competiției, în așa fel 
ca să fie cuprinse mase largi de oameni ai muncii.

Zilele trecute am invitat la redacție cîțiva activiști spor
tivi din Capitală, reprezentanți ai cluburilor sportive Metalul 
și Unirea, ai asociațiilor sportive Grivița Roșie, Grupul școlar 
profesional 23 August, Autobuzul ș.a., pentru o discuție în le
gătură cu pregătirile efectuate în vederea bunei organizări a 
întrecerilor etapei de mase Spartachiadei republicane. Soco
tind că amănuntele aflate cu acest prilej pot constitui un util 
schimb de experiență le înfățișăm în pagina de față.

Marea competiție va atrage pe sta
dioane sute și sute de mii de partici
pant! contribuind la întărirea sănătății 
lor, la petrecerea în mod plăcut și util 
a timpului lor liber. Totodată, Spar
tachiada va prilejui întărirea organiza
ției noastre prin sporirea numărului 
membrilor UCFS și a sportivilor legi
timați și clasificați, înființarea și afi
lierea de noi secții pe ramură de sport, 
îmbunătățirea performanțelor la dife
rite nivele etc.

Față de această frumoasă perspectivă 
care stă in fața organelor și organi
zațiilor UCFS, a fost cit se poate de 
firească ultima noastră întrebare pusă 
oaspeților noștri:

O activitate susținută pentru popularizarea întrecerilor
Debutul în... această discuție colec

tivă a aparținut, în mod firesc, redac
ției. Invitaților noștri le-am adresat 
următoarea întrebare:

CE MASURI S-AU ÎNTREPRINS 
‘ PENTRU LARGA POPULARIZARE A 

COMPETIȚIEI ?
Primul... start a fost luat de repre

zentantul clubului sportiv UNIREA 
(raionul N. Bălcescu) — Valentin NI- 
CULESCU :

„Biroul consiliului clubului s-a pre
ocupat de această problemă încă de 
la sfîrșitul anului 1963. Mijloacele de

fost diferite : cu prilejul

„Ștafeta" a fost preluată de prof. 
Felix PASCAL, tehnicianul asociației 
sportive de pe lîngă Grupul școlar pro
fesional „23 August". „Oricine pășește 
în aceste zile în școala noastră întîl- 
nește la fiecare pas numeroase ele
mente de popularizare a Spartachiadei 
republicane. Din inițiativa elevilor a 
luat ființă „Colțul Spartachiadei repu
blicane" — o vitrină în care sînt anun
țate locurile și orele de desfășurare a 
competițiilor și sînt evidențiate cele 
mai bune rezultate realizate pe ani și 
pe școală. Organizația de bază U.T.M. 
a instituit o întrecere pe școală pentru 
obținerea celor mai valoroase rezultate

individuale și pentru cea mai bună mo
bilizare. De asemenea, există o între
cere pentru obținerea titlurilor de „cel 
mai bun elev la învățătură și sport" și 
„cea măi bună clasă la învățătură și 
sport".
■ Pornind de la ideea că întîlnirile cu 
sportivii fruntași constituie un stimu
lent pentru participarea elevilor la în
treceri, consiliul asociației a progra
mat o întîlnire cu doi membri ai lotului 
olimpic. Această întîlnire va fi urmată 
de o gală de filme sportive".

CE REZULTATE V-AȚI PROPUS 
SA OBȚINEȚI CU PRILEJUL PRIMEI 
EDIȚII A SPARTACHIADEI REPU
BLICANE ?

Reprezentantul clubului Metalul a 
arătat cu acest prilej că consiliul clu
bului șl-a propus realizarea unor obiec
tive care să situeze asociațiile sportive 
din raionul „23 August" pe locul I pe 
Capitală. In primul rînd creșterea nu
mărului membrilor UCFS cu încă 2000, 
a sportivilor legitimați cu 340 și a 
celor clasificați cu 226. In același timp 
se preconizează ca o serie de asociații 
să înființeze noi secții pe ramură de 
sport. Astfel, după etapa 1 a Sparta
chiadei clubul Metalul va avea încă 
6 secții de volei, 4 de atletism, 4 de 
tir, 2 de haltere etc. De asemenea, vor 
fi folosite pe o scară largă centrele 
de inițiere în sport care, pe lîngă fap
tul că vor ridica nivelul întrecerilor 
Spartachiadei, vor da asociațiilor, pen
tru activitatea viitoare, sportivi cu o 
pregătire tehnică avansată. Chiar de 
la începutul marelui concurs va func-

ționa un centru de inițiere pentru 
lupte și gimnastică la Casa raională 
de cultură a tineretului. Pentru atle
tism sînt în curs de pregătire centre 
de inițiere la stadionul Gloria, baza 
sportivă Sirena, Metalul „23 August", 
F.R.B. și F.C.M. De remarcat că aci 
vor fi trecute și normele „Concursului 
pentru insigna de polisportiv", compe
tiție care, precum se știe, se va des
fășura cu mai multă intensitate în pe
rioada Spartachiadei republicane. Iu
bitorii natației vor avea ocazia să de
prindă tehnica acestui util sport ia 
baza Sirena.

In încheiere, reprezentantul clubului 
Metalul a ridicat o interesantă pro
blemă care, după părerea noastră, ar 
trebui să stea în atenția tuturor clu
burilor raionale din Capitală. Este 
vorba de salariații micilor întreprin-

sportive

Pe primul plan: munca de organizare
ARTICIPAȚI LA 

SPAÎWOÂ 
REPUBLICANA

realizare au
„Zilei președintelui", cu ocazia adună
rilor generale de dări de seamă, prin 
contactul activului clubului cu membrii 
consiliilor asociațiilor sportive și în 
alte împrejurări au fost pe larg discu
tate căile de realizare a unei multiple 
popularizări a Spartachiadei republi
cane/ In acest fel a fost posibil ca in 
marea majoritate a asociațiilor sportive 
să fie cunoscut cu mult timp înainte 
regulamentul competiției, să se creeze 
o adevărată agitație în jurul întrece
rilor prin afișe, materiale de popu
larizare la stațiile de radioamplificare, 
la gazetele de perete și la cele de 
uzină, crescînd astfel in mod evident 
interesul oamenilor muncii pentru par
ticiparea la această competiție. Prin
tre asociațiile care se remarcă din 
acest punct de vedere putem aminti pe 
I.T.M., Viscofil Dîmbovița, Steaua 
roșie, Combinatul agroalimentar din co
muna 30 Decembrie etc.

Pe aceeași linie, a stimulării dorin
ței de participare la întreceri, consiliul 
clubului, prin sectorul său tehnic a 
inițiat o adevărată întrecere între spor
tivii fruntași pentru a participa I: pre
gătirea concurenților și la organizarea 
întrecerilor primei etape a competiției. 
Campionul internațional al R. I». Ro
mine, atletul Victor Caramihai și boxe
rul Vasile Tudose — se aîlă în fruntea 
acestei acțiuni. Aporii I sportivilor frun
tași in popularizarea întrecerilor și în 
mobilizarea tineretului — constituie de
sigur un succes al activității desfă
șurate pe această linie".

Firește, despre activitatea de popu
larizare a întrecerilor ne-au vorbit și 
alți invitați ai redacției noastre. Eram 
însă nerăbdători să aflăm cum au fost 
pregătite întrecerile, ce s-a făcut pen
tru amenajarea locurilor de concurs. 
Pentru aceasta am adresat activiștilor 
sportivi prezenti la discuție întrebarea:

CE MASURI ATI LUAT PENTRU 
ASIGURAREA BUNEI DESFĂȘU
RĂRI A ÎNTRECERILOR CARE VOR 
ÎNCEPE LA 1 MARTIE?

Să dăm cuvîntu! mai întîi președin
telui asociației sportive Grivița Roșie, 
Ilie VRANESCU :

„Primul pas pe care l-am făcut a 
fost prelucrarea regulamentului Spar
tachiadei republicane în toate cele 50 
de grupe sportive ale asociației. Unele 
detalii ale regulamentului au fost lă
murite la stația de radioamplificare de 
către maestrul emerit al sportului 
Viorel Moraru și de către alți sportivi 
fruntași ai asociației. După aceasta am 
pornit la reamenajarea terenurilor spor
tive. In Parcul Copilului lucrează vo
luntar zeci de sportivi la pista de at
letism, la terenul, de fotbal și la cele
lalte amenajări sportive. In momentul 
de față se recondiționează echipamen
tul sportiv.

Paralel, au început înscrierile la în
treceri și antrenamente. Cei 5 antre
nori, alături de peste 50 de instructori 
voluntari pe ramură de sport, suprave
ghează pregătirea concurenților. ajută 
la formarea reprezentativelor grupelor 
sportive și — acolo unde este nevoie 
— se ocupă de inițierea participanți
lor la întreceri în „tainele" tehnicii și 
tacticii unor ramuri sportive. Aș vrea 
să remarc munca depusă de instructorii 
voluntari : modelorul D. Manolescu 
(fotbal), ajustorul Gh. Vereș (volei), 
tîmplarul 1. Stelian (gimnastică)".

Din relatările tov. Paul MAZ1LU de

la clubul sportiv Metalul am reținut 
îndeosebi intensa muncă ce se desfă
șoară pentru amenajarea terenurilor de 
sport. „In această perioadă sportivii 
din raionul nostru participă cu entu
ziasm la amenajarea locurilor de con
curs. La F.R.B. zeci de tineri și tinere 
lucrează la amenajarea terenurilor, la 
Metalul „23 August" vor fi puse în 
funcțiune terenurile de fotbal, volei și 
handbal redus, la ICMA va fi în curînd 
gata terenul de fotbal, la FCME se 
amenajează în prezent al doilea teren 
de fotbal și o pistă de atletism de 
100 m etc. Și în ceea ce privește achi
ziționarea de material și echipament 
sportiv există interes deosebit. Numai 
asociația sportivă Gloria și-a cumpărat 
echipament sportiv în valoare de 
10.000 lei.

Consiliul clubului s-a îngrijit de 
buna pregătire a instructorilor volun
tari pe ramură de sport. Recent a avut 
loc instruirea temeinică a peste 150 
de tineri și tinere. De altfel antrenorii 
salariați ai clubului au primit și ei 
sarcina de a asigura pregătirea parti
cipanților la Spartachiadă urmînd să 
stea la dispoziția lor cel puțin 5 ore 
pe săptămînă in toată perioada desfă
șurării etapei de -mase a competiției".

Foarte interesant a fost 
dat la această întrebare de 
prezeniantul clubului sportiv 
Valentin N1CULESCU : „Ne-am orien
tat în această perioadă îndeosebi spre 
înființarea centrelor de inițiere in sport 
care să asigure posibilitatea partici
panților de a învăța cele mai impor
tante noțiuni ale ramurii sportive pe 
care au indrăgit-o. De asemenea ele 
au și rolul de a oieri condiții de pre
gătire viitorilor con, urenli. Astfel, pe 
stadionul din șos. CILniței, care cu
prinde mai multe terenuri de sport, se 
va desfășura zilnic o vie activitate, ca

de altfel și la bazele sportive de la 
Autobuzul și Progresul-prefabricate. 
La aceste centre ■— unde vor avea loc 
și întrecerile primei etape a Sparta
chiadei republicane pentru asociațiile 
sportive care nu au terenuri de sport 
bine utilate — vor fi în permanență 
antrenori, instructori voluntari și teh
nicieni ai clubului. De asemenea, spor
tivii fruntași din clubul nostru își vor 
aduce din plin contribuția la pregăti- 

organizarea 
clubului 
serie de 

____ .._ _______ _ ______ cum se 
desfășoară întrecerile primei etape a 
Spartachiadei republicane. Astfel, îm
preună cu comisia de organizare, vor 
avea

rea participanților și la 
întrecerilor. Biroul consiliului 
sportiv Unirea și-a fixat și o 
ședințe de analiză a modului

loc ședințe de analiză la 25 mar-

răspunsul 
către re- 

Unirea,

Viitorii metalur- 
giști de la Școala 
profesională „23 
August" se pregă
tesc de cîteva săp- 
tămini pentru în
trecerile marii 
competiții care în
cepe la 1 martie. 
Atleții ți gimrtaștii 
sînt cei mai activi, 
ei se antrenează 
de două-trei ori pe 
săptămână sub con
ducerea profesori
lor de educație fi- 
z:că Glieorghe Gor- 
goi și Felix Pascal. 
In fotografie, o 
parte dintre elevii 
anului I „strungă- 
rie" antrenîndu-se 
pentru proba de 
gimnastică —• înce

pători.
Foto: T. Roibu

tie, la 15 aprilie, la 11 mai și la 28 
mai. Cu prilejul acestor analize vom 
putea să vedem in care anume sectoa
re treaba nu merge conform așteptă
rilor și vom putea să ne îndrep
tăm atenția asupra lor pentru a de
pista și elimina lipsurile. Fără îndoială 
că nu numai acestea sjnt măsurile 
luate de clubul nostru sportiv pentru 
buna desfășurare a competițiilor. Am 
socotit insă de cuviință să le înfăți
șez doar pe cele deosebite".

Așadar pe primul plan se află munca 
de organizare a întrecerilor. Cluburile 
și asociațiile sportive pregătesc în 
aceste zile , cele mai bune condiții de 
concurs participanților la prima Spar- 
tachradă republicană.

deri unde neexistînd asociații 
aceștia rămîn de multe ori în afara 
activității competiționale de mase.

Cum se va remedia acum această 
situație ? In primul rînd, printr-o co
laborare strînsă cu organizațiile U.T.M., 
privind afît mobilizarea acestor tineri 
cit și pregătirea lor. In al doilea rind, 
prin organizarea de către club a unor 
centre de întreceri la Casa raională 
de cultură a tinerelului și pe două — 
trei baze sportive mari din raion.

Președintele asociației sportive Gri
vița Roșie ne-a arătat la rîndul său, 
că un obiectiv de cea mai mare actua
litate este asigurarea bazei materiale. 
Precum se știe, în anul care a trecut 
consiliul asociației a fost deficitar la 
acest capitol, și în primul rînd la încă-- 
sarea cotizației care s-a făcut doar în 
proporție de 65 la sută. „De la sine 
înțeles, — ne-a spus iov. Hie VRA- 
NESCU — că organizînd anul acesta 
un număr mare de concursuri, care se 
vor eșalona pe o perioadă de trei 
luni, va exista o mai strînsă legătură 
intre organizatorii celor 50 de grupe 
sportive și membrii UCFS și astfel 
încasarea cotizației se va face mai 
ușor. Un alt obiectiv al asociației Gri
vița Roșie este și acela de a mări nu
mărul sportiv'lir legitimați cu 170 la 
seniori și senioare și cu 80 la juniori. 
O grijă asemănătoare este acordată și 
activității de performantă: va crește 
numărul sportivilor clasificați cu 117 
(dintre care 3 maeștri ai sportului. 4 
categoria I și 10 a H-a). Echipele care 
activează in diferite campionate își vor 
reîmprospăta loturile cu numeroși 
tineri care se vor evidenția cu ocazia 
întrecerilor Spartachiadei".

„Dorim ca după Încheierea primei 
etape a Spartachiadei republicane ma
joritatea concurenților să ia parte in 
continuare la o activitate competițio- 
nală organizată și anume la campio
natul asociației — ne-a spus activistul 
clubului Unirea. Dacă anul trecut 
din cele 67 de asociații din raion nu
mai în 40 s-au organizat asemenea în
treceri, anul acesta ne-am propus ca, 
in toate asociațiile să organizăm cam
pionatul la cel puțin patru ramuri spor
tive dintre care să nu lipsească atle
tismul. Ne vom bizui în această ac
țiune pe cei aproape 300 de instructori 
voluntari, la care se vor adăuga pe 
parcursul întrecerilor Spartachiadei 
alți 280. Pregătirea acestora din urmă 
a și început. La sfîrșitul acestui an 
vom avea în asociațiile noastre în 
medie cite 5 instructori voluntari iar în 
marile asociații ca, Autobuzul, Construc
torul. T.U.G.. Firul alb. Dîmbovița. In
dustria Bumbacului etc. — numărul 
instructorilor va ajunge la 15“.

Discuția colectivă cu activiștii sportivi din Capitală, invi
tați la sediul redacției noastre, a fost foarte rodnică. Am 
putut astfel afla lucruri interesante, inițiative prețioase. 

Ceea ce s-a desprins în primul rînd a fost munca intensă care 
se desfășoară in toate asociațiile sportive pentru pregătirea 
întrecerilor primei Spartachiade republicane. Sportivii, antre
norii și activiștii sportivi consideră ca o datorie de cinste asi
gurarea celor mai bune condiții de desfășurare acestei mari 
competiții de mase și de performanță, mobilizarea unor mase 
tot mai largi de oameni ai muncii, a întregului tineret, la star
tul întrecerilor. Entuziasmul pe care-l dovedesc este -firesc. 
Spartachiada republicană se desfășoară cu prilejul celei de a 
XX-a aniversări a eliberării patriei noastre. în întîmpinarea 
celei mai mari sărbători naționale a poporului nostru spor
tivii își vor aduce astfel contribuția lor obținînd noi succese 
în activitatea sportivă de mase și de! performanță.



IM AT ATI E Munca cu juniorii cere pasiune!
A .
întrecerile de la bazinul Floreasca

a găz- 
înot și

. Bazinul acoperit Floreasca 
d-tiit duminică întrecerile de 
sărituri din cadrul carr.pionatului Ca
pitalei. Rezultatele slabe obținute de 
concurenți la unele probe de înot și 
deficiențele de ordin organizatoric mani
festate la jocurile de polo, demonstrea
ză că activiștii comisiei orășenești de 
natație nu s-au preocupat în suficientă 
măsură de acest concurs. Pe primul loc 
în clasamentul general s-a situat 
Steaua — 53 p. urmată de Dinamo

Sărituri: MASCULIN: cat. maestru
1. P. Dectiseară (Rapid) 133,45 p, 2. 
A. Brcja (Rapid) 121,02 p; cat. I: 1. 
Gh. Ungtireanu (Progresul j 125 p, 2. 
Gh. Baîcan (Rapid) 122,4 p. Cat. a 
III-a: 1. I. lovan (Rapid) 79,36 p,
2. M. Minuleasă (Rapid) 79,08. JU
NIORI I: cat. a II-a: 1. V. Bălan 
(S.S.E. 1) 94,92 p; 2. I. Iliescu (S.S.E. 
1) 90,89 p; cat. a III-a: 1. P. Dima 
(C.S.S.) 87,85 p, 2. N. Ahiru (Progre
sul) 87,84 p. JUNIORI II : cat. a 11-a:

Start într-o probă desfășurată
<

40 p, Rapid 14 p. lată rezultatele teh
nice: MASCULIN: 400 m liber: 1. D. 
Caminschi (Steaua) 5:14,7; 200 m spa
te: 1. T. Șerban (Dinamo) 2:33,9; 2. 
Gh. Albert (Steaua) 2:37,6; 200 m 
delfin: Err.il Voicji (Dinamo) 2:49,7; 
200 m bras: 1. Alex. Schmalzer
(Steaua) 2:53,6; 200 m liber: 1. E. 
Voicu (Dinamo) 2:20,0, 2. M. Căpră- 
rescu (Steaua) 2:20,8. 3. M. Gdtter
(Steaua) 2:22,6; 4x100 m mixt: 1.
Dinamo 5:01,5, 2. Steaua 5:13,3. FE
MININ: 200 m spate: V. Vezeteu 
(Steaua) 3:44,3; 200 m delfin: Măriu- 
ca Rotaru (Rapid) 2:57,4; 200 m bras: 
F. Rambosec (Rapid) 3:23,7.

Ne aflam — nu de mult — la sediul 
Clubului Sportiv Muncitoresc din Cluj, 
în una din săli, panouri mari, aran
jate cu multă grijă, prezintă succesele 
sportivilor de aici. De la un concurs 
la altui participarea lor se încheie cu 
rezultate tot mai bune. Mulți dintre ei 
au avut cinstea de a îmbrăca tricourile 
de campioni republicani. în anul 1963 
numărul a fost de 20 (cu patru mai 
mulți decît în anul precedent). De la 
un an la altul la C.S.M. Cluj se ridică 
noi sportivi, tinere talente, care apoi, 
datorită unei pregătiri atente, urcă 
pe treptele măiestriei sportive. Cine 
nu-i cunoaște pe jucătorii de tenis de 
masă Radu Negttlescu, Dorin Giurgiu- 
că Gheorghe Cobirzan, pe scrimera Olga 
Szabo sau pe talentatul ciclist Emil 
Rusu. Ei și încă mulți alții au făcut 
cunoștință cu sportul și s-au afirmat 
aici, la C.S.M. Antrenori pricepuți ca 
Farcaș Paneth, Ad. Garat, Ștefan 
Nagtj, s-au ocupat cu grijă de formarea 
lor ca sportivi. Dar n-au uitat niciodată 
nici de viața lor personală, de viitorul 
lor. Cobirzan a ieșit de curînd inginer, 
Negulescu e student în anul IV la me
dicină.

I.a C.S.M. Cluj „SCHIMBUL DE 
MÎINE" se bucură de mare atenție și 
prețuire. în prezent, în cele 16 
pe ramură de sport, activează 
300 de juniori.

Secția de haltere a dat mulți
pioni. De aici a plecat și Fiți Balaș. 
Dar în urma lui au mai 
50 de sportivi, dintre care 30 sînt ju
niori. Pe maestrul sportului și multiplul 
nostru recordman și campion Tiberiu 
Roman și pe antrenorul F. Szat- 
mari îi vei găsi mai tot timpul în 
mijlocul lor. Juniorii îi ascultă, se an
trenează cu 
să îmbrace și 
Și trebuie 
proape toți 
lucru. Juniorii
acum e recordman, Viorel lloia, Ale
xandru Voicu și Victor Rusu sînt doar 
cîțiva dintre cei care se anunță spor
tivi cu mari perspective. Antrenorul 
va munci în continuare cu sîrguință. E 
sigur că rezultatele bune ii vor răs
plăti această muncă.
iiuiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiniinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

secții 
pes'e

Concurs de înot la Turda
In organizarea asociației sportive 

Metalul din localitate s-a desfășurat 
recent un interesant concurs de înot, 
la care au participat 52 de copii între 
9—13 ani. Un frumos rezultat a ob
ținut Ion Luca în proba de 25 m li
ber, realizînd 15,9 sec. In clasamen
tul general, întrecerea a fost cîștigată 
de Ion Luca — 25 p, urmat de Mi- 
haela Dobocan, cu 24 p. lată și alte 
rezultate tehnice: 25 m bras (b) : 
Teofil Drăgan 22,9; 25 m bras (f) : 
Martha Szancsaly 24,5.

IOS1F PATACHI-coresp.

duminică la bazinul Floreasca.
Foto : T. Roibu

1. M. Munteanu (Progresul) 73,16 p; 
cat. a Ill-a: 1. P. Preoteasa (Pio- 
gresul) 73,19 p, 2. C. Iliescu (S.S.E. 1) 
64,93; cat. a Vl-a: 1. M. Caricova 
(C.S.S.) 25 p. COPII I: cat. a 11-a: 
1. J. Trăistaru (Progresul) 87,66 p: 
cat. a III-a: 1. 1. llieș (Progresul) 
68,78 p; cat. a V-a: 1. F. Petrovici 
(Progresul) 18,40 p. COPII II, cat. a
II- a: 1. C. Nedelcu (C.S.S.) 88,78 p;
cat. a Vl-a: 1. A. Nicolaș (C.S.S.) 
14,05. FEMININ: senioare: 1. Gabriela 
Popescu (S.S.E. 1) 87,76 p; junioare: 
1. Rodica Sirbu (Progresul) 37,70; 
JUNIOARE II: caf.aV-a: 1. Alexandra 
Arvunescu (S.S.E. 1) 23,33, 2. R.
Ghențea (Progresul) 16,20; COPII I. 
cat. a III-a: 1. R. Popescu (S.S.E. 1) 
75,33; 2. M. ' " 
23,36; cat. a 
neanu (S.S.E. 
seu (S.S.E. 1)
III- a: 1. M.
cat. a V-a: 1. D. Săvulescu (C.S.S.) 
26,66 p; cat. a Vl-a: 1. I. Popescu 
(C.S.S.) 22,13 p, 2. A. Agiescu (S.S.E. 
1) 20,20 p.

• In continuarea întrecerilor de 
înot s-au desfășurat meciurile de polo 
din cadrul etapei a Il-a a campionatu
lui Capitalei, rezervat echipelor de se
niori. lată rezultatele tehnice: Lotul 
de juniori — Progresul 6—2 (3—0, 
2—0, 0—1, 1 — 1), Dinamo—Steaua 
7—4 (1—1, 2—1, 2—2, 2—0). Știința. 
a pierdut prin neprezentare meciul pe 
care trebuia să-l susțină cu echipa 
Rapid. (C. N1CULESCU—cofesp.).

Izăcescu (Progresul)
V-a: 1. Stefania Bălăbă- 
1) 33,89; 2. Luiza Ilie- 

27,67; COPII il cat. a 
Voinea (C.S.S.) 78,63;

PENTRU DEZVOLTAREA NATAȚIEI
IN TOATE RAIOANELE DIN REGIUNEA BUCUREȘTI

Darea de seamă prezentată la șe
dința lărgită a biroului federației de 
natație a subliniat faptul că deși s au 
înregistrat unele succese în anul 1963, 
totuși ele nu reflectă, nici pe de
parte, posibilitățile de cane dispune 
.cest sport în patria noastră.

Am să mă refer, în rîndurile ce 
urinează, la cîteva lipsuri din acti
vitatea membrilor comisiei regionale 
București. Astfel trebuie să recunoaș
tem că nu a existat o suficientă 
preocupare pentru ca un număr tot 
mai mare de oameni ai muncii, în 
special tineretul de la sate, să în
vețe înotul și să fie angrenați, in 
mod organizat și continuu în prac
ticarea natației.

De asemenea, nu am fost destul 
de insistenți pentru a rezolva unul 
dintre cele mai importante obiective 
din munca noastră: organizarea 
cursurilor pentru formarea instructo
rilor de înot, deși ne era cunoscut 
faptul că nu pot exista secții de nata
ție, atit timp cît nu avem instructori 
de specialitate.

Biroul comisiei regionale de nata
ție a analizat in mod temeinic situa
ția actuală și, cu sprijinul consiliului 
regional al UCFS București, și-a în
tocmit pentru anul 1964 un plan de 
muncă din care rezultă următoarele 
sarcini mai importante:

1. înființarea a 30 de secții de înot.
2. Organizarea pe plan local, în 

toate raioanele care au secții de înot, 
cursuri pentru formarea a 250 in
structori și arbitri.

3. înființarea a 20 centre pentru în
vățarea înotului.

4. Vom sprijini acțiunea de ame
najare a bazinelor simple în toate 

raioanele din regiunea București. Mun
cind cu pasiune ne angajăm să nu 
precupețim nici un efort pentru dez
voltarea continuă a natației în regiu
nea noastră.

AL M1RON
antrenor

Președintele comisiei regionale 
natație București

cam-

rămas încă

sîrguință, sînd dornici 
ei tricoul de campion, 

recunoscut că a- 
sînt conștienți de acest 
Francisc Martin, de pe

„ Chimia
matematica
Se terminase prima etapă a Sparta

chiadei de iarnă a tineretului și la 
Consiliul raional UCFS Făgăraș înce
puseră să sosească rapoartele asocia
țiilor sportive. Acum urmau să se nu
mere... bobocii, să se vadă cine a 
făcut treabă și cine nu.

— la să vedem cum se prezintă 
cei de la Chimia Făgăraș! și-au zis 
tovarășii de la Consiliul raional, în- 
cepînd să caute printre rapoarte. Și, 
din teancul de hîrtii, s-au oprit iutii 
asupra raportului trimis de asociația 
Chimia. Era cea mai mare asociație 
din raion și, în mod- normal, întrece
rile din cadrul Spartachiadei de iarnă 
treuiau să fi mobilizat sute și chiar 
mii de tineri. Nu tnfîlnești la tot pasul 
o asociație sportivă cu peste 4000 de 
membri UCFS și cu o magazie dol
dora ele echipament și de materiale 
sportive. Ce au 
Mai ușor este 
ti-au. Se găsesc

Dar referindu-ne la pasiunea și dra
gostea cu care se muncește cu juniori 
și copiii trebuie să vorbim neapărat și 
despre un alt antrenor de Ia C.S.M. ; 
de Ștefan Nagy.

„Tovarășul antrenor Pista baci'" 
cum îi spun cei aproape 100 de copii 
și juniori cu care lucrează, este cei 
mai cunoscut și mai apreciat instructor 
și educator din orașul de pe Someș, 
datorită modului cum lucrează cu ei. 
cum se preocupă de creșterea și educa
rea lor.

Ștefan Nagy a jucat fotbal pină in 
anul 1952. Și a jucat bine. De atunci, 
pe lingă activitatea profesională de 
economist la regionala C.F.R., s-a de
dicat și muncii de antrenor. De zece 
ani lucrează cu juniorii și copiii. In 
prezent are la C.S.M. 45 de copii și 
două echipe de juniori. Una e clasată 
pe locul I în seria 
tulul republican.

s-au 
că antrenorul nu le trece 
nici o abatere. Dacă cineva 
„patru" la școală, automat 
prezintă la antrenament și

a 10-a a campiona-

Pe teme educative

Antrenorul Nagy l-a luat alături de 
el pe entuziastul medic Onoriu Chețea- 
tiu. împreună se ocupă de juniori, for
mează cadre tinere de fotbaliști, dar și 
cetățeni cu un profil moral caracteristic 
tinerei noastre generații. Iată unul din 
multele exemple : Vasile Hășmășanu, a 
fost promovat de curînd în echipa de 
seniori. E talentat. Dar cu el a tre
buit să se lucreze foarte mult. La în
ceput, pentru fotbal el își neglija școala. 
Iar la un moment dat s-a trezit fără 
nici o ocupație. Antrenorul l-a scos din 
lot. Dar n-a uitat de el.
spre uzină, unde să se califice într-o 
meserie. Și Hășmășanu a devenit în 
curînd muncitor calificat. Apoi, îndru
mat cu aceeași dragoste și răbdare, 
un fotbalist cu perspective.

Fiecare junior . al lui Ștefan Nagy 
are o fișă a lui personală. în .ea sînt 
trecute calitățile tehnice, fizice, con
troalele medicale, iar acolo unde e ca
zul, și carențele în pregătirea moraiă, 
în comportarea de zi cu zi. E un lucru 
destul de migălos, dar foarte util. Fișa 
personală e un adevărat tablou al vieții

societate, 
juniorilor 
ne-a răs- 
o săptă-

L-a îndrumat

juniorului, care treb ie îndrumat «t 
grijă, cu dragoste și uneori cu gin
gășie.

„Cui nu-i plac copiii să nu lucreze 
cu ei, să nu facă această muncă din 
obligație —ne spunea Ștefan Nagy. 
Eu ii iubesc la fel ca pe copilul mea, 
prezent și el între acești mici fotbaliști 
de care mă ocup-. Și copiii au înțeles 
dragostea antrenorului și se străduiesc 
să nu-1 dezamăgească. De altfel, 
convins ei 
cu vederea 
a luat un 
nu se mai
nu mai este luat nici ca spectator ia 
meciurile Științei, pină nu-și îndreaptă 
nota. Dacă nu poate s-o facă singur, 
unul dintre cei mai buni la învățătură 
îl ajută. Pe cei care vin îmbrăcați ne
îngrijit, doctorul Chețeanu ii suspendă 
de la antrenament. Cei doi educatori 
se interesează totodată și de viața lor 
familială, de felul cum se ocupă pă
rinții de creșterea lor.

L-am întrebat pe Ștefan Nagy, cînd 
discută cu micii săi sportivi despre 
comportarea la școală, în 
cind face educația copiilor și 
săi. „Ori de cite ori e cazul. 
puns el. De altfel, nu trece
mină ca să nu analizez cu copiii cum 
s-au comportat și cum au muncit".

Acestea sînt cîteva aspecte din munca 
cu juniorii și copiii, o muncă destul de 
migăloasă și de pretențioasă, dar și 
plină de satisfacții.

De cîteva săptămîni cinci din juniorii 
Iui Șt. Nagy au fost promovați in pri
ma echipă, din categoria B. Deși forma
ția de juniori a slăbit, firește, prin ple
carea celor mai buni, antrenorul nu e 
supărat. Sînt alți înlocuitori. Pentru 
aceasta muncește. Să crească noi cadre. 
De aici au plecat și Lungu, Kirner, 
care au jucat in Iotul U.E.F.A., Bacoș. 
Stanciu, Cuncuti (de la Crișul Oradea) 
și cind aceștia joacă bine în echipa 
națională de juniori sau în categoria 
A, antrenorul Ștefan Nagy se bucură 
la fel ca atunci cind ei jucau în echipa 
lui de juniori. Pentru pregătirea lor 
a muncit și aceasta e cea mai bună 
răsplată.

CONSTANTIN ALEXE

in această magazie? 
să vă spunem ce... 
aici de toate: sute și

— Eu zic să-i socotim și pe cei care privesc ca... participanti la Spartachiadă

sute de tricouri, bocanci de fotbal și 
de munte, schiuri, patine, mingi de tot 
felul, garnituri de șah, mese și palete 
de tenis, arme-sport și cartușe pen
tru tir și... cite și mai cite. Nici ma
gazinele I.D.M.S. nu sînt mai bine 
asortate! In asemenea condiții, să tot 
faci sport! Dacă mai punem la soco
teală și faptul că vremea fusese 
pe-aici bună la... suflet — căzuse 
zăpadă multă, venise îngheț — este 
evident că existau toate condițiile ca 
Spartachiada 
toate cele 11 
tul să aibă 
pagini.

Cind colo, 
asociației sportive Chimia, N. Francisc, 
anunța că avuseseră loc întreceri doar 
la 3 discipline sportive: la șah, la 
tenis de masă și la patinaj. Cit des
pre cifre, ce să vă spunem ? La șah, 
un sport atît de răspîndit și tocmai 
bun ele jucat acum la gura sobei, aso
ciația se prezenta cu un bilanț de... 
37 de participanti, ceea ce arăta că 
consiliul asociației nu se omorîse cu 
firea muncind pentru Spartachiadă. O 
altă cifră însă dovedea contrariul: la 
patinaj numărul era de-a dreptul im
presionant: 1606 de participanti.

Punlnd față de față aceste date con
tradictorii, ani vrut să știm — even
tual pentru un schimb de experiență 
— ce metode au fost folosite pentru 
angrenarea unui număr atît de mare 
de tineri la întrecerile de patinaj. Și 
dacă a fost descoperită o metodă atit 
de bună, de ce nu s-a folosit și la 
șah?

„Mi ster ui" l-am dezlegat repede. 
Despre ce este vorba?

Conducerea Combinatului sprijinise 
consiliul asociației pentru amenajarea 
unui patinoar natural in incinta sta-

să se fi desfășurat la 
sparturi ale ei, iar răpor- 
un număr apreciabil de

ce să vezi? Președintele

diorutlui ai bate din
palme patinoarul a fost gaia. Și. chiar 
de a doua zi, lumea a început să na- 
tineze aici, ■ petrecindu-și în mod plă
cut timpul liber. Prețul de intrare e-a 
mic, patine de închiriat se găseau.

■ cum să nu vii? Au venit și tinerii. au 
venit și vîrstnicii. Pină la sfîrșitul 
lunii ianuarie se vînduseră 1606 de 
bilete. Dar, ia stați un pic: nu vă 
amintește nimic această cifră? Pa-că 
v-ați mai întîlnit cu ea. Să vă spunem 
și unde: în raportul trimis de asociația 
sportivă Chimia Consiliului raional 
UCFS Făgăraș. Oamenii număraseră 
cotoarele de bilete și stabiliseră astfel, 
cu maximum de... precizie, numărul 
participanțiilor la înirecererile de pa
tinaj organizate de asociația Chimia 
în cadrul primei etape a Spartachiadei 
de iarnă! Și dacă nu i-ar fi zorit con
siliul raional să trimită raportul și i-ar 
fi lăsat pină prin, martie, facem rămă
șag că ieșeau primii pe țară in mobi
lizarea la patinaj.

Un singur regret au probabil și 
acum membrii consiliului asociației 
Chimia. Că nu s-au gindit să tipă-eas- 
că două feluri de bilete: unele pentru 
femei și altele pentru bărbați. Ce sta
tistică ar fi trlntit! Poate că ar fi 
primit și un premiu din partea 
siliului raional UCFS.

Poate? Mai mult ca sigur! 
ales că lectura rapoartelor este 
mai ușoară și mai plăcută decît munca 
de îndrumare și control.

Con-

Mai 
mult

JACK BER AR IU
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MAI MULTA ATENȚIE JUNIORILOR! Incepind de azi

Considerații pe marginea turneului final al „Cupei Sportul popular4*
Penultima competiție oficială de 

sală și-a consumat vineri, sîmbătă și 
duminică o nouă ediție. Este vorba de 
„Cupa Sportul popular", care a în- 

■ scris în palmaresul său a VH-a edi
ție și a consemnat două nume noi pe 
lista celor care au cucerit-o pînă 
acum : C.S.M. Reșița la juniori și Vo
ința Odorhei la junioare. Aceste echipe 
au terminat neînvinse turneele finale, 
pe care le-au dominat prin jocul lor 
mai bun ca organizare, sobru și 
eficace, meritînd succesul dobîndit.

In rîndurile de față vom face cî- 
teva considerațiuni asupra întrecerii 
juniorilor, care s-a desfășurat la Bucu
rești.

Ediția de anul acesta — comparativ 
cu cele precedente, luate în ansam
blul lor — s-a ridicat la un nivel teh-

îngîmfare, pentru a explica aproape în 
întregime de ce C.S.Ș. a dat un randa
ment scăzut în această ediție.

Celelalte două echipe, Luceafărul 
Brașov și C.S.Ș. Cluj, dispun de lo
turi destul de valoroase, cu jucători 
avînd o bună medie de înălțime, dar 
pregătirea lor fizică lasă de dorit, mai 
ales la capitolul rezistență. De aici și 
căderile lor în unele meciuri ca și in
constanța în turneu. De asemenea, pro
cedeele tehnice — corect însușite — 
sînt de multe ori lipsite de un conținut 
tactic.

în general, aceste patru echipe au 
valoare, dar munca de instruire tre
buie continuată cu multă atenție. Sînt 
capitole la care mai trebuie lucrat. De 
pildă, forța și precizia în aruncări. No
tăm, printre altele, că din cele 49 de

C.S.M. Reșița — cîștigătoarea ediției 1963—64 la juniori.

rora se impune să li se imprime o com
portare corectă. Pe de altă parte, a- 
preciem ca negativ faptul că antreno
rul echipei din Cluj (E. Fehervari) a 
ținut pe teren în meciul cu Luceafărul 
un jucător accidentat (Vas), care ju
ca... într-un picior. Aceasta dovedește 
o tendință periculoasă spre goana după 
rezultate, dăunătoare sănătății și in
struirii juniorilor. In această privință 
trebuie să menționăm și încercarea — 
condamnabilă — a echipei din Cluj de 
a folosi în partida cu C.S.Ș. București 
un jucător care nu avea drept de joc, 
folosind un alt carnet. Iar secției de 
handbal Luceafărul și antrenorului ei 
îi reproșam faptul că n-a făcut viza 
medicală a jucătorilor de un an de 
zile (cum a permis comisia locală de 
specialitate participarea echipei în com
petiții pînă acum?...).

Se impune, deci, foarte multă atenție 
în munca de instruire cu juniorii, mai 
ales că printre cei care au evoluat re
cent la București se găsesc elemente 
cu frumoase perspectivei Cosiea.Vas, 
Popescu (Cluj), Bratiloveanu, Bădău, 
(București), Vermeșan, Ilorvat, Peher 
(Reșița), Hotnog, Gal (Brașov) etc. 
sînt elemente care — printr-o muncă 
de pregătire extrem de atentă — pot 
deveni jucători de primă categorie.

P. G.

In

Șase echipe în întrecere pentru titlul 
de campioană republicană

gheață, în continuare, 
competițional intern...

La hochei pe 
bogat program

Aseară s-au încheiat întrecerile tur
neului final al juniorilor, pentru ca 
pe gheața patinoarului artificial 
August" să înceapă de azi cea 
importantă competiție internă, 
neral final al seniorilor.

Cu ce șanse și cu ce efective 
prezintă la start cele șase formații ?

După părerea noastră, Steaua are 
cele mai multe perspective de a in
tra, în acest an, în posesia titlului 
pe care l-a mai deținut de atîtea ori. 
Față de lotul de anul trecut, militarii 
se prezintă mult mai bine, beneficiind 
acum, de la început, de aportul lui 
Biro (care anul trecut a jucat doar în 
retur) și avîndn-1 din nou în rîndurile 
lor pe Varga. Lotul formației Steaua 
cuprinde, astfel, pe: Pușcaș, Crișan- 
Czaka, Ionescu, Varga, Petrescu, Bia- 
nu-G. Szabo, Cala ui ar, Biro, Peter, 
Zografi, Lbrincz, Csiszer, Ștefanov 
Pfenici, Tarcsi, sub conducerea antre
norului Eugen Raduch. Așadar, în Io
tul echipei Steaua, 7 componenți ai 
echipei reprezentative.

Voința Miercurea Ciuc prezintă a- 
proape același lot de anul trecut, mi
nus Tacaci I, care s-a retras din ac, 
tivitate și fundașul Varga, în locul că
ruia va fi folosit Mihoc, fost la Steagul 
roșu. Antrenorul Paul Sprencz con-

,23 
mai 
tur-

campionatul de juniori
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nic acceptabil. Dar, ea a atins o va
loare inferioară ediției de anul trecut, 
ale cărei jocuri au fost de o factură 
tehnică superioară, datorită unei mai 
bune pregătiri — din toate punctele 
de vedere — a echipelor participante 
și a echilibrului de forțe. Finaliștii edi
ției 1963—64 s-au prezentat cu o pre
gătire în general satisfăcătoare. Dar 
dintre ei, mai aproape de „complet" 
a fost C.S.M. Reșița, a cărei victorie 
o considerăm ca rodul unei instruiri 
mai bune. Acest lucru s-a văzut, din 
ritmul constant, din regularitatea în 
lioc, din organizarea calmă a acțiuni
lor. De aceea, apreciem pe deplin 
meritată victoria obținută. C.S.Ș. Bucu
rești, favoritul turneului datorită jucă
torilor mai valoroși — luați individual 
—• și mai experimentați, a manifestat 
slăbiciuni mai ales în disciplina de joc 
și în orientarea pe teren. De pildă. în 
finală, cînd C.S.M. a aplicat o apărare 
avansată, juniorii bucureșteni n-au mai 
știut cum să acționeze și s-au pierdut 
într-o circulație aproape fără scop. La 
aceasta trebuie adăugată și o doză de

6lovituri de la 7 m acordate în cele 
meciuri, 14 au fost ratate, după cum o 
serie de ocazii au fost irosite din ace
eași cauză : imprecizia în aruncări. De 
asemenea (și acest lucru este și mai 
important) antrenorii trebuie să acor
de șî mai jnare atenție educației jucă
torilor, pentru că în unele situații și 
în special în partida C.S.M. Reșița — 
Luceafărul s-ati comis abateri destul 
de serioase, înregistrindu-se mulfe e- 
liminăfi. Gal, Schullerus (Luceafărul), 
Gheorghevici (C.S.M.) — de pildă — 
și-au lovit adversarii. Secțiile de hand
bal respective trebuie să ia măsuri, mai 
cu seamă că este vorba de tineri, că-

Cel mai important joc din turneul 
final al campionatului de juniori (U- 
nirea București — Avîntul Miercurea 
Ciuc) a corespuns așteptărilor: am 
asistat la o întîlnire dinamică, specta
culoasă, de nivel tehnic ridicat. Ho- 
cheiștii bucureșteni au cîștigat cu 
5—2 (2—2, 0—0, 3‘—0) nefezindu-și 
astfel calea către cucerirea pentru a 
doua oară consecutiv a titlului de 
campioni. Spunem aceasta pentru că 
partida lor restanță cu Steaua (vineri, 
la ora 18) nu le poate da emoții și 
chiar în cazul unei înfrîngeri titlul 
le-ar reveni la golaveraj. Aseară însă, 
Unirea a cîștigat mult mai greu de- 
cît arată scorul: se schimbaseră por
țile la jumătatea ultimei reprize și 
tabela de marcaj continua să arate 
rezultatul de 2—2, stabilit în prima 
repriză, prin golurile marcate de Moiș 
și Mihăilescu (U), respectiv Szilaghi 
(de două ori)! In minutul 51, un con

tra.at.ac al bucureștenilor îi prinde pe 
cei de la Avîntul pe poziții prea a- 
vansate și Moiș înscrie un gol ho- 
tărîtor. Primind acest gol și resimțin- 
du-se vizibil după eforturile jocului din 
seara anterioară, cu Steaua (Unirea 
avusese duminică zi liberă) jucătorii 
din Miercurea Ciuc mai primesc două 
goluri într-un minut (autori: Moiș și 
Patraulea) și „soarta" meciului e 
astfel pecefluită. Din păcate, jocul bun 
al celor două echipe a fost umbrit 
de ieșirile de nervozitate ale unor ju
cători, fapt care a făcut ca pe foaia 
de arbitraj să fie consemnat un re
cord de minute de penalizare. Au con
dus arbitrii I. Florescu și M. Uușanu.

In deschidere: Steauă-Știința Sighi
șoara 9—1 (1—1, 4—0, 4—0) prin 
golurile înscrise de Petrescu (4), Trău- 
șan (4), Păduraru, respectiv Heirea.

tează așadar pe: Sofian, Tașnadi-Colo- 
man Hollo, Cazimir Hollo, Fr. Balint, 
Milioc, Em. Antal, Kedveș, Fr. Varga, 
Tacaci II, Andrei, Iuliii Szabo, Ciorba, 
A. Balint, Andrei, IE Gu acest lot, 
Voința se anunță ea singura echipă 
care le-ar piutea face „griji" militari
lor bucureșteni.

Nici Știința Cluj nu prezintă prea 
multe noutăți în lot. Să-l parcurgem: Ar- 
deleanu, Șerban-Dibernardo, Soos, Ciu- 
roș, Spren.cz, Szlies-Iszlai, Iacob, Cozan I, 
Cozan II, Naghi, Otvoș, I. Antal. După 
cum se Vede, destul de multe nume 
cunoscute. Cu g<cest lot, eare a avut 
la dispoziție eondițij de pregătire mai 
hune decât în alți ani, antrenorul Vili 
Covaci speră să obțină o performanță 
mai bună decît anul trecut, eînd clu
jenii au terminat pe un Ioc oare i-a 
obligat la baraj pentru ă-și cîștiga 
locul în turneul final actual.

Știința București, eare s-a pregătit 
sub conducerea antrenorului C. Țico, 
are un Iot omogen, din care fac parte 
4 din componenții echipei noastre 
olimpice (Flofescu, Ferenczi, Țiriac, 
loanoviei). Iată jucătorii pe oare con
tează: Crihan, Cristescu-L. Vakar,
Fogoroș, Țiriac, Sulinian, loanoviei, 
lresell, T. Vakar, Niță, Ferencz, Da- 
tatii ti, Gubernii, Costescu.

Pentru prima oară în turnerjl final, 
de la adoptarea actualului sistem de 
desfășurare a campionatului, Dinamo 
București se prezintă ca o formație 
de perspectivă. Antrenorul Gabriel 
Cosman n-are în echipă „nume urări", 
dar beneficiază dc aportul cîtorva ju
cători cu destulă experiență a com
petițiilor mai mari, 
movist: Orban, Tulbure-Corduban, 
bănescu, Barbu, Hadarag-Sipoș, 
descu, Bașa, Lungii, Ciobotaru, 
radi, Rigo, Z. Antal, Lenart.

în fine, Steagiil roșu Brașov, 
cauza insuficientei preocupări pentru 
secție, brașovenii au un lot redus pe 
care -— pînă la ora la care scriem 
aceste rînduri — nu și l-ara putut de
finitiva, o serie de transferări cerute 
de ei fiind încă sub semnul între
bării.

Turneul final se dispută începînd 
de azi pînă duminică, cu o zi de 
pauză (vineri). Programul partidelor 
din primele etape îl găsiți lă rubrica 
noastră 
mandăm, 
partidele Voința — Știința Cluj 
Steaua — Știința București de astă- 
seară și Steaua — Știința Cluj de 
mîine seară.

Iată lotul dina-
Șer-
Bol-
Va-

Din

„Unde metgem". Vă reco- 
dintre aceste prime jocuri,

Ș«

R. U.

Completări la eroniea etapei

In preajma turneelor finale 
ale „Cupei F. R. H.“

Cu meciul dublu dintre Steaua Bucu
rești și Dinamo Brașov, încheiat cu vic
toria bucureștenilor, a fost desemnată 
și a patra echipă participantă la tur
neul final al „Cupei F.R.H." la seniori. 
Deci, finalistele sînt următoarele : 
Dinamo și Steaua din București, Știin
ța Timișoara și Știința Tg. Mureș. 
Turneul, după cum am anunțat, va 
avea loc la Tg. Mureș în zilele de 28 
și 29 februarie și 1 martie.

In ce privește turneul final al se
nioarelor (calficate : Știința București, 
C.S.M. Sibiu, Știința Timișoara și 
Știința Cluj) a intervenit o modificare 
de date: jocurile se vor desfășura la 
29 februarie și 1—2 martie, la Cluj.

Programul turneelor finale a fost 
astfel alcătuit :

SENIORI — Ziua I: Știința Tim.— 
Știința Tg. Mureș și Dinamo—Steaua; 
ziua 11: Steaua—Știința Tg. Mureș și 
Dinamo—Știința Timișoara : ziua 111: 
Steaua—Știința Timișoara și Dinamo— 
Știința Tg. Mureș.

SENIOARE — Ziwn 1: Știința Buc.
— C.S.M. Sibiu și Știința Timișoara
— Șt. Cluj; ziua 11: Știința Timișoa
ra—C.S.M Sibiu și Știința Bttcutești
— Știința Cluj; ziua 111: C.S.M.— 
Știința Cluj și Știința Buc. — Știința 
Timișoara.

TRACTORUL BRAȘOV — FARUL 
CONSTANȚA (m) 3—0.
jucind pentru prima oară cu forma
ția completă, au desfășurat un joc de 
valoare. Cei mai buni au fost Chin- 
zeriuc, Bărbuță, Fieraru, Szocs (Trac
torul), Timirgazin și Zaharia (Farul). 
(C. GRUlA-coresp.).

Gazdele,

FARUL CONSTANTA - C.P.B. (f) 
2—3. Joc modest ca nivel tehnic, dar 
interesant prin evoluția scorului. Gaz
dele s-au prezentat din nou slab. S-au

Masculin
1. Tractorul Brașov 2 2 0 6.0 ( 92— 62) 4
2. Știința Timișoara 2 2 0 6:2 (114— 94) 4
3. Rapid 2 2 0 6:3 (123—109) 4
4. Progresul 2 1 1 5:3 (101— 91) 3
5. Știința Galați 2 1 I 4:3 ( 86— 76) 3
6. Steaua 2 1 1 5:4 (131—121) 3
7. Dinaino 2 1 1 5:5 (131—121) 3
8. Petrolul Ploiești 2 1 1 4:4 (101-^ 99) 3
9. Minerul Bihor Z 1 1 3:5 ( 90—115) 3

10. Farul Constanta 2 0 2 1:6 ( 78—101) 2
11. Știința Cluj 2 0 2 1:6 ( 76—105) 2
12. C.S.M.S. Iași 2 0 2 1:6 ( 77—106) 2
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De ce atiția nervi, 
Virgil Moșescu ?

Spectatorii caîe l-au văzut Jucind pe 
Virgil Moșescu sini de acord că el este 
un jucător bun. Intr-adevăr, Moșescu are 
un bogat bagaj de cunoștințe tehnice și 
o serie de calități fizice cate îl fac să 
se remarce de fiecare dată. Este cel mai 
valoros jucător al formației C.S.M.S. Iași 
și pentru aceasta a și fost desemnat de 
antrenorul său să fie căpitan al echipei. 
Cu experiența lui (a fost și în loiul re
publican), Moșescu trebuie să-și ajute șî 
colegii, să se ocupe mai mult de organi
zarea jocului echipei sale. bar. în partida 
cu Steaua el nu a făcut acest lucru. Ă 
fosî nervos, a vociferat continuu, s-a de
clarat de fiecare dată nemulțumit de de
ciziile arbitrului. în Jec să se preocupe 
de joc a găsi: de cuviință să se ia la 
harță cu arbitrul de tușă pentru fiecare 
minge, dacă a căzut sau nu îri teren, dacă 
a ' sl a.insă sau nu de blocajul echipei 
sale, cieins prin aceasta o atmosferă nu 
prea plăcută în rîndul colegilor și specta- 
torilor. Ba unii dintre spectatori s-au lă
sat influențați de atitudinea jucătorului ie
șean și au început să protesteze și chiar 
să insulte pe conducătorii jocului. Este ca
zul ca acest jucător talentat să reflecteze 
asupra comportării sale, cafe face ca ran
damentul luă să fie sub posibilitățile reale.

AL. CONSTANTIN

Feminin
1. Dinamo 2 2 0 6:0 ( 90— 36) 4
2. Rapid 2 2 0 6:1 (101— 78) 4
3. Știința Cluj 2 2 0 6:2 (110— 81) 4
4. C.P.B. 2 2 0 6:2 (110— 91) 4
5. C.S.M. Sibiu 2 1 1 3:3 ( 76— 70) 3
6. Știința Buc. 2 1 1 3:5 ( 94—109) 3
7. Progresul 2 0 2 4:6 (120—134) 2
8. Farul Constanța 2 0 2 3:6 (114—121) 2
9. C.S.M. Cluj 2 0 2 0:6 ( 45— 90) 2

10. Voința Craiova 2 0 2 0:6 ( 40— 90) 2

CLASAMENTELE „CUPEI R.P.R."

remarcat Elena Crăciun, Ana Zabara 
(C.P.B.). Maria Danielescu (Farul). 
(C. POPA-coresp.).

• Sîmbătă s-a încheiat cea de a 
dona ediție a competiției masculine 
„Cupa orașului București". Ca și anul 
trecut, trofeul pus în joc a revenit for
mației Semănătoarea, antrenată de 
maestrul sportului Jean Ponova.

In meciul de sîmbătă, cu Aurora, 
Semănătoarea a prestat un joc mai 
Complet și-a cîștigat cu 3—1 (15—13, 
15—9, 13—15, 16—14).

Arbitrul C. Armășescti a condus e- 
chipeie: SEMANATOAREA: Schafjer, 
Torjescu, Pelin, Constaniinescu, C. 
Popescu, D. Ardelea-Dumitrache. AU
RORA: Săhleanu, Viat cu, Petrof, 
Ghertinișan, Dimcescu, Wilwerth. Pe 
tocul al treilea în „Cupa orașului 
București" S-a clasat Confecția (M.T.).

p— DIN NOU DESPRE SERVICIU...
La multe echipe serviciul continuă să fie necorespunzător. In meciu- { 

rile din Capitală, de sîmbătă și duminică, am văzut prea puțini jucători ( 
preocupați de executarea unui serviciu din care să realizeze puncte sau. ț 
cel puțin, să creeze cit mai multe dificultăți adversarului in primirea ) 
mingii. ?

Duminică, cei prezenți in sala G idlest i au remarcat serviciile Son iei i 
Colceriu și ale Doinei Popescu. Cele două jucătoare rapidiste, mai ales ț 
Sonia Colceriu. au servit excelent, precis și puternic, reușind să aducă l 
echipei numeroase puncte. Folosirea cu pricepere a avantajului acestui ? 
procedeu de repunere a mingii în joc este fără îndoială rodul muncii î 

■ intense de la antrenamente, al exersărilor de zeci și zeci de ori. lată-le ’ 
pe Sonia Colceriu (stingă) și Doina Popescu (dreapta), surprinse de foto- I 

. reporterul nostru I. MIHÂLCA, în timpul executării serviciului. Poziția j 
corpului Soniei Colceriu voibește de la sine despre tăria loviturii pe care { 
o execută. j

Fiecare jucător și jucătoare trebuie să exerseze mult pentru a căpăta j 
încredere în posibilitățile lor și pentru a executa asemenea servicii fără ț 

i teama de a greși.

Spren.cz


’rogresul a obținut a treia victorie în R.A.U.
Fotbaliștii de la Progresul București 

i-au încheiat duminică turneul între- 
rins în R.A.U. cu o performantă fru- 
roasă : întîlnind în localitatea Da- 
îahur o selecționată a cluburilor di- 
izionare din Republica Arabă Unită, 
rogresul a cîștigat cu 3—0 (2—0), 
rin punctele marcate de lancu, Voi- 
ea și Jofciulescu. Victoria sportivilor 
ucureșteni a fost obținută în urma 
nui joc spectaculos, la care au asistat 
3 000 de spectatori.
Presa de specialitate din R.A.U. are 

uvinte elogioase la adresa formației

Progresul București care a terminat 
turneul neînvinsă și care nu a primit 
nici un gol în cele trei partide dispu
tate în R.A.U. După cum se știe, în 
primul meci, Progresul a întrecut cu 
2—0 formația F.C. Damietta, clasată 
pe locul 4 în campionatul R.A.U., iar 
în al doilea a învins cu 1—0 echipa 
F.C. National din Cairo, lidera cam
pionatului egiptean.

Mîîne, la Atena, Progresul va juca 
cu Panathinaikos.

Pregătiri...
Și echipele din categoriile B și C 

i susținut ia sfîrșitul săptămînii tre- 
ite jocuri cu caracter de verificare, 
ită citeva relatări ale corespondenților 
rstri.
UNIREA R. VILCEA — C.S.M. 

IBIU 1—0 (0—0). în pofida terenn- 
i acoperit de zăpadă, amîndouă echi- 
;le au desfășurat un joc frumos, di- 
imic. Mai deciși în acțiunile de fina- 
rare, gazdele au creat ocazii' mai 
are, din care doar una a fost con- 
etizată (Marin în- min. 65). Oaspeții, 
și au jucat bine în cîmp, au dat 
vadă de ineficacitate în fața porții, 

au avut două bare în repriza se- 
ndă. S-au remarcat Marin, Gibea, 
ihăilescu, Marcu de la Unirea și Popa 
cer, Cherciu de l.a C.S.M. Sibiu.

D. ROȘIANU
C.S.M. REȘIȚA — MINERUL 
41NA 1— 0 (1—0). Reșițenii au ae- 
riat binc.în jocul de cîmp, au avut 
țiutiva în majoritatea timpului, dar 
au reușit să înscrie decît un singur 
1, prin Budai în min. 3. Oaspeții au 
s accentul pe compartimentul defeti- 
’, reușind să se apere foarte bine.

I. PLAV1ȚIU
METALUL T. SEVERIN — JIUL 
1TR1LA 3—3 (2—3). Joc viu disputat, 
mltat echitabil. Au marcat Jimbo- 
inu, Ghinea, și Amza pentru Metalul 
Peronec (2) și Ștefănescu pentru

GH. MANAFU
5IDERURGISTUL HUNEDOARA — 
IRUL BRAD 3—1 (1-0). Peste 3 0G0 
spectatori au urmărit un joc fru-

„Cupa Primă verii “ 
în .egiunea Oobrogea 

n scopul pregătirii cit mai temei- 
e a echipelor de fotbal în vederea 
eperii returului campionatelor, co- 
iia regională de fotbal Dobrogea, 
propunerea colegiului regional al 
renorilor, a aprobat organizarea 
îi competiții pregătitoare, sub de- 
nirea de „Cupa Primăverii". La a- 
stă competiție participă 16 echipe 
jărți*te în două serii de cîte 8 eehi- 

Iată cîteva din formațiile parti- 
ante : Farul (rezerve), Portul, E- 
trica. Marina, Calatis, USAS Năvo- 
i. Petrolul, I.M.U.M. Medgidia, 
•G. Constanța, Unirea Basarabi etc.

C. POPA — coresp.

pregătiri...
n>os, încheiat cu victoria meritată a 
formației gazdă. Au marcat Golii, llu- 
melnicu (2) pentru gazde și Gris pen
tru oaspeți.

V. ALBU

A.S. CUGIR — CHIMIA FAGARAȘ 
1—0 (0—0). Terenul înghețat a in
fluențat desfășurarea jocului. Echipele 
au arătat o bună pregătire tehnică. 
Unicul gol a fost înscris de Nițu în 
min. 72.

M. VILCEANU

CHIMIA TIRNAVENI — GAZ 
METAN MEDIAȘ 2—3 (1—2). Me- 
dieșenii au obținut victoria la limită, 
la capătul unui joc disputat. Au marcat 
Janga (2), Marinescu pentru Gaz 
Metan și Nemeș (2) pentru Chimia.

Z. RAȘNOVEANU

-TRACTORUL BRAȘOV - CARPAȚI 
SINAIA 3—1 (1 — 1). Meciul s-a dis
putat sîmbătă. Gazdele au prestat un 
joc mai organizat și au cîștigat prin 
punctele înscrise de Pană (2) și Dră- 
goș. Unicul gol al sinăienifor a fost 
marcat de Focșeneanu.

C. GRUIA

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ - 
CHIMIA ONEȘTI 3—0 (1—0). A fost 
un joc frumos, de bun nivel tehnic. 
Au marcat Mihalache (2) și Manga
lagiu.

C. NEMȚEANU

ALTE REZULTATE : A.S.M.D. SATU 
MARE — METALURGISTUL BAIA 
MARE 6—1 (2—1); RAPID TG.
MUREȘ — VOINȚA TIRNAVENI 4—0 
(1—0): FAIANȚA SIGHIȘOARA - 
SPARTAC MEDIAS 4—2 (3-1) ; ME
TALUL BUZĂU — ȘTIINȚA GALAȚI 
1—0 (1—0); PROGRESUL TIMI
ȘOARA — ELECTROMOTOR 4—4 
(3-2) ; MINERUL ORAV1TA - 
C.F.R. TIMIȘOARA 0—3 (0—2).

JOI, PE STADIONUL GIULEȘTI

Joi, pe stadionul Giulești, se des
fășoară, de la ora 15,30, meciul de ve
rificare dintre echipele Rapid și Metalul 
București.

RATĂRILE
LIPSA DE EFICACITATE

Șl INSTABILITATEA FORMAȚIILOR

Un alt aspect care influențează 
eficacitatea o constituie instabilitatea 
formației și în special a liniilor de 
înaintare. Se știe că cu cit compo
nents liniei de atac joacă mai mult 
împreună, cu atîta se cunosc mai bine, 
se formează o legătură și o înțele
gere reciprocă bună. Desigur că schim
bările survenite in urma unor acci
dente, a unor ieșiri vădite din formă 
sau din motive disciplinare, sint justi
ficate. Insă schimbările pe motive care 
nu își găsesc o justificare totală, sint 
contraindicate. La aceasta mai tre
buie să avem în vedere că legătura 
între înaintași — jucători care au sar
cini de construire și finalizare — se 
formează mult mai greu; aceasta se 
poate obține numai pe o durată mai 
mare, cînd ei joacă mai mult timp 
împreună.

In turul campionatului numai cîteva 
echipe au menținut aceeași linie de 
atac, dar numai pe parcursul a cîtorva 
etape consecutive. Steagul roșu a men
ținut aceeași linie de înaintașf în 5 și 
apoi în 4 etape. U.T.A. 4 etape, 
C.S.M.S., Crișul, Rapid, Progresul în 
3 etape. In restul etapelor, liniile de 
atac au fost schimbate de la etapa la 
etapă și chiar în același meci.

O parte din echipe au modificat de 
la meci la meci postul jucătorilor ; in
tr-o etapă un jucător joacă înaintaș 
central, in alta extremă. Exemple de 
acest fel sînt multe ieșind în evidență 
Siderurgistul, Știința Timișoara, Pe
trolul. Steaua. Farul. Noi considerăm 
că specializarea pe posturi rămine deo
camdată un criteriu in alcătuirea for
mației. Echipele care au modificat me
reu liniile de atac, cele care au schim
bat jucătorul în diferite posturi nu 
și-au mărit randamentul în joc. In tre
cut, formațiile noastre aveau mai 
multă stabilitate. Liniile de atac Bin- 
dea — Beke — C'olac — Schvarz — 
Dobai; Glanzmann — Covaci — Ronay 
— Bodola — Cociș; Cacoveanu — 
Constantin — Alexandrescu — Zavo- 
da I — Tătaru sau tripletele Ploeș- 
teanu — Humis — P.Vîlcov; Flama- 
ropol — T. Popescu — lordache; Ni- 
cușor — Ene I — Neagu etc., etc. ju
cau în aceeași formulă de la etapă la 
etapă și chiar pe parcursul unui În
treg campionat

★
Problema eficacității în jocul echi

pelor noastre nu este epuizată prin 
cele relatate pină acum. Jocul, de cele 
mai multe ori lent in zona de finali
zare, slaba combativitate a multor 
înaintași, ritmul scăzut în fața porții, 
jocul individual exagerat departe de 
poartă etc. sint aspecte care sînt di
rect legate de eficacitate, dar care nu 
au făcut obiectul studiului nostru.

In ultimă analiză problema efica
cității este problema trasului la poartă, 
iar dacă vrem să ridicăm eficacitatea 
trebuie să îmbunătățim trasul la poar
tă sub toate aspectele. Nu putem re-

La echipele din categoria A'

Șl CAUZELE LOR (II)

lingă bară...Din nou pe

zolva problema eficacității numai din 
punct de vedere tehnic fără a ține sea
ma și de celelalte laturi ale lui. Tre 
buie mărită viteza înaintașilor în fa
zele hotărîtoare din fața porții. Viteza 
de explozie, de reacție și fentele înlăn
țuite sint cele mai importante în lupta 
directă cu apărătorii pentru realizarea 
golului.

De fapt, în acțiunile de atac este 
concentrat întregul sens al jocului 
Prin atac și prin înscrierea a cit mai 
multe goluri se obține victoria. Sub 
acest aspect trebuie acordată o atenție 
mult mai mare lucrului cu înaintașii. 
Primul pas către îmbunătățirea efica
cității este legat de durata afectată 
trasului la poartă în procesul de an
trenament. Durata mai mare se poate 
obține folosind metoda lucrului indi 
vidual unde se formează mai bine de
prinderea loviturilor puternice, precise 
și care prin repetare se întăresc și se 
perfecționează.

De asemenea, trasul la poartă tre
buie să se execute cînd jucătorii sînt 
odihniți și nu după ce in prealabil au 
efectuat alergări de viteză, după ce 
lucrează la dezvoltarea rezistenței sau 
a forței. Oboseala nu faverizează pre
cizia și eficacitatea loviturilor și nici 
interesul jucătorilor pentru perfecțio
narea lor.

Cărțile și articolele de specialitate 
sînt pline de recomandări, indicații și 
mijloace pentru îmbunătățirea trasu
lui la poartă și a măririi eficacității. 
Fiecare antrenor cunoscind mai bine 
gradul de pregătire al jucătorilor săi, 
calitățile și deficiențele înaintașilor, 
are posibilitatea să selecționeze exer
cițiile pentru trasul la poartă cele 
mai indicate. Totul depinde de muncă, 
de perseverență, precum și de preocu
pările jucătorilor și antrenorilor.

Lector N. ROȘCULEȚ 
Asistent M. BÎRSAN

de la catedra de fotbal—I.C.F.

„Cupa 6 Martie"
ăptămîna trecută s-au desfășurat 
mele întîlniri din cadrul competi- 

de fotbal dotată cu „Cupa 6 Mar- 
la care participă echipele de 

jgorie B : C.S.M. Sibiu, Tractorul 
șov, Gaz Metan Mediaș și Chimia 
ăraș, alături de formațiile de ca
ma C Metrom Brașov, Textila Sf. 
îorglie, Faianța Sighișoara și frun- 
i campionatului regional, Rulrnen- 
Brașov.

iele 8 echipe sînt împărțite în două 
i și-și dispută întîietatea în întîl- 

sistem turneu, numai tur, pri- 
e clasate urmînd să se întîlneas- 
la data de 12 martie pentru de- 
narea cîștigătoarei trofeului ofe- 
de comisia regională de fotbal de 
lîngă UCFS reg. Brașov.
rima etapă desfășurată s-a soldat 
următoarele rezultate : seria I : 
înța Sighișoara — Tractorul Bra- 
2—2 (2—2) ; Textila Sf. Gheor- 
— Gaz Metan Mediaș 1—1 (0-—0); 

a a Il-a : Chimia Făgăraș — Hul
itul Brașov 3—1 (1—0) ; Metrom 
șov — C.S.M. Sibiu 0—O.
tapa a Il-a se dispută joi 27 fe- 
arie 1964, după următorul pro- 
n : seriia I : Textila Sf. Gheorghe 
Tractorul Brașov ; Gaz Metan Me- 

— Faianța Sighișoara ; seria a 
: C.S.M. Sibiu — Chimia Făgă- 

; Metrom Brașov — Rulmentul 
ȘOV. ,

C. GRUIA — coresp. regional

Pare aproape neverosi
mil ce am scris: Vasile 
Zavoda a spus adio fot
balului 1 Stau și-i privesc 
fața. Parcă-i un „cap 
expresie", cu zeci de , 
ieturi". Cite or fi ae 
fotbal 7

II aud. rostind cu 
ceeași voce pe care 
știu de ani de zile și 
care puțini dintre 
de mii de spectatori care 
l-au văzut, i-ar bănui-o:

— Da, am renunțat la 
fotbal.

O voce de om timid, 
parcă timorat mereu de 
ceva. Aceasta-i una dintre 
cele mai neașteptate tră
sături ale lui „Akbar". 
„Tigrul" de pe teren era 
cel mai tăcut om din

la

a-
i-o
pe 

sutele

VAS1LE ZAVODA A SPUS ADIO
vestiare. Pentru el vorbea 
aproape întotdeauna Feri, 
fratele său mai mare.

— Ți-a plăcut fotbalul, 
Va sile 7

— Enorm! Nu poate 
încape în cuvinte tot ceea 
ce am simțit pentru acest 
atît de nestatornic balon 
rotund. Am alergat după 
el 25 de ani din viață.

— Și l-ai... prins vreo
dată 7

— Cred că acesta-i ma
rele secret al nestăpînite- 
lor pasiuni pentru minge. 
Alergi după ea, pentru a 
te despărți, în clipa în 
care ai intilnit-o și pentru 
a relua apoi totul de la 
capăt. Acum, însă, am fost 
la ultima întîlnire. Ne des
părțim definitiv.

— Și nu-ți pare rău 7
— Vezi, rămăsesem sin

gur. Dușmanul nostru ne
îndurător, timpul, i-a luat 
de lîngă mine pe Feri, Piti 
Apolzan, Nelu Voinescu, 
Michi Toma, Tibi Bone, 
Ionică Alexandrescu. Mă 
simțeam cam stingher a- 
colo în colțul meu de te
ren. Parcă mă demoda
sem. Mă simțeam ca o

fată bătrînă, rămasă ne
măritată. Nu știu cum 
să-ți explic 7 Cînd mi-am 
dat seama că mă fură a- 
mintirile, am înțeles că 
totuși anii nu m-au iertat 
nici pe mine și intr-o zi 
mi-am făcut ghetele, 
mi-am călcat tricoul, jam
bierele și chilofii și le-am 
pus, pe toate, în sertarul 
celor ce au fost.

— Și acum ?
— Am să le mai scot 

din cînd în cînd. am să-mi 
privesc fotografiile, am să 
recitesc cele ce s-au scris 
despre mine și... Știi... O 
să mă gindesc la toate 
cite s-au petrecut și care 
au fost atît de frumoase. 
Poate, atunci, intr-o clipă 
de nostalgie, am să fredo
nez „Că nu e om să nu 
fi scris o poezie"; și fot
balul a fost poezia vieții 
mele I Am tresăltat sub 
cerul aplauzelor, al victo
riilor, am suspinat sub 
povara înfrîngerilor, al a- 
postrofelor...

— Care a fost ziua cea 
mai luminoasă 7

— Intr-o primăvară — 
1956 — la Belgrad, cînd 
am învins cu 1—0 lugo-

FOTBALULUI!
de laslav ia. Au jucat 11 

noi, de la C.C.A....
— De cite ori ai 

în echipa națională, Va- 
sile 7

— De 20 de ori.
— Dar la „Armata" 7
— Cite meciuri, nu știu, 

dar ani, da : 13. M-a adus 
Feri cînd aveam 22 și plec 
singur la 35.

— Definitiv 7
— Poate că am să 

revin pe terenul de fotbal 
ca antrenor sau arbitru, 
dar va fi cu totul altceva.

Și Vasile a tăcut. Apoi, 
„ultimul wiking", ultimul 
din cei patru — Apolzan, 
Voinescu, Bone și el — 
cate au dat strălucirea 

unsprezecelui de aur" 
ridicat 
încet 

să se 
mai i

jucat

al 
' Și 

de 
re- 
îmi

C.C.A.-ului, s-a 
a plecat. încet, 
parcă ar fi vrut 
întoarcă și să
spună ceva. Un timp i-am 
mai văzut linia umerilor 
șăi la fel de precisă dînd 
aceeași -senzație de forță, 
de optimism, de încredere 
în ceea ce este bun și va
loros.

VALENTIN PAUNESCU

La ordinea zilei:
Pregătirea terenurilor 

de joc
Duminică 1 martie primele jocuri 

oficiale! Este vorba de etapa „Cupei 
R.P.R.“ și jocul restanță din cadrul 
campionatului dintre echipele Steaua 
și Dinamo Pitești. Săptămîna trecută 
a nins in toată țara, zăpada aștemindu- 
se în strat gros. După cum ne-au trans
mis corespondenții, jocurile de verifi
care s-au disputat duminică pe tere
nuri - înghețate, desfundate, fapt ce a 
îngreuiat mult desfășurarea partidelor. 
Cum va fi vremea în zilele care ur
mează? Pentru a afla aceasta ne-am 
adresat ieri Institutului Meteorologic 
care ne-a comunicat prognoza acestui 
sfîrșit de februarie: Vremea este in 
curs de încălzire. cu cerul variabil mai 
mult noros. Precipitații sub formă de 
lapoviță vor cădea mai mult in vestul 
țării. In munți, ninsoare. In Moldova 
și Bărăgan vremea se încălzește, pre
cipitațiile vor fi neînsemnate... După 
cum se vede, se pare că timpul va fi 
pe alocuri puțin favorabil fotbalului. 
Pentru iubitorii sportului cu balonul 
rotund ca și pentru fotbaliști aceasta 
nu va constitui totuși un impediment, 
cum n-a constituit nici atunci’ cînd 
termometrul arăta minus 10—15 
grade, la „amicalele" din duminicile 
trecute. Așadar, la primele jocuri ofi
ciale de la 1 martie, fotbaliștii vor 
ieși pe teren, tribunele vor fi pline la 
ora cînd arbitrii vor fluiera începerea 
jocurilor.

Pină atunci însă, pentru buna desfă
șurare a meciurilor din avanpremiera 
fotbalistică a anului 1964, gazdele au 
o sarcină deosebit de importantă. In 
această săptămînă ele vor trebui să se 
ocupe de amenajarea terenurilor de 
joc, de curățirea tribunelor etc., astfel 
incit stadioanele să se prezinte cit mar 
bine, chiar și în eventualitatea unor 
surprize pricinuite de capriciile timpu
lui.

După cum se știe, duminică, in 
cadrul șaisprezecimilor „Cupei", întră 
în „cursă" și echipele din categoria A. 
Formații din categoriile B, C, cam
pionate regionale și raionale vor a- 
vea oaspeți de seamă. Astfel, Dinamo 
București va juca la Giurgiu cu echipa 
locală Victoria, la Caracal va evolua 
formația Farul, la Sibiu fotbaliștii de 
la U.T.A., la Sinaia studenții din Cluj. 
Rapid București va juca la Cărei cu 
Recolta etc. Iată, deci, un motiv in, 
plus pentru care gazdele vor trebui 
să se ocupe cu simț gospodăresc de 
organizarea acestor meciuri pe terenuri 
cit mai practicabile. Ar Ii indicat ca 
în cursul acestei săptămini, terenurile 
pe care urmează să aibă loc meciurile 
de duminică să fie „cruțate" de me
ciuri amicale și antrenamente, să se 
treacă neîntîrziat la îndepărtarea ză
pezii și a crustei de gheață, la nivela
re și la completarea cu brazde a ga
zonului pe porțiunile deteriorate. A- 
vanpremierei fotbalistice de la 1 mar
tie să i se asigure toate condițiile 
pentru ca echipele să poată evolua a 
adevărata lor valoare să poată oferi 
publicului spectacole de calitate.
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IHGIIIMH SI-AW DfSIMNAl CAMPIONII DE JUNIORI• -> ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI COMPETIJIONAL
în ultimele zile, în mai multe orașe 

<lin țară, s-a disputat faza de regiune 
a campionatului republican de juniori.

lată campionii regionali, în ordinea 
-categoriilor: PLOIEȘTI: cat. aer: N. 
Mircea (Ploiești); cat. minimă: M. ba
zar (Buzău), cat. hîrtie: N. Stoica 
(Cîmpina); cat. muscă: P. Polski
(Ploiești); cat. cocoș: St. Poponețe 
(Plopeni); cat. pană: St. Pîrvan (Plo- 
peni); cat. semiușoară: N. Olaru
(Ploiești); cat. ușoară: I. Matei (Cîm
pina); cat. semimijlocie: G. Șerban 
(Cîmpina); cat. mijlocie-mică: Gh.
Dumitrescu (Cîmpina); cat. mijlocie: 
V. Horja (Ploiești); cat. semigrea: 
I. Alexe (Cîmpina). (Gh. Apostolescu 
și L. Cristea-coresp.).

BACĂU: cat. aer: Gh. Cuprian (Ba
cău); cat. minimă: D. Radu (Bacău) 
cat. hîrtie: N. Sîrbu (B<uhuși); cat. 
muscă: I. Grăjdeanu (Bacău); cat. 
cocoș: I. Diaconu (Onești); cat. pană: 
E. Turcuță (Onești); cat. ușoară: C. 
Deju (Bacău); cat. mijlocie mică: G. 
Zărnescu (Onești); cat. mijlocie : I. 
Gîlcoaie (P. Neamț); cat. grea: V. 
Păcurarii (Buhuși). (Ilie Iancu-coresp.)

TIMIȘOARA: cat. minimă: A. Ur- 
«ulescu (Bocșa); cat. hîrtie: N. Negrea 
(Reșița); cat. iniuscă: P. Nedelcea (Re
șița); cat. cocoș: I. Butan (Bocșa);
eat. pană: M. Dehelean (Arad); cat.

De la I. E. B. S.
• Pentru turneul de box pe cate

gorii din 26, 27 și 29.11.a.c. de la Sala 
Floreasca și pentru campionatul repu
blican de hochei pe gheață — seniori 
— din 25.11. — l.III.a.c. de la pati
noarul artificial, biletele se găsesc de 
vînzare la casa din str. Ion Vidu și în 
zilele competițiilor la casele bazelor 
sportive respective.

• Patinoarul artificial din parcul 
„23 August44 este deschis săptămîna 
aceasta pentru patinaj public joi și 
sîmbătă orele 14—16 și duminică 
orele 10—13.

• La bazinul acoperit Floreasca, 
continuă cursul de inițiere la înot 
pentru copii. înscrieri și informații la 
complexul Floreasca, telefon 11.64.06.

• CLUBURILE ȘI ASOCIAȚIILE 
SPORTIVE POT ÎNCHEIA PÎNÂ LA 
l.III.a.c. CONTRACTE PENTRU RE
ZERVAREA DE BILETE LA JOCU
RILE DE FOTBAL DE CATEGORIA 
A ȘI INTERNAȚIONALE DIN ACEST 
AN. ADRESÎNDU-SE ÎNTREPRIN
DERII NOASTRE, STR. V. CONTA 
NR. 16 SERV. MANIFESTĂRI SPOR
TIVE, TELEFON 11.79.70 INTERIOR 
116 SAU 186.

De la Consiliul Orășenesc 
București al UCIS

Azi, la ora 18, în sala din str. Ni- 
«colae Filipescu nr. 21—23 va avea loc 
darea de seamă a comisiei orășenești 
București de automoto pe anul 1963. 
Sportivii, tehnicienii și arbitrii de 
molo-ciclism din Capitală, sînt invitați 
să participe.

★
Miercuri, 26 februarie a.c., va avea 

loc — la clubul sportiv Steaua din 
calea Plevnei, de la ora 18 — analiza 
comisiei orășenești de călărie și pen
tatlon modern din Capitală. 

semiușoară: D. Constantinescu (Arad); 
cat. ușoară: M. Truichici (Coudanovi- 
ța); cat. semimijlocie: P. Muca (Ti
mișoara); cat. mijlocie mică: Gh. Co- 
ciuban (Arad); cat. mijlocie: P. Gher- 
cea (Bocșa); cat. semigrea: C. Zlătoiu 
(Timișoara). (Ștefan Zacoh-coresp.).

CRIȘANA: cat. minimă: F. Bagoși 
(Salonta); cat. hîrtie: Z. Debreczeni 
(Salonta); cat. muscă: Fr. Herdelo (Sa
lonta); cat. cocoș: A. Muțiu (Oradea); 
cat. pană: A. Borozsnai (Oradea); cat. 
semiușoară: Gh. Kovacs (Salonta); 
cat. ușoară: I. Fekete (Oradea); cat. 
semimijlocie: A. Kineses (Oradea); cat. 
mijlocie mică: C. Marțian (Oradea);
cat. mijlocie: A. Sarkozi (Salonta);
cat. semigrea: Gh. Coștiug (Oradea);
cat. grea: A. Binder (Oradea), (llie
G/u’fă-coresp.).

Adriana Moroșan — o aspiranta 
la categoria I

întrecerile fazei pe Capitală a cam
pionatului republican de scrimă, pen
tru sportivii de categoria a 11-a, au 
consemnat sîmbălă și duminică, pe 
cîștigătorii probelor de floretă.

Concuisul l-au deschis băieții. Prin 
absența a doi dintre protagoniști — 
Alexandru 1 strat e și Gheorghe Lucian 
aflați in examene — locul 1 a revenit, 
fără emoții, trăgătorului Cristian Cos- 
tescu (Administrația Bazelor Spottive 
Școlare). Singurii adversari care i-au 
dat de lucru au fost... spadasinii loan 
Halriaghi și Teodor Sirbulescu. Clasa
ment: 1. Cristian Costescu (A.B.S.S.), 2.
I. Halmaghi (Știința), 3—4. T. Sir
bulescu (Știința) și 1. Păunescu (Pro
gresul), 5. /. Beju. 6. Al. Croitorii. 7. 
R. Georgescu, 8. P. Turcu — toți de 
la Universitate.

La fete, în schimb, participare com
pletă. Printre pretendente la primul 
loc — Adriana Moroșan, Doina Ale- 
xandrescu, Alexandra Tudorache și 
Luminița Gheorghiu. A cîștigat A- 
driana Moroșan (Progresul) care a 
reușit să încheie cu succes toate asal
turile.

Cîștigătoarea concursului a susținut 
cel mai frumos duel, în eliminări, în 
compania Măriei Wasserstrom. Flore- 
tistă talentată, Wasserstrom a condus 
cu 6—2 și 7—3 și se părea că va ieși 
învingătoare. Și totuși Moroșan a gă
sit resurse pentru a contracara stilul 
dificil al adversarei sale, pe care a 
egalat-o și, în cele din urmă, a învins-o 
la limită, cu 8—7. Apoi pe... linia de 
sosire, Adriana Moroșan a mai trebuit 
să treacă un „hop“ : asaltul cu Doi
na Alexandrescu, de fapt trăgătoarea cea 
mai experimentată din acest concurs. 
Foarte atentă, încă de la primele schim
buri de lame, Moroșan a punctat cu 
multă siguranță și a cucerit o victorie 
clară, cu 4—1. Handicapată de o ab
sență îndelungat de pe planșă, Doi
na Alexandrescu (Progresul) a 
trebuit să se mulțumească cu locul
II.

Activitatea competîțională la tenis 
de masă în Capitală angrenează în fie
care an un număr mereu sporit de 
sportivi și echipe. In dorința -de a asi
gura o continuă și temeinică activitate 
și ținînd searra de experiența acumu
lată piuă acum, consiliul orășenesc 
UCFS, prin comisia de specialitate, a 
luat o serie de măsuri menite să aducă 
o îmbunătățire a sistemului competițio- 
nal din București. Astfel, campionatul 
pe echipe al Capitalei, in 1964 se va 
desfășura după următoarea formulă :

— categoria divizionară, care va cu
prinde două serii (una masculină și 
una feminină), fiecare cu cile un 
număr de opt echipe;

— categoria orășenească cu patru 
serii a cite 12 formații masculine fie-

Campionatul Capitalei

lues Vasilopol (Progresul) și Cornelia 
Orfanu (Știin[a) intr-un asalt foarte 

disputat din serii.
Foto : I. Mihăică

Pe linia unei comportări bune, Ale
xandra Tudorache-SV.C. (locul Ill) 
și Luminița Gheorghiu-Steaua (locul 
IV). Maria Wasserstrom s-a clasat pc 
locul V, rezultat firesc dacă ținem sea
ma de timpul insuficient acordat pre
gătirii. Celelalte trei finaliste Maria 
Scfez/fz-Progresul (VI), Ines Vasilopol- 
Progresul (Vil) și Cornelia Orfanu- 
Știința (VIII) au evoluat curajos, atît 
în serii cît și în eliminatorii.

Primii patru clasați în fiecare probă 
s-au calificat pentru concursul cate
goriei I și maeștri care va avea loc 
la mijlocul lunii viitoare.

Sîmbătă și duminică, într-o a doua 
„manșă", va avea Ioc întrecerea spada
sinilor și sabrerilor, tot în sala de 
sport de la Facultatea de științe ju
ridice.

T1BER1U STAMA 

care și o serie feminină tot cu 12 
echipe;

— categoria copii sub 15 ani cu două 
serii: 10 formații de băieți și opt de 
fete.

Echipele clasate pe primul loc în 
categoria divizionară vor primi titlul 
de campioane ale orașului București pe 
anul 1964. La fel și la categoria copii 
sub 15 ani. Regulamentul campionatu
lui precizează, de asemenea, condițiile 
de participare, de stabilire a rezultate
lor, modul cum se vor fac’e promovările 
și retrogradările. Din cadrul acestor 
prevederi spicuim următoarele: prima 
parte a întrecerilor va avea loc între 
16 martie și 15 iunie, iar cea de a 
doua, între 15 septembrie și 15 de
cembrie; o dată cu începerea returu
lui, fiecare echipă participantă în ca
tegoria divizionară va fi obligată să 
prezinte și cite o echipă alcătuită din 
copii sub 15 ani. Aceste formații vor 
lua parte laun campionat separat — 
numai.tur — deosebit de competiția de
numită „categoria copii sub 15 ani". De 
aceea și loturile folosite vor fi diferite; 
reprezentarea echipei de copii atrage 
automat și pierderea meciului disputai 
de formația divizionară, indiferent 
de rezultatul obținut da masa de joc: 
întrecerile echipelor divizionare mascu
line se vor disputa după formula" „Cu
pei Swaythling" și „Cupa Corbillon" la

HALTERE
UN NOU RECORD REPUBLICAN DE JUNIORI
CLUJ 23 (prin telefon). — Timp 

de două zile, sala Armatei din loca
litate a găzduit finalele campionatu
lui republican rezervat juniorilor.

în afara recordului' republican sta
bilit în prima zi de concurs de Z. Fi at 
(C.S.M. Reșița) — 82,5 kg la stilul 
smuls, — duminică, Gh. Mincu (Dinamo 
București), la categoria grea, a reali
zat la stilul împins 135 kg. stabilind 
un nou record.

IATĂ REZULTATELE: cat. semi
ușoară: 1. A. Dumitrescu (Sid. Ga
lați) 275 kg, 2. V. Grigore (Steaua) 
265 kg, 3. A. Wagner (Steagul roșu), 
265 kg : cat. ușoară: 1. C. Cristea
(Petrolul Ploiești) 305 kg, 2. V. Adler 
(Electromotor Timișoara) 305 kg, 3.

Lotul feminin a susținut un meci 
de verificare la Brașov

Lotul nostru reprezentativ — feminin — 
a susfinut la Brașov, în compania selec
ționatei acestui oraș, o nouă întîlnire cu 
caracter de verificare. Această înlîlnire 
și-a atins scopul : jucătoarele au putut fi 
verificate din nou în condițiuni de con
curs și pe o arenă cunoscuiă lor.

Iată rezultatele sportivelor din lot : Vic
toria Markai 386 p.d., Maria Stanca 392, 
Cornelia Moldoveanu 377, Elena Lupescu 
370, Crista Szocs 399, Elena Trandafir 360, 
Ileana Ghiarfaș 407, Ecaterina Antonovici 
397. Elena Predeanu 414 și Ioana Gothard 
408.

Din echipa Brașovului s-au remarcat Mar
gareta Groza (374), Stela Mărgineanu ț372) 

fete; pentru o întîlnire cîștigată- se: 
acordă doîiă puncte, iar în caz de pier-' 
dere, un punct. In situația cînd o echi
pă nu se prezintă la meci, sau nu 
respectă dispozițiile regulamentare (for
mație completă, prezentarea legitima
țiilor cu viza medicală, plata bare-' 
niului de arbitraj) nu i se acordă nici 
un punct. In caz de recidivă, echipa 
respectivă va fi eliminată din concurs 
și va pierde și dreptul de participare 
la aceeași categorie în campionatul 
viitor; echipele masculine din catego
ria divizionaiă sînt obligate ca din cei 
trei jucători înscriși pe foaia de con
curs și prezenți la un meci, cel puțin 
un jucător să fi avut sub vîrsta de 22 
de ani la data începerii campionatului.

Fără îndoială că aceste prevederi ca 
și celelalte sînt foarte bune și ele vă
desc preocuparea existentă pentru sti
mularea și îmbunătățirea activității 
competiționale. Important este însă că 
acestor campionate să li se asigure pe 
întreg parcursul, condițiile necesare 
unei bune desfășurări. Intr-un aseme
nea cadru bine organizat, sîntem con
vinși că scopul competiției va fi a- 
tins, noi ■ elemente tinere se vor afir
ma, iar consiliul orășenesc UCFS și 
comisia de specialitate își vor vedea 
încununate cu succes eforturile făcu
te pentru ridicarea pe o treaptă mai 
înaltă a tenisului de masă bucureștean.

I. Piri (Steaua) 290 kg; cat. șemi- 
mijlocie: 1. V. Foia (C.S.M. Clui)
297.5 kg, 2. St. Pintilie (Știința >Tg. 
Mureș) 297,5 kg., 3.' A. Voicti*(C.S.AV 
Cluj)'287,5 kg; cat. mijlocie: 1. Fr. 
Marton (C.S.M. Cluj) 335 kg, 2. M. 
Doban (Banatul Timișoara) 290 kg. 
3. A. Victorienik (Rapid Oradea)
272.5 kg; cat. semigrea: 1. Gh. Te- 
leman (Rapid Buc.) 335 kg., 2. Gh. 
Petacov (Sid. Galați) 315 kg, 3. L. 
Deji (C.S.M. Cluj) 290 kg; cat. grea: 
1. Gh. Mincit (Dinamo București) 395 
kg, 2. N. Matei (Dinamo București)
302.5 kg, 3. I. Abdruscoc (Rapid Bucti- 
reși) 275 kg.

I. BRATAN și P. RADVANI, coresp.

și Helga Marzel (361) — un element cu 
posibilități de progres.

în ce privește comportarea lotului tre
buie menționai în primul rînd că stadiul 
de pregătire este destul de avansat. To
tuși s-au înregistrat și rezultate nemulțu
mitoare (Trandafir, Lupescu și Moldovea
nu). Aceste sportive nu s-au adaptat la 
condițiile arenei. Mitele (Stanca. Szocs do 
pildă) au manifestat uneori fluctuații de 
la o manșă la alta sau de la „plin" 
la „izolate”, precum și o insuficientă 
precizie la „singuratice" și în re
zolvarea canalelor mici. Ceea ce în
seamnă că în această direcție trebuie să 
lucreze mai atent jucătoarele.

Nu absentați de la Pronoexpresul de mîine
DIN NOU, MULTE REZULTATE DE 

EGALITATE LA PRONOSPORT

© După cum vedeți la sfîrșitul rubricii 
noastre, PRONOEXPRESUL a oferit din nou 
cîștiguri importante oare întregesc seria 
excepțională înregistrată de-a lungul con
cursurilor din anul acesta.

Așa cum au demonstrat-o multe exem
ple, una dintre cele mai eficace metode 
de^ participare Ja PRONOEXPRES o con
stituie schema redusă. Fotografia de mai 
jos vă prezintă pe doi dintre marii cîști- 
gători la concursul special PRONOEXPRES 
din 5 februarie : GHEORGHE DINU din 
București, matriței la „Laromet" și ANTON 
MIHALCEA din com. Fundulea, regiunea 
București. Ei au obținut CITE UN AUTO

TURISM folosind buletine pe scheme re
duse. Cîștigătorul Gheorghe Dinu a jucat 
schema redusă nr. 7 iar cîștigătorul Anton 
Mihalcea schema redusă nr. 5.

întrebuințați și dv. chiar la concursul 
PRONOEXPRES de mîine schemele reduse, 
care au avantajul că pot oferi suite de 
cîștiguri. Foarte eficace se arată și va
riantele combinate zecimale care, cu o 
sumă mică vă dau posibilitatea să fiți pre
zenți în concurs printi-o schemă de mare 
întindere.

@ „X"-urile n-au dispărut de la PRO
NOSPORT. După cele 10 rezultate de ega
litate înregistrate la concursul din 16 fe
bruarie, iată că la concursul de alaltăieri 
— 23 februarie — au apărut din nou multe 
„X'-uri : jumătate din totalul semnelor re

prezintă rezultate de egalitate. Unele din
tre ele sînt surprize de proporții : punc
tele pierdute pe teren propriu de Bologna 
și Internazionale.

In programul concursului de duminică 
1 martie -apar primele întîlniri ale fotba
lului nostru din anul acesta : restanța de 
campionat Dinamo Pitești — Steaua și 
meciuri din 16-imile Cupei R.P.R. In cbm- 
pletare, partide din campionatul italian. 
Dar iată programul complet :

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

RPR)
III. Recolta Cărei — Rapid (Cupa RPR)
IV. CSM Sibiu — UTA (Cupa RPR)
V. Carpați Sinaia — Știința Cluj (Cupa 

RPR)
VI. Textila Sf. Gheorghe — Steagul roșu 

(Cupa RPR)
VII. Bari — Messina (camp, italian)

VIII. Lanerossi — Lazio (camp, italian)
IX. Milan — Bologna (camp, italian)
X. Roma — Juventus (camp, italian)

XI. Sampdoria — Inter (camp, italian)
XII. Spal — Fiorentina (camp, italian)

PREMIILE CONCURSULUI PRONOEXPRES 
Nr. 8 DIN 19.11.1964

Categoria I, 3,1 variante a 26.745 lei;
Categoria a II-a„ 8,2 variante a 9.978 lei;
Categoria a Ill-a, 56,8 variante a 1.551 lei;
Categoria a IV-a, 369,5 variante a 306 lei; 
Categoria a V-a, 1364,6 variante a 83 lei;
Categoria a Vl-a, 5768,5 variante a 27 lei;

-AE 
Mwctâb noi

maqaz/neie t,ra 
ioone/e și tone - 
fe/e omena/a/e~

Spec/cr/



Din nou despro pregătirea insuficientă 
a echipelor noastre feminine

Aruncătoriiși contracțiile izometrice
Partidele celei de a 
Il-a etape a campibna- 
ilui feminin (ne Teferim 
.deosebi la jocurile din 
tria 1) au prilejuit o 
>nstatare neplăcută. Atît 
tîliiirile din Capitală, 
t și ceie din țară s-au 
jsîășurat la un slab ni- 
d tehnic, lăsîndu-ne să 
agem concluzia că ma- 
>ritatea echipelor parti- 
pant'e la acest campio- 
at mai au multe pro- 
leme de rezolvat în ceea 
: privește procesul de 
isfruife și că, în gene- 
iî, ele nu se prezintă la 
irnia sportivă pretinsă 
: o ‘ asemenea competi- 
e.
Rapid București a tre- 

tt prin mari emoții pînă 
reușit să „smulgă" in 

ctremis victoria în fața 
Itimei clasate. Iar Știi’n-

— deși a întrecut pe 
[nirea — este departe de 
raia manifestată în cam- 
onatul trecut. Aceasta 
ir trebui^ să mire pentru 
î — deși nu mai au 
:uza examenelor — ju- 
Sto|Hie din echipa noas- 
ă Campioană se antre- 
ează doar de două ori 
; săptămînă! Or, în 
:este condiții, apare 
>arte explicabil faptul că
tacul Științei acționează slab, de 
mite ori la întîmplare, cele mai 
mite acțiuni fiind bazate pe 2—3 
idiVidualități, că jucătoarele mani

Cinci jucători urmăresc cu atenție unde se va opri 
mingea (care nu se vede în instantaneul luat de 
fotoreporterul nostru T. Roibu). Cele mai mari 
șanse de a o recupera o au lolanda Molak și Anca 
Demetrescu aflată in centrul disputei. Fază din 

jocul Voința București—Voința Oradea.

au atins în evoluțiile lor din ultimele 
partide o formă constant bună, ma
joritatea dovedind mari fluctuații de 
la o etapă la alta. Problema este 
destui de serioasă, mai ales că în 
acest an selecționata țării noastre va 
fi angajată într-o serie de impor
tante competiții internaționale, prin
tre care și campionatul european de 
la Budapesta.

Această stare de lucruri se dato- 
rește în cea mai mare măsură unui 
insuficient proces de instruire. Deși 
federația de specialitate a luat o 
serie de măsuri printre care și con
sfătuirea antrenorilor din luna ia
nuarie, nu se constată o îmbunătă
țire a muncii de antrenament, iar 
saltul calitativ, atît de dorit, întîrzie 
să apară. La. ședința amintită mai 
sus s-a discutat ore întregi, s-au luat 
angajamente, s-au trasat sarcini pri
vind pregătirea jucătoarelor suscepti
bile de a fi selecționate în lot. Toiul 
a rămas însă pe hîrtie... De aceea cre
dem că biroul federației de speciali
tate va trebui să treacă neîntîrziat la 
acțiuni concrete. Este de dorit institui
rea unui control riguros al muncii de 
instruire pe care o desfășoară echi
pele din campionat (așa cum se face 
la cele masculine), iar acolo unde 
lipsurile dăinuie, unde sarcinile nu 
sînt respectate să fie luate măsuri 
energice.

COLȚUL
SPECIALISTULUI

festă multă imprecizie în aruncările 
de la semidistanță și în special la 
cele libere.

Și în celelalte două meciuri, Voin
ța București—Voința Oradea și Ști
ința Cluj—Voința Brașov, lipsurile 
constatate sînt îngrijorătoare. Ba 
mai mult, o serie de jucătoare din 
lotul nostru reprezentativ (Haralam- 
bie, Niculescuj. C. Gheorghe, Ivano- 
vici, Vagner, Spiridon, Suliman) nu

Clasamentele:
Seria I

1. Știința Buc. (1.) 12 11 1 736:552 22
2. Rapid Buc. (2) 12 11 1 809:543 22
3. Voința Buc. (3) 12 9 3 704:520 18
4. Știința Cluj (6) 12 6 6 600:605 12
5. Mureșul Tg. Mureș (4) 11 6 9 560:549 12
6. Voința Brașov (5) 12 5 7 567:624 10
7. Unirea Buc. (7) 12 5 7 683:658 10
8. Voința Tg. Mureș (8) 11 3 8 487:654 6
9. Voința Oradea (9) 12 2 10 476:636 4

10. Crișul Oradea- (10) 12 1 11 48B:6fi9 2

Seria a H-a
1. Progresul Buc. (1) 8 7 1 440:364 14
2. I.C.F. (2) 862 480:374 12
3. S.S.E. Cța. (3) 862 463:386 12
4. Olimpia Buc. (4) 862 370:332 12
5. A-.S.A. Cluj (5) 8 3 & 385:422 6
6. C.S.M.S. Iași (8) 826 415:457 4
7. Mătasea Dudești (7) 8 1 7 353:477 2
8. Știința Timiș. (6) 8 1 7 333:437 2

0 importantă consfătuire metodică 

pentru antrenori și instructori
Tncepind de marți, federația de rugbi 

rganizează o interesantă și utilă 
pisjătuire metodică, la care participă 
ntreno-1'' - și instructorii echipelor 
ve.. a..uvează în campionatul catego- 
ei A și în campionatul de calificare. 
Lucrările consfăturii — care începe 

stăzi la ora 8.30 la sediul UCFS — 
or prilejui ample discuții privind pre- 
ătirea fizică, tactica de bază, teh- 
ica pe „ateliere", jocul înaintașilor, 
ouiăți în regulamentul de rugbi și 
itergretarea modificărilor de regula- 
lent din punct de vedere tactic etc.
Miercuri, joi și vineri lucrările con- 

'ătuirii metodice vor continua (de la 
m 8,30) in sala Progresul, iar Sim
ula la sediul UCFS.

BULETINUL CAMPIONATELOR
• Duminică , se reia campionatul 

masculin seria I și a. Il-a. Printre me
ciurile cele mai importante ale acestei 
prime etape din retur se află și Steaua 
— Știința Timișoara, programat în 
București, iată cum arată clasamentul
seriei I înaintea acestdi etape

1.. Știința Cluj 11 1.0 1. 827:624 20
2. Dinamo Buc. 11 8 3 852:709 16
3. Rapid Buc. 11 7 4 730:695 14
4. Știința Timiș. 

Steaua Buc.
11 7 4 840:704 14

5. 10 7 3 761:668 14
6. Știința Buc. 11 6 5 811:775 12
7. Dinamo Oradea 11 6 5 649:69! 12
8. Știința Tg. Mureș 11 4 7 766:774 8
9. Siderurgistul Galați 11; 3 8 649:772 6

10. Steagul roșu Brașov 11 3 8 791:793 6
11. Politehnica Cluj 11 2 9 690:845 4
12. Știința Craiova 10 2 8 599:915 4

• Partida restanță Steaua — Știința 
Craiova a fost reprogramafă în ziua 
de 13 aprilie.

• Meciul Mureșul — Voința Tg. 
Mureș din seria 1 a campionatului fe
minin, care din motive obiective nu s-a 
putut desfășura duminică, se va dis
puta în ziua de 12 martie.

o Clasamentul coșgeterelor la zi : 
1. Dorina Suliman 230 p; 2. Anca Ra- 
coviță 216 p; 3. Hanelore Spiridon 213 
p; 4. Octavia Simon 198 p; 5, Maria 
Eckert 179 p; 6—7. Eva Ferencz și 
Magdalena Vagner 178 p; 8. lolanda 
Milak 154 p; 9. Viorica Niculescu 150 
p; 10. Elena Ivanovici 148 p.

Performanțele atletice din ultimii 
ani au atins valori de-a dreptul uimi
toare. La baza creșterii acestora stă 
fără îndoială perfecționarea continuă 
a procesului de antrenament.

Cercetările întreprinse de fiziologi, 
pedagogi, psihologi ș.a. în scopul dez
voltării metodelor existente și pentru 
găsirea unor căi noi care să ducă la 
rezultate sportive și mai înalte sînt tot 
mai frecvente și iot mai profunde. Ast
fel, în ultima vreme, publicațiile de 
specialitate din țară și de peste hotare 
înserează tot mai des materiale pe 
tema dezvoltării forței musculare cu 
ajutorul exercițiilor izometrice. Metoda 
nouă de dezvoltarea forței, numită și 
„metoda eforturilor izometrice", a fost 
deja aplicată în pregătirea unor spor
tivi cu renume mon
dial, ca G. Zsivotski 
(ciocan), V. Varia 
si. Z. Nagy (greu
tate) din. R. P. 
Ungară, V. Komar
(greutate) din R. P. Polonă, H. Con
nolly (ciocan) și H. Gubner (greutate) 
din S.U.A. etc:

Apariția în primul rînd a aruncăto
rilor pe lista atleților care folosesc 
exercițiile izometrice nu este întîmplă- 
toare. Se știe că prima cerință a arun
cătorului este de a poseda ' o putere 
musculară mare, în toate segmentele 
corpului. Bazat pe putere, aruncătorul 
va fi în stare să-și însușească o teh
nică superioară dublată de o viteză 
mare în toate componentele structurii 
— condiția esențială a marilor per
formanțe. Dar pentru a fi puternic și 
pentru a putea perfecționa tehnica se 
cere nu numai forță și viteză (compo
nente prime ale puterii), ci și coordo
nare, rezistență, suplețe, stăpînire de 
sine, putere de concentrare psihică și 
nervoasă etc.

Fără să ne îndoim de rolul deosebit 
de important pe care îl are forța în 
ansamblul pregătirii aruncătorului 
sîntem. datori să. spunem că ea n.u are 
totuși valoare atunci cînd celelalte 
calități — fizice, psihice și morale — 
nu sînt dezvoltate în aceeași proporție. 
„Cumpăna multilateralității" este cheia 
succesului marilor performanțe. Multi
lateralitatea însă trebuie asigurată în 
procesul de dezvoltare a fiecărei cali
tăți în parte. Astfel’, în dezvoltarea for
ței — calitate dominantă la aruncă
tori — mijloacele trebuie alese din 
arsenalul experienței tuturor, dar și din 
experiența proprie. Folosirea unor 
mijloace izolate sau a unei singure 
metode, fie ea metoda cu greutăți (hal
tere), fie metoda exercițiilor izometrice, 
sau a lucrului cu materialul de concurs,

duce ușor și inevitabil la plafonarea 
rezultatelor.

In legătură cu aceasta, unii spe
cialiști de peste hotare — adepți ai 
metodei izometrice — țin să sublinieze 
că aceasta nu este decît o latură mică 
a procesului complex de dezvoltare a 
forței și în nici un caz nu poate fi 
unică, universală și cea mai bună.

intr-adevăr, exercițiile izometrice nu 
pot înlocui regimul dinamic de lucru: 
exercițiile cu haltere, cu mingi medfe 
cinale, cu partener etc. rămîn indis
pensabile, întrucît prin ele se rezolvă 
„forța de regim" a aruncătorului, for
ța dinamică, explozia, biciuirea.

Unii aruncători din țara noastră, cum 
sînt Lia Manotiu, Maria Diaconescu, 
Alexandru Bizim, Gheorghe Popescu, 

Wolf Sokol ș.a. au 
folosit și folosesc 
exercițiile izometri
ce ca o completare 
a lucrului de forță, 
dar nu ne este

permis să afirmăm că rezultatele spor
tive obținute de ei se datoresc — în 
primul rînd — introducerii în pregă
tire a metodei izometrice. De altfel, 
specialiștii străini care se ocupă cu 
această cercetare au tras concluzia că 
metoda nouă pentru dezvoltarea forței’ 
necesită continuarea studiului. In acest 
sens, revista sovietică „Sport za ru- 
bejom" recomandă, de pildă,. antreno
rilor și sportivilor să țină seama de 
următoarele: a) sistemul de exerciții 
izometrice încă nu are o fundamentare 
științifică suficientă; b) exercițiile izo
metrice sînt eficace, după cum arată 
practica, însă ele nu pot înlocui exer
cițiile de lucru dinamice; c) din cauza 
concentrării extrem de ridicate a efor
tului nervos și a încordării musculare 
mari, folosirea exercițiilor izometrice 
la juniori și la cei cu o calificare spor
tivă insuficientă trebuie să se facă 
cu multă, atenție în privința măririi 
efortului, duratei lui și a numărului 
de exerciții.

Antrenorilor și aruncătorilor din țara 
noastră le recomandăm ca, pe baza 
materialelor existente și publicate la 
noi, să abordeze cercetări practico- 
metodice în această direcție, contri
buind astfel la găsirea unor căi not 
în dezvoltarea atletismului romînesc, 
dar în același timp să nu uite că forța 
ca o calitate de bază a aruncătorului 
se poate dezvolta ușor cu o multitu
dine de mijloace ce stau la îndemîna 
fiecăruia dintre noi.

TITUS TATU
lector la catedra de atletism 

a I.C.F.

1964—AN R0TĂRÎT0R
>ENTRU CICLISMUL ROMlNESC
Și pentru ciclism anul 1963 a însem- 
it un an de progres. Condițiile tot 
ai bune de pregătire asigurate ci- 
iștilor au dat roade, concretizate în- 
-o serie de rezultate bune obținute 

activitatea internațională. Locul IV 
clasamentul individual al celei de 

XVI-a ediții a „Cursei Păcii" repre- 
ntă un rezultat valoros. Comportarea 
>ortiv iilor noștri în „Turul Angliei" 
ide ne-am clasat pe locul II, a făcut 
i se vorbească în Marea Britanie 
:spre ciclismul din Romînia, iar lo- 
11 1 în tradiționala întrecere Paris- 
ouen-Paris a atras atenția specia
lilor francezi asupra posibilităților 
ergătoritor de fond din R. P. Rsmînă. 
i partea a doua a sezonului cicliștii 
jștri n-au mai realizat însă rezul
te mulțumitoare. Îndeosebi la cant
onatele mondiale ei au deziluzionat 
linia publică sportivă din țara noastră. 
Pornind de la aceste constatări — 
fîectate și în darea de seamă pre- 
■nt'ată în cadrul ședinței lărgite a 
roui'ui F.R.C. -— să vedem care sînt 
luzele care au făcut ca nici în anul 
re a trecut ciclismul romînesc să nu 

afirme din plin îh arena interna- 
jnală. De la bun început trebuie să 
lunem că aceste cauze sînt mai vechi, 
i ele datează de ani de zile.
Primul aspect este acela că problema 
<zei de mase în ciclism n-a fost pri- 
tă cu toată răspunderea. Dintre miile 

de participant! la concursurile popu
lare desfășurate anul trecut — de pil
dă — au fost selecționate doar cîteva 
elemente. Numărul sportivilor legiti
mați la F.R.C. a crescut în anul 1963 
doar cu 10 la sută și aceasta explică 
formalismul cu care sînt privite între
cerile sportive de mase. Cîți antrenori 
de ciclism, cîți instructori sau tehni
cieni au asistat la competițiile cicliste 
de mase? Și am putea întreba și citi 
sportivi fruntași ai ciclismului nostru 
și-au adus contribuția la organizarea, 
acestor întreceri, la mobilizarea con- 
curenților și la depistarea celor ta- 
lentați? Foarte puțini dintre activiștii 
acestei ramuri sportive ar putea afir
ma că și-au făcui datoria în această 
direcțje. De la. această gravă lipsă 
pornesc și altele. Avînd o foarte slabă 
bază de mase, selecția sportivilor se 
face de multe ori din rîndul unor ele
mente necorespunz-ătoare. Sînt încercați, 
ani în șir tineri care nu sînt dotați 
pentru acest sport și în acest fel 
este irosit timp, se consumă mate
rial și echipament. Antrenorii noștri 
ori nu-și îndreaptă atenția, ori nu au 
de unde alege elemente bine dotate 
care să poată corespunde pregătirii 
intense și destul de dificile care se 
impune in ciclism. Unii antrenori 
(Voința, Dinamo) mențin în activitate 
o serie de cicliști vîrstnici, de lâ care 
nu se mai poate aștepta nimic. Uneori 

aceștia nu sînt capabili nici măcar 
să facă față unei întreceri. în care au 
ca adversari alergători cu un stadiu 
de un an sau doi in ciclism. Carența 
de care vorbim este cauzată, tot de în
gustarea bazei de selecție, provocată 
de neglijența antrenorilor respectivi 
și tolerată de federație.

în această privință este, bine de 
precizat că antrenorii bucureșteni nu-și 
fac datoria de a crește elemente tinere, 
ci se ocupă cu racola jul celor din 
provincie. La Steaua și .Dinamo Bucu
rești — de pildă — munca ce se des
fășoară în secții pentru creșterea tine
relor cadre este încă necorespunză
toare. Deși au antrenori pricepuți, cele 
două cluburi nu-i. trag la răspundere 
pentru activitatea pe care o desfă
șoară în direcția creșterii tinerelor ca
dre, ci preferă aducerea alergătoritor 
gata pregătiți de antrenorii din pro
vincie. De ce oare trebuie să mun
cească Martie Ștefănescu la Brașov 
și Sima Zosim la Ploiești pentru ca 
alți antrenori, să se poată mândri cu 
eforturile lor? Nu este oare cazul, ca 
măcar acum conducerea cluburilor 
Steaua și Dinamo să analizeze cu 
simț de răspundere dacă antrenorii pe 
care îi au în secții au muncit sau nu 
pentru îndeplinirea Hotărîrii Conferin
ței pe țară, în care se prevede că va 
trebui acordată o importanță deosebită 
muncii de selecție și de pregătire a 
cadrelor tinere?

O altă cauză care a contribuit la 
scăderea nivelului performanțelor ob
ținute în anul 1963: slaba muncă edu
cativă desfășurată în secții și în lo
turile republicane. Conducerea clubu
rilor sportive Dinamo, Voința, Olimpia 

ș.a., birourile secțiilor de ciclism din 
aceste cluburi și antrenorii N. Voicu, 
Al. Someșan și Marin Niculescu n-au 
desfășurat o susținută muncă educa
tivă cu cicliștii. Din această cauză o 
serie de sportivi cum sînt Gabriel 
Moiceanu, Florian Cristescu, Ion Cos- 
ma, Constantin Dumitrescu etc. au 
comis grave abateri sancționate de 
către forul de specialitate. Era firesc 
însă ca înainte de a se ajunge la a- 
ceste sancțiuni, să fie luate măsuri de 
către cluburile respective. Dar. antre
norii și conducerea secțiilor, uneori 
chiar a cluburilor, preferă să cocolo
șească lipsurile, să le scuze în mod 
neprincipial, pentru a nu-i „supăra" 
pe unul sau altul dintre sportivi. Este 
îndoielnic că în acest fel se poate 
face educație sportivilor.

Cu prilejul ședinței lărgite a birou
lui F. R. Ciclism au ieșit în evidență 
posibilitățile de eliminare a lipsurilor 
activității cicliste. Aceste posibilități 
(desfășurarea unei puternice activități 
sportive de mase, întărirea muncii de 
selecție pe baza unor criterii stabilite 
de specialiști, îmbunătățirea muncii în 
secții, desfășurarea unei temeinice 
munci de educare a cicliștilor, funda
mentarea științifică a metodelor de an
trenament) sînt cunoscute și este foarte 
bine că ele au fost din nou subliniate. 
Important este însă că federația de 
specialitate — care a manifestat de a- 
semenea. grave slăbiciuni în conducerea 
și îndrumarea acttvității cicliste de 
mase și de performanță — să fie ho- 
tărîtă în aplicarea lor, să-i unească 
într-o singură familie- pe toți tehnicie
nii, să înlăture meschinele dispute de 
club atunci cind este vorba de echipa 

națională, să-i facă pe antrenori să 
colaboreze pentru ridicarea . continuă 
a nivelului procesului instructiv-edu
cativ. Este necesar ca federația să 
conducă mai ferm treburile cicliste, să 
exercite un control mai exigent al mun
cii în secții, să îndrume permanent 
munca antrenorilor și instructorilor, să 
organizeze o și mai puternică activitate 
competition ala. Trebuie, de asemenea, 
să fie activizate comisiile locale, să se 
folosească din plin inițiativa activiști
lor obștești — neobosiți și entuziaști și 
în ciclism ca și în celelalte ramuri 
sportive. Nu se mai pot considera va
labile motivele invocate de către o 
serie de antrenori („lipsa conditilor 
materiale" este flagrant contrazisă de 
către marele număr de biciclete „Fa
vorit" existente în depozitele maga
zinelor de desfacere) și nici scuzele 
unor alergători care preferă lenea, 
indolența, in locul unei intense munci 
de pregătire.

Ne așteaptă un an competîț-'onal 
deosebit de important. Jocurile Olim
pice de la Tokio și campionatele mon
diale vor trebui să reflecte potențialul 
de care dispune ciclismul romînesc. 
Baremurile pe care ni le-am fixat au 
fost „spulberate" de către cxliștii- dan. 
alte țări și va trebui — prin muncă 
continuă — să ținem pasul cu ei. 
1964 este anul: hotărî,tor al ciclismului 
romînesc și trebuie arătat că și a- 
ceastă ramură sportivă merită încre
derea ce i s-a, acordat. Condiții sînt 
suficiente. Rămîne doar să, fie folo
site din plin.
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Concursul internațional de schi al R. P. R. Revista presei de peste hotare
CUVÎNTUL OASPEȚILOR

..__ Ș ‘ Romîne cîțiva
de declarații redactorului nostru Gh.

La încheierea concursului internațional de schi al R.P. 
dintre participant au făcut o serie 
Russu Șirianu. lată-le:
WANDY FARRINGTON (Anglia): 

„Am fost foarte bine primiți in țara 
do. și vom păstra amintiri dintre cele 
mai frumoase. Aceste amintiri sînt le
gate atît de cele văzute în București. 
Brașov și Poiana, cit și de desfășurarea 
c' ncursului. Buna organizare, pirtiile 
frumoase și atmosfera care a domnit 
între noi, incepînd de la sosirea ui 
Ro:Ntua. sînt în acest sens elementele, 
princ 'pale.

Despre schiul britanic? Destul de 
puțin de spus: nu avem nici munți și 
nici zăpadă.. In orice caz însă, dacă 
am ajuns la vreun rezultat, acesta se 
dâtoreșle antrenamentului in condiții 
bune și intensiv, pe care-l facem in 
țările cu tradiție alpină".

JAMES HEUGA (S.U.A.) : „Sînt 
pentru prima oară în Romînia și măr
turisesc că sint impresionat de jelu' 
In care am fost primit, de concurs și 
■— legat de aceasta — de extraordina 
rul număr de spectatori. Nimic surprin
zător dacă la o ediție a locurilor O- 
linioice, organizate intr-o țară cu tra
diție și ,'jrism dezvoltat, vin zeci ue 
mii de ___  .
brack. Dv 30 000 de spectatori la 
Poiana 
teptat'

în ce privește antrenamentul meu, 
el este în general mai intens pe zăpa
dă, in locurile din Colorado, unde mă 
duc zilnic și unde zăpada există din 
octombrie și pînă în iunie. Desigur că 
particip la foarte multe concursuri la 
sfîrșitul fiecărei săptămîni din primele 
trei-patru luni ale anului. Ajung une
ori la cite 40—50 km de coborire e- 
fectivă zilnic. Pirtiile de aici sînt foar
te bune. în special cea de la slalom 
uriaș. Voi reveni oricind cu toată plă
cerea în Romînia".

, GEORG GROSSMANN (conducăto
rul echipei R.D. Germane) : „lată-mi. 
la interval de opt ani, din nou in Ro- 
minia. Sînt convins că dacă aș utili
za superlative in legătură cu transfor
mările petrecute aici în acest timp, 
nu v-aș putea spune nimic nou, 
pentru mine ele sint intr-adevăr 
presionante. Din 1956, cind am 
aici intr-o tabără studențească, și 
astă2i. s-au făcut foarte mari pași 
irite. Vreau să spun cîteva cuvinte și cred că s-a ajuns la un real echilibru 

--------je forțg -lnțre schiorii austrieci și fran
cezi. Dovadă Innsbruckul, unde — în 
treacăt fie spus — n-am remarcat 
nici o noutate tehnică și tactică".

RENE SULP1CE (antrenorul echi
pei Franței): „Toți sintem pentru pri
ma oa’ă aici și am fost încintați de 
primirea făcută: în ceea ce privește a- 
ceastă minunată stațiune de iarnă gă
sesc că ea are încă imense posibilități 
de dezvoltare. în general discuția pe 
tema superiorității unei „școli" sau a 
alteia trebuie să aibă in vedere că 
schiul cuprinde, dintr-un anumit punct 
de vedere, două părți, categoric distinc
te : învățarea și concursul. Deosebirile 
se găsesc numai la învățare. Cred că 
austriecii exagerează în învățarea miș
cărilor tehnice. Pentru progres in

substanțial și tradiționala ospitalitate 
romînească.

Pe schiorii rornîni i-am mai văzut în 
ultimii ani. Din punct de vedere teh
nic ei sint la nivel internațional, dar 
in concursuri rezultatele nu se pot

performanță competiția este o condiție 
de bază. Nu e un secret: nu se poate 
realiza un progres in „particular". 
fără orizontul adversarului, fără în
trecere.

Există o perioadă obligatorie de pre
gătire, in special fizică, dar de la 1 
ianuarie sînt necesare numai con
cursuri și iar concursuri. Schiorii

*

oameni, cum a fost la Inns-

Brc.șov, la asta nu m-cirn aș-

dar 
im- 
fost 
pînă
ina-

c' spre reprezentanții do. la schiul al
pin. Fi sint buni tehnicieni, dar le lip
sește p-egătirea specifică, antrenamen
tul pe zăpadă la nivelul cerințelor mo
derne, pentru performanțele interna
ționale. Iti ceea ce-i privește pe schue 
rii noștri, dintre care uliii au obținut 
performanțe meritorii la J.O.. ne an 
trenăm din noiembrie și pînă 
aprilie".

PETER FISCHER (antrenorul aus
triac al echipei Norvegiei) : „în pri
mul rind despre acest frumos concurs. 
Pirtiile excelente și dificile (cea de 
la slalom uriaș femei chiar foarte grea), 
valoa-ea participanților și buna orga
nizare au constituit cheia succesului. 
Consiaer drept o frumoasă reușită și 
prieteniile sincere legate sau întărite 
cu ac-st prilej, la care a contribuit

in

M"

Jean Claude Killy în cursa de slalom uriaș.
Foto. P. Romoșan

obține fără o mancă intensă, și par
ticiparea la multe, chiar foarte multe 
concursuri grele în sezon. Pe schiorii 
norvegieni i-am apropiat de nivelul ță
rilor alpine doar prin antrenament 
„tare" și prin concursuri săptămânale, 
luni de-a rindul. De altfel, nu e nici 
un secret. Antrenamentul pentru com
petiție este același în toate „școlile". 
De fapt. deosebiri intre .școala" 
austriacă și cea franceză se pot obser
va numai în metoda de învățare. După 
părerea mea, la noi se pune accent 
poate prea serios pe eleganța mișcă
rilor, pe amplitudinea lor, pe menține
rea schiurilor cit mai apropiate. Fran
cezii, in schimb, tind să realizeze in 
mod direct poziția de concurs, ceea ce 
duce, insă, la apariția ulterioară a 
greșelilor de tehnică. Pentru moment

întrerupt pregătirea citeoe 
de. anul nou. iar de la 

pînă la jumătatea hm.i 
angrenați in tot felul ae

francezi sînt pe zăpadă de la 15 no
iembrie. Am 
zile înainte 
1 ianuarie, 
aprilie, slut 
concursuri.

În încheiere, voi discuta o proble 
mă a coborîto'ilor. Cer cetind clasa
mentele din ultimii ani se poate con
stata că în toate concursurile interna
ționale proba de -coborîre a fost cîști- 
gată de schiorii din categoria „grea", 
înalți și voinici. Voi ține seama, pe 
viitor, de acest lucru atunci cind voi 
selecționa schiorii de performanță".

FOTBALUL PROFESIONIST 
FRANCEZ ÎN CRIZA

Răsfoind ultimele numere ale ziaru
lui francez „L’Equipe", îți atrage atenția 
o suită de articole ale lui Jacques 
de Ryswick, publicate sub titlul „Poate 
fi salvat fotbalul profesionist ?“

Ziaristul francez face, în aceste arti
cole, o analiză amplă a situației precare 
în care se găsesc — mai ales din punct 
de vedere financiar — cluburile profe
sioniste franceze și citează cîteva 
exemple concludente. El arată, între 
altele, că deficitul oficial al fotbalului 
profesionist francez este de 400 de mi
lioane de franci, iar unele cluburi (Li
moges, Nancy, Metz, Angers, etc.) 
„deabia își trag sufletul" și că ele nu 
mai pot fi salvate decît „dacă s-ar ivi 
un Mecena, dar acești Mecena sînt din 
ce în ce mai rari...".

Care sînt, după Jacques de Ryswick, 
principalele motive care au dus la „sta
rea de faliment" (expresia aparține lui 
„L’Equipe") în care a ajuns fotbalul 
francez ? In primul rînd, o scădere sim
țitoare a încasărilor ; aflăm din acest 
articol că numai la Paris s-a înregistrat 
o scădere a numărului de spectatori cu 
25% în ultimii 10 ani. In al doilea rînd, 
calitatea din ce în ce mai scăzută a 
spectacolului propriu-zis. face ca spec
tatorii să ocolească stadioanele. La 
aceasta, adaugă comentatorul, se 
adaugă și faptul că bugetele cluburilor 
profesioniste sînt grevate de așa-numi- 
tele „gestiuni discutabile" (termen 
„elegant" folosit pentru a desemna di
verse afaceri veroase făcute de clubu
rile profesioniste).

Vorbind despre măsurile ce se impun 
pentru a ieși din această situație, ar
ticolul citează declarația lui Labourier, 
unul din membrii comisiei special insti
tuite de Liga profesionistă pentru a 
elabora căile de salvare a fotbalului 
profesionist. Acesta spune : „Timpul 
conducătorilor (de cluburi, N.N.) sen
timentali este azi depășit ; ei trebuie 
să cedeze pasul economiștilor. De acum 
înainte, ne trebuie să conducem clu
burile cu rigoarea unui comerciant sau 
a unui industriaș".

Ca și cum pînă acum, conducătorii 
cluburilor profesioniste de fotbal ar fi 
fost niște sentimentali iar treaba lor

ar fi fost altceva decît o afacere comer
cială...

ATMOSFERA DE CIRC

■ Antrenorul echipei reprezentative de 
baschet a Iugoslaviei, Alexandr Nikolici, 
își împărtășește în ziarul „Sport" Beo
grad impresiile șale în legătură cu bas
chetul profesionist. Spicuim cîteva dintre 
acestea :

„Mă pregăteam să asist la meciul 
de baschet profesionist dintre echipele 
Cincinatti Royals și Boston Celtic. încă 
înainte de intrarea în sală atmosfera 
în jurul meciului era foarte încinsă. 
In jurul sălii unde urma să aibă loc 
întîlnirea — discuții aprinse despre 
viitorii adversari; sala, văzută de 
afară, nu avea nici un geam 1 Am intrat 
în interiorul sălii în timp ce jucătorii 
își făceau încălzirea. Atmosfera dinăun
tru semăna foarte mult cu cea de la 
demonstrațiile de circ. In timp ce în 
toate sălile de sport fumatul este in
terzis, aici se fuma în toată legea, cu 
greu puteai vedea dintr-un colț în altul 
al sălii din cauza perdelei de fum. 
(Managerii jucătorilor profesioniști sus
țin că „elevii" lor trebuie să suporte 
orice!) Intrucît întîlnirea reprezenla 
evenimentul anului (pînă atunci scorul 
dintre echipe era egal : 3—3), rezul
tatul ei era așteptat cu mare interes. 
La aceste meciuri este un fapt obișnuit 
să se huiduie, să se fluiere, să se pro
testeze în mod zgomotos Ia adresa ar
bitrilor, cum la fel de „firesc" este 
aruncatul cu cutii de carton în jucători 
ele. intr-adevăr, trebuie să ai nervi 
foarte tari pentru a vedea pînă. la capăt 
un asemenea „spectacol". Ca s’a nu mai 
vorbesc că și ca arbitru ai mult de 
furcă în întîlnirile profesioniste de 
baschet".

Turneul zonal de sah 
de la Moscova

Turneul zonal de șah de la 
Moscova a continuat cu desfășurarea 
partidelor din rundele a lV-a.și a V-a. 
S-au înregistrat următoarele rezultate: 
runda a lV-a : Stein — Spasski re
miză ; Suetin — Korcinoi remiză ; 
Qheller — Bronștein întreruptă ; runda 
a V-a: Stein — Bronștein remiză ; 
Spasski — Suetin 1—0; Holmov — 
Gheller remiză. In clasament conduce 
Hol mov cu 3 puncte

o D ‘ O

ITALIA: SITUAȚIE
NESCHIMBATA

Scurte știri externe
LA .MAGDEBURG și Neapole s-au 

’desfășurat preliminariile primei ediții 
a „Cupei campionilor europeni" ia 
polo pe apă. în grupa de la Magde
burg s-au calificat Dinamo Moscova, 
Dinamo Magdeburg și Legia Varșovia. 
Jucătorii din Moscova au terminat ne
învinși turneul, cîștigînd cu 6—1 la 
Tttnefors Stockholm, cu 8—1 la Legia 
Varșovia și cu 6 — 1 la Kosice

Pe primul loc în grupa de la Nea
pole s-a clasat Partizan Belgrad, ur
mată de Canottieri Neapole. și Duis
burg (R.FG.). Partizan a învins în 
meciul decisiv cu 2 — 1 echipa din 
Neapole. Primele t: i clasate în fie
care grupă vor participa la turneul 
final, ce va avea loc în luna martie 
într-un oraș care va fi desemnat ul
terior.

ÎNOTĂTORUL egiptean Abdou Heif 
a cîștigat maratonul nautic disputat 
duminică pe o distanță de 63 km între 
Rio Parana și Sănta Fe Coronda. 
Competiția s-a disputat pe o vreme 
favorabilă, toți cei 14 participant! ter- 
minînd întrecerea. Abdou Heif a rea
lizat timpul de 10h39:00.0, fiind urmat 
de Mazzadra (Argentina) 101142:00,0 
și Herman Willense (Olanda) — 
101149:00,0.

SPADASINUL polonez Pawlowski 
a cîștigat duminică la New York tur
neul internațional la care au participat 
sportivi din Franța, R.P. Ungară, Italia 
și S.U.A. In finală, Pawlowski l-a în
vins cu 8—5 pe maghiarul Kovacs.

Pe locurile 3 și 4 s-au clasat în ordine 
Calarese (Italia) și Arabo (Franța). 
In clasamentul final pe echipe la cele 
trei arme : floretă, sabie și spadă, pri
mul loc a revenit reprezentativei R.P. 
Polone cu 15 victorii, urmată de S.U A. 
cu 14 victorii.

IN MECI retur pentru sferturile- de 
finală ale „Cupei campionilor europeni" 
la baschet (masculin) Real Madrid a 
învins cu scorul de 92—86 (45—40) 
pe Legia Varșovia. Primul meci reve
nise, de asemenea, echipei Real (102— 
90), care s-a calificat pentru semifi
nalele competiției. Cei mai buni jucă
tori ai echipei Real .Aîadrid âu fost... 
americanii Burgess și Luyk.

I\ ZIUA a doua a campionatelor de 
atletism ale Ș.U.A ....................
Square
Clarke a stabilit cea ntai bună perfor
manță mondială de sală în proba de 
3 mile ” ‘ -

. CU PRILEJUL unei reuniuni atletice 
desfășurată la Varșovia pe teren aco
perit, sprinterii polonezi au obținut 
două rezultate valoroase’. Maniak a 
parcurs 60 m în 6,5 egalînd recordul 
european pe teren acoperit, iar Jusko- 
wiak a fost cronometrat în proba de 
60 yarzi cu 6.0 (a doua performanță 
mondială). Alte rezultate: prăjină: 
Nordvig (R.D.G.) 4,70 
femei: Hoffmann 
lungime bărbați: 
7,43 m.

Nici etapa a 22-a a campionatului 
italian nu a adus o clarificare în 
situația primelor clasate. Deși au ju
cat pe teren propriu, Bologna ca și 
Jnternazionale nu au reușit să cuce
rească ambele puncte. Bologna a făcut 
scor alb cu Modena, aceeași lipsă de 
eficacitate dovedind și înaintările echi
pelor Internazionale și Spăl: 0—0. Nu 
a realizat mai mult nici Milan (1 — 1 
cu Genoa), dar faptul că rezultatul a 
fost obținut în deplasare avantajează 
întrucîtva pe fosta campioană. Alte 
rezultate: Bari—Lanerossi 1—0. Samp- 
doria—Catania 5 — 1. Fiorentina—Ju
ventus 2—1, Lazio—Roma 1 — 1, To
rino—Mantova 5—2, Messina—Atalan- 
ta 1 — 1. In clasament: Bologna 34, 
Milan 33, Internazionale 32, Fiorentina 
29, Juventus 28.

SPANIA: REAL S-A DISTANȚAT

de la Madison
Garden, australianul Ron

cu timpul de 13:18,4.

m ;
(R.F.G.) 

Stahlrnan

(Agerpres)

Tntrecind pe Valencia cu 2—0, Real 
Madrid s-a distanțat in fruntea clasa
mentului campionatului spaniol, deoare
ce principalul său adversar. Barcelona, 
a terminat la egalitate, cu Sevilla: 
1 — 1. Ca o curiozitate, etapa a 22-a a 
fost marcată de nu mai puțin de patru 
scoruri de 1 — 1: Levante—Saragoza, 
Oviedo—Atletico Madrid, Atletico Bil
bao—Murchia. In rest, de trei ori
2—0 (Elche—Pontevedra, Real—Valen
cia. Espanol—Valladolid), în timp ce 
meciul Cordoba—Betis s-a încheiat cu 
1—0 în favoarea gazdelor. Clasament: 
Real Madrid 33 p.. Barcelona 31 
Elchg 28 p„ Betis 27 p.

FRANȚA: ECHIPELE
FRUNTAȘE ÎNVINSE

P-.

Fruntașa clasamentului campionatu
lui francez. St. Etienne, ca și cea 
de-a doua clasată, Lens, au fost în-

vinse duminică. Prima a pierdut cu 
3—1 meciul cu Angers, iar Lens a fost 
întrecută cu 2—0 de Stade Frany'ais. 
In rest, rezultate strînse, de cele mai 
multe ori avantajoase gazdelor: Lyon 
—Rennes 4—1, Monaco—Nantes 3—1, 
Bordeaux—Racing 2—2, Valenciennes 
•—Sedan 2—0, Toulouse—Strasbourg 
3—2, Reims—Rouen 0—0, Nîmes—Nice 
0—0. Deși învinsă, în fruntea clasa
mentului continuă să se afie St. Etien
ne, cu 29 p din 21 partide, urmată 
de Lyon 27 p (22), Lens și Monaco 
27 p (23).

Olhanense—Porto 1—1, Setubal—Be- 
lenenses 2—2, CUF—Lusitano 2—1, 
Varzim—Guimaraes 4—5, Academica— 
Seixal 7—1. In clasament: Benfica 
32 p, Porto 27, Sporting 25, Guima
raes 24, Belenenses 21, Setubal 22 p.

ANGLIA: TOTTENHAM ÎN
FRUNTE

După 31 de etape, în Anglia campio
natul are în fruntea clasamentului pe 
Tottenham, cu 42 p. In etapa desfă
șurată sîmbătă Tottenham a dispus cu 
3—1 de Arsenal, conșolidîndu-și pozi
ția de lider. Celelalte rezultate: Black
burn—Manchester United 1—3. West
ham—Sheffield Wednesday 4—3. Shef
field United—Everton 0—0, Wolver
hampton—Leicester 1—2, Aston Villa 
—West Bromwich 1—0, Biackpool— 
Burnley 1—1, Nottingham—Fullham
2—0, Stoke City—Bolton 0—1, Chel
sea—Ippswich 
Tottenham 42, 
ter 
cite

• Cîteva rezultate înregistrate in 
campionatul R.F. Germane: SC Kai
serslautern—Munchen 1860 2—1, Stutt
gart—Preussen Munster 0—3. FC 
Nurnberg—FC Saarbrucken 2—0, Bo
russia Dortmund—Karlsruher SC 
3—2, Eintracht Braunschweig—Eint
racht Frankfurt 0—3, Hamburg SV— 
Schalke 04 3-1, FC Koln-Hertha 
3—1, Meideriche SV—Werder Bremen 
1—0. In clasament: FC Koln 30 p 
(20 jocuri), Meiderich 24 p (19), 
Dortmund 24 p (19), Stuttgart 22 
(18), Hamburg 22 (19).

United și
38 p.

Town 4—0. Clasament: 
Liverpool 39, Manches- 
Everton — ambele cu

In campionatul portughez Benfica•
continuă să obțină victorii la scoruri 
foarte mari. In ultima etapă, de pildă, 
ea a întrecut cu 8—0 pe Barrelrense. 
Alte rezultate: Leîxoes—’Sporting 0—0,

• Fostul internațional brazilian 
Didi, care a cîștigat de două ori cu 
echipa Braziliei campionatul mondial 
de fotbal, a fost chemat să îndepli
nească funcția de antrenor ai echipei 
braziliene care se pregătește pentru 
campionatele mondiale din 1966. Timp 
de doi ani, Didi 
echipei „Cristal" 
a acceptat noua 
rînd că speră să se înțeleagă 
jucătorii. Didi a adăugat că 
are șanse să cîștige pentru 
dară consecutiv „Cupa Jules

a fost antrenorul 
Lima,, din Peru. El 

însărcinare dccla- 
bine cu 
Brazilia 
a treia 
Rimet".

® Intr-un meci internațional ami
cal de fotbal, disputat la Casablanca,, 
echipa olimpică a Marocului a învins" 
cu scorul de 3—-1 (2—1) echipa iugo
slavă O.F.K. Belgrad.
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