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„ZILELE ION CREANGA"

LA ȘCOALA CARE POARTA NUMELE

Din inițiativa conducerii ?«► 
Iii sportive de elevii nr. 1, în 
sala de spart a M.I. din sir. 
Haga, a avut Ioc o interesantă 
competiție de baschet rezervată 
el ev iilor din clasele a VIII-a șl 
a IX-a. Au participat echipe re
prezentând școlile medii nr. i 
„N. Bălcescu", nr. 5 „M. Sado- 
veanu" și nr. 7 „I. Ii. Cara- 
giafe". Câștigătoarele turneului, 
echipele de ia „Caragiaile", cla
sele a VIII-a pregătite de prof. 
Ion Oprescu și clasele a IX-a în
drumate de prof. Ca,mil Morțun.

AGENDA

jucătorilor 
de rugbi
continuă

îde
transferările

1965 I

MARELUI SCRIITOR...
ȘEDINȚA DE ANALIZA A 
COMISIEI ORĂȘENEȘTI DE 

BOX

începute la data 
decembrie, __
de jucători de rugbi au 
■loc, în continuare, pînă 
la sfirșitul lunii. Formele 
de transferare pot fi pre
zentate zilnic comisiei 
speciale oare funcționea
ză pe lingă federația de 
specialitate, la sediul a- 
cesteia din sir. 
Conta nr. 16.

Vasile

De-a lungul am
or, EUllți au fost 
ceia care ș, 1 sub
țiat valoarea ope- 
ei, plină de urna- 
lism. realizată de 
oarele povestitor 
on Creangă. Liviu 
tebreanu arăta că 
în literatura lumii 
ini puține opere 
imitare atlt de per- 
?ct artistice și atît 
e intr-adevăr noi. 
rn geniu natural, 
e o tulburătoare și 
uceriioare desăvlr- 
ire interioară și 
xterioară și-a gă
ti o realizare uni- 
ă și definitivă11. 
îilhai'l Sadoveamt, 
npresionat pro- 
jnd de mesajul o- 
erei celui pe care-1 
omemorăm în a- 
este zile, mențio- 
ează că „Ion 
'rcangă a dat la 
imină un bun. su- 
dm al acestui 
te de delicatețe. 
mor1'.
Regimurile din 

ând interese să 
criitor provenit din popor, i-au 
lenigrat 
-rețuire 
ă are 
oastre, 
ul au 
entru dezvoltarea profundă a 
ieții -cuKurale a poporului și 
ind Academia Republicii Popu- 
ire Romine l-a așezat pe ce
ntral scriitor între membrii săi 
e onoare. în ultimii 20 de

ION CREANGA 
desert de A. Buiculescu

neam, însuși- 
sentiment și

trecut, nea- 
înoura jeze un

creațla. Adevărata 
acordată lui Ion Crean 
loc acum, în vremurile 
cînd partidul și guver- 
creat condiții optime

ani au apărut 144 de titluri 
din opera lui Ion Creangă, 
intr-un tiraj impresionant, care 
depășește 4 milioane. Ceva mai 
mult, Ion Creangă, care este 
asemuiit cu Rabelais și Per
rault, Andersen și frații Grimm, 
este citit cu nesaț și peste ho-

tare. Lucrările sale au fost tra
duse pînă acum în peste 30 de 
limbi.

Ne-am 
profesorii 
Creangă" 

dinaintea comemorării celor 
de ani de la moartea mare- 
nostrti scriitor. Am asistat 

pregătirile entuziaste organi
zate aici, pentru a cinsti me
moria aceluia care ne-a lăsat 
inegalabilele „Amintiri din co
pilărie" ca și o sumedenie de 
alte povestiri ce au fermecat 
inimile a zeci șf zeci de gene 
rații. Colectivul de pregătire a 
sărbătoririi, la școala pe care 
am vizitat-o, este condus d» 
profesoara Maria Munteanu, f- 
nițiatoarea unui foarte intere 
sa,nit medalion literar, susținut 
de cei mai talentați elevi — 
povestitori și... actori. Fiindcă 
în afara leeturării unor frag 
mente din opera lui Ion Crean
gă, în cadrul medalionului vo* 
fi dramatizate citeva din po

aflat printre elevii și 
școlii medii „Ion 

din Capita,lă, în zile-

TIBERIU STAMA

(Continuare în pag. a 3-a)

EMISIUNEA SPORT
LA RADIO

pro--, 
sport' ‘ 
des-'► 

oam-”

Marți, ora 16,20, pe 
gramul II: emisiunea 
din cuprinsul căreia 
prindem: pe marginea 
ytonatului republican mascu-"
lin de șah (comentariu), re-” 
portaj la patinoarul artificial-- 
Floreasca, pregătirile de” 
iarnă ale atleților ; marți și” 
miercuri la ora 20 pe pro- - - 
gramul I: sport în cadrul - - 
radiojurnalului. ’

A
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• S-a încheiat „Cupa
ia orientare turistică

Duminică s-a desfășurat cea de a IH-a, și totodată ultima 
etapă a concursului de orientare turistică organizată de clu
bul sportiv Voința din Capitală. Această etapă a fost orga
nizată în Pădurea Scroviștea — concurs de gradul I indi
vidual pentru băieți și fete — și a reunit la start 58 de 
sportivi. Trofeul pus în joc a revenit lui losif Eugen — la 
băieți^ (Flacăra) și concurentei Nicol Băbeanu (Voința). Cei 
doi câștigători au avut o comportare bună și în etapele pre
cedente ale competiției, care s-au desfășurat în Pădurea Bă
noasa și la Bușteni.

Voința“

Azi, orele 19, la sediul
Consiliului orășenesc UCFS 

g: București are loc ședința de 
gȘ analiză a activității comisiei 

de box a orașului București, 
gj Sînt convocați toți antreno- 
gg rii din Capitală, arbitrii de 
J- box și o serie de sportivi

fruntași.
Ș

SPARTACHIADA DE IARNA A TINERETULUI

Să-i urnim din Ioc pe cei râmași în urmă!
în activitatea sportivă de 

mase, subiectul la ordinea zilei 
este Spartachiadia de iarnă a ti
neretului. La 1 decembrie au 
început, în întreaga țară, între
cerile actualei ediții și de atunci 
mii și mii de tineri și tinere, de 
la orașe și sate, iau parte la 
concursurile pentru cucerirea tit
lului de campion al primei faze, 
pe asociație, la haltere, tir, șah, 
tenis de masă, gimnastică etc. De 
pretutindeni am primit vești des
pre entuziasmul cu care tineretul 
s-a avîntat în aceste competiții 
ca și despre nivelul tehnic tot 
mai bun al întrecerilor.

în Capitală, ca și în celelalte 
orașe din țară, competițiile sînt 
în toi. După deschiderea festivă 
a întrecerilor s-a dat startul în 
concursurile pe grupe sportive, 
în fiecare zi au loc dispute și 
rezultatele sînt pe larg popu
larizate. Antrenorii și sportivii 
fruntași sînt mereu în mijlocul 
participanților pentru a le da 
sfaturi, pentru a le îndruma 
nașii pe drumul cunoașterii te
meinice a sportului pe care l-au

OAMENI UITAȚI..

Raid - anchetă

note finala șahiștilor a ajuns la jumătate de drum
La jumătatea desfășurării sale, 

întrecerea finală pentru desem
narea campionului de șah al 
țării ne sugerează cîteva con
statări. înainte de toate, nu 
poate trece neobservat caracte
rul foarte animat — mai mult 
ca în alți ani — al luptei spor
tive. Să nu ne lăsăm înșelați 
de prezența remizelor „în zona 
celor 30 de mutări"... Acestea 
sînt' inevitabile întir-un turneu 
de șah și chiar dacă regulamen
tul încă în vigoare la noi n-ar 
fi fixat această limită, numărul 
lor riu ar fi fost mai mic. Să 
consemnăm faptul că în multe 
din aceste remize (înainte sau 
după mutarea 30...) am asistat 
la un joc plin de idei, cu atacuri 
și parade spectaculoase, egali
tatea fiind înscrisă pe fișă după 
ce toate posibilitățile poziției 
au fost epuizate.

Dar, beneficiarii principali ai 
luptei pentru puncte sînt, pînă 
acum, promotorii jocului activ 
fără rezerve. Ne referim în pri-

mul rînd la Florin Gheorghiu. 
Campionul mondial de juniori 
este surprinzător de „proaspăt" 
pentru un jucător care a lăsat 
în urmă o suită întreagă de 
competiții internaționale, aproa-

Florin Gheorghiu... culegind 
puncte.

Desen de Neagu Rădulescu

prin citeva asociații sportive 
din Capitală

pe fără pauză între ele, culmi
nată cu participarea la Olimpia
dă. Ceea ce dovedește că se 
poate juca mult și... bine.

Florin Gheorghiu a arătat în 
cîteva partide ale finalei aceeași 
tema-rcabilă forță combinativă, 
a atacat cu vigoare, a știut să 
se apere energic, ba chiar a 
putut să ne facă dovadă de teh
nică și rezistență într-un final 
toarte dificil cum a fost acela 
al partidei cu Mitttelu.

Favoritul nr. 2 (sau tir. 1, 
jientru suporterii lui tradițio
nali...), Victor Ciocîltea a pierdut 
In un moment dat cadența im
pusă de lider. După un start 
bun, el a suferit două infrin
ger! : prima, surprinzătoare, la 
Szabo, a doua, care poate fi 
decisivă, în partida-derbi, cu 
Gheorghiu.

îndrăgit și — uneori — pentru 
a arbitra diferitele întîlniri. 
Aceasta este situația în majori
tatea cazurilor. Dar mai sînt și 
consilii ale asociațiilor sportive 
care preferă să stea cu mîinile 
în sîn, să aștepte cu răbdare scur
gerea timpului, pentru ca în ulti
mele zile (probabil) să organi
zeze, în pripă, o întrecere sau 
două și, apoi, să declare că „au 
organizat întrecerile Spartachia- 
dei de iarnă a tineretului". Des
pre cîteva din aceste asociații 
sportive din urmă, despre co
dașe, cum s-ar spune, ne vom 
ocupa în rîndurile care urmează.
,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

în apropiere de „Banu Manta"- 
se află secția geologică a Trus
tului de Prospecțiuni și Explo
rări Miniere. Sînt aici aproxi
mativ 600 de ingineri și tehni < 
cieni care, în timpul verii, 
„scurmă" măruntaiele pămîntu- 
lui pentru a scoate la iveală 
imensele lui bogății, iar în tim
pul iernii stau și calculează 
efectele explorărilor. Și iarna 
oamenii sînt, firește, dornici să 
facă spoit. Dar cine să le ofere 
această posibilitate ? După o 
mai veche orînduire a lucruri
lor (anacronică astăzi) Secția- 
geologică face parte din grupa- 
sportivă T.P.E.M. care, la rîndul* 
ei, aparține de asociația sportivă 
M.M.E. Firește, în acest adevă-i 
rat labirint veștile despre între-- 
cerile sportive se mai... pierde 
Se pierde, în bună parte, și spri
jinul asociației și —uneori-— 
și cel al grupei sportive care-T 
tutelează. Așa se face că oame
nii de aici au fost uitați. îri 
toată secția nu există un afiș, 
un anunț sau vreo lozincă din 
care sâ reiasă că acum două’ 
săptămîni a început Spartachia- 
da de iarnă. Doar cu cîteva zile 
în urmă cei de la Trust au che- 
mat zece geologi la poligon 
pentru o întrecere de tir. în

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)

VALERIU CHIOSE
RADU VOIA

(Continuare in pag. a 3-a)

START* IN ACTIVITATEA CERCULUI LITERAR DE LA I.C.F.
Intr-una din serile trecute, sala destinata 

deschiderii activității cercului literar al 
Institutului de cultură lirică devenise neîn- 
căpălaare. Mulți dintre noi, cei care ne 
lacsm ucenicia tn pedagogia sportivă, 
eram mulțumiți că putem sta ți în pi
cioare 1 Și pe bună dreptate, pentru că în 
acea seară venise în mijlocul nostru, ca 
Invitat, scriitorul Dan Deșliu, un nume 
apreciat pe .terenul' întrecerilor litercue 
și, deopotrivă, un om oare ne este foarte 
apropiat nouă, sportivilor.

In cuvîntul său, prin care a salutat fru
moasa inițiativă a înființării cercului lite
rar, scriitorul a căutat să ne dea cîteva 
utile îndrumări pentru începuturile noastre 
literare. Cel (deocamdată) 50 de membri 
ai cercului vor încerca, desigur, să par
curgă cît mai repode și cit mai bine .tra
seele" indicate.

După acest început, ne-a venit și nouă 
rîndul la cuvlnt. Am avut posibilitatea 
să-i punem întrebări scriitorului. Din răs
punsurile primite am aflat multe din viața 
și activitatea sa. La 9 cmi, de pildă, .Dă- 
nuț* se juca mîzgălind hîrtia, dar nu

omitea din „programul* copilăriei și joaaa 
cu mingea. Mai tîrziu, l-a cucerit atletis
mul. în urmă ou un sfert de veac, el pă
trundea, timid, pe vechiul stadion ANEF 
și-i imita pe atleții cei mari: parcurgea 
in alergare o pistă întreagă, se lupta cu

INITIATIVE

bila de metal, case nu prea voia să 
...zboare, sărea peste ștacheta întinsă 
între aei doi stîlpi... Aq-es'te timpurii atrac
ții aveau să se răsfrîngă peste aai în ac
tivitatea literară a scriitorului,, prin abor
darea din oe în ce mai intensă a temei 
sportiv©. Domeniul mișcării noastre spor
tive i-a oferit, de altfel, așa oum ne-a 
spunea, multe exemple de avint tineresc, 
de vigoare, optimism și dragoste de pa
trie. Un câmp vast de investigație și de

inspirație. La sportivi — scriitorul a găsit 
deseori preocupări complexe și înalte 
trăsături morale, din care a selectai cel© 
mai repreaen^ative aspecte pentru pana 
sa. In mod deosebit ne-a bucurat scriito
rul Dan Deșliu prin ultimul răspuns. Am 
aflat, astfel, că în curînd vom avea _ pri
lejul să-i citim o amplă lucrare, inspirată 
în mare parte, din viața spprtivă.

După cuvinte calde de mulțumire 
oe am obținut promisiunea de a-1 
în mijlocul nostru, s-a dat startul 
vi ta tea organizatorică a cercului, 
primele ’ J‘“*
este și 
invităm 
drăgeșc 
dioane. 
rînd, și_____  ..

Am plecat cu toții plini de 
de elan creator, de la această plăcută și 
— credem — rodnică seară culturală.

PETRU GAVRILIU 
student la I.C.F.

șl după 
revedea 
în acti- 

Priatre 
adoptathotărîri pe care le-am

aceea ca la viitoarele ședințe să 
și alți scriitori de seamă oare In
activitatea din săli și de pe sta- 
Sperăm să ne întîlnim, cît de cu- 
cu scriitorul Eugen Barbu.

......................... entuziasm.

IpcCFta

Foto : L Mihăică



- a tineretului —

S-a dat startul în întrecerile Spartachiadei de iarnă și îrdr-una din cele mai mari asociații sportive bucu- 
reștene, „Confecția", de la care vă prezentăm aceste două „secvențe" fotografice...

Tradiții vechi și „noi" 
în sportul școlar vîlcear.

Să-i urnim din loc pe cei rămași în urmă!
(Urmare din pag. 1)

rest... nimic. Ce părere are despre acest 
lucru tov. ing. Dima, organizatorul 
grupei sportive ? Dar consiliul asocia
ției M.M.E. ? Le propunem ca în loc 
de răspuns să ne trimită o invitație la 
primul concurs al Spartachiadei de 
iarnă organizat pentru tovarășii de la 
Secția geologică,

„FERMITATE"

La asociația sportivă Tipograful a 
întreprinderii Poligrafice „13 Decem
brie 1918* ar trebui să-și desfășoare 
activitatea aproape 600 de membri ai 
.UCFS. Spunem „ar trebui", pentru că 
— după cum veți vedea — ei nu sînt 
angrenați în nici o competiție de mai 
inulte luni de zile. Tov. Constantin 
Coca, secretarul asociației sportive, 
ne-a informat foarte senin despre acest 
lucru.

<— Da, este adevărat. De cîteva luni 
de zile nu organizăm nici un fel de 
activitate sportivă de mase. N-am 
popularizat întrecerile Spartachiadei de 
iarnă a tineretului și nici n-am orga
nizat vreo competiție în cadrul ei.

<— Și cînd veți face acest lucru ?

— Nu organizăm Spartachiada de 
iarnă a tineretului !

Mai întîi ne-a surprins această „fer
mitate". Apoi, am bănuit că omul tre
buie să fie supărat, că trebuie să existe

Corespondenții ne scriu despre:

Primele rezultate in Spartachiada de iarnă
La Fabrica de confecții și tricotaje 

București a avut loc, într-un cadru festiv, 
deschiderea Spartachiadei de iarnă. 
După ce tov. Conț — președintele aso
ciației — a vorbit despre importanța 
Spartachiadei în depistarea tinerelor 
talente, au urmat demonstrații la tenis 
de masă, box și haltere.

> Cîteva dintre primele rezultate:r
i ȘAH i E. Gheoragosian — Petre Blă
nării 1—0; Mauriciu Ganț — Vasile 
Pop 0—1; Badea Nistor — H. Lacfman 
0—1 ; Vasile Gunea — Nicolae Dumi
tru 1—0; Teodor Stelian — Valeriu 
Georgescu 0—1; Marin Andronic — 
Mihai Bouleanu 1—0.
f

TENIS DE MASA: Romeo Hosu —■ 
A'. Baciu 5—0; Emilian Iliescu — Va- 
•ile Georgescu 3—2; Augustin Pană — 
Mihai Pinoșeanu 3—2; Gheorghe Sal- 
tuz — Ion Grigore 2—3.

BOX t M. Tițeica b.p. Gheorghe Moi» 
•e, Ion Bildea b.p. Gheorghe Tudor; 
Dumitru b-p. Gheorghe Șoltuz.

HALTERE: Valentin Ștefan a ridi
cat de 45 ori o halteră de 30 kg ; Tu- 
dor Atanasiu a ridicat-o de 39 de ori, 
iar Florian Barbu de 16 ori.

R. DINU

SPORTUL POPULAR
Pag. a 2-a Nr. 4574 

o cauză pentru care acest activist 
sportiv obștesc, în care aproape 600 de 
oameni și-au pus încrederea, nu mai 
vrea să audă de sport. Și, încet-încet, 
am descoperit-o.

— Nu ne dă nimeni nici un sprijin. 
Nu ne întreabă nimeni nimic.

— Există, deci, un motiv ! Bănuiesc 
că v-ați adresat organizației de bază 
U.T.M. sau comitetului sindicatului...

— Nu. Dar ce ? Nu ne-ar fi putut 
ajuta și fără să le cerem sprijinul ?

Curios fel de a gîndi. De la tov. 
Constantin Coca n-am putut să mai 
„scoatem* nimic. Nc-am gîndit însă 
că activiștii clubului sportiv raional 
Flacăra ar putea să-i schimbe „optica* 
acestui activist sportiv care pretinde 
sprijin de acolo, de unde... n-a cerut. 
Este, fără îndoială, nevoie de o inter
venție urgentă pentru ca acest capri
ciu să nu-i mai lipsească pe iubitorii 
sportului de la „Tipograful* de con
diții normale de participare la între
cerile Spartachiadei de iarnă a tine
retului.

SPERANȚE..,
Primele cuvinte pe care le-am schim

bat cu tov. Stelian Mașek, președintele 
asociației sportive „Quadrat*, ne-au fă
cut să credem că de această dată ne 
aflăm pe un făgaș bun : în această 
asociație sportivă, care numără peste

La asociația sportivă a fabricii de 
mase plastice, întrecerile din cadrul 
Spartachiadei au loc la nivelul grupe
lor sportive. Primele concursuri — la 
șah și tenis de masă. Iată și primii 
cîștigători: Marin Cucu, Dumitru Tu- 
doran, Ilie Sperlic și N. Ghergheriu la 
șah, Gh. Iulian, V. Neagu și A. Iorda- 
che la tenis de masă.

întreceri în cadrul Spartachiadei de 
iarnă vor fi organizate și la tir, haltele 
și gimnastică. Pînă acum, numărul ce
lor înscriși se apropie de 800.

«I f S. GREGORIAN

Un număr de 300 de salariați ai În
treprinderii Stela participă în prezent la 
concursurile Spartachiadei de iarnă. 
Pentru început, întrecerile au loc la te
nis de masă (în care cei mai buni s-au 
dovedit a fi Emil Manoie, Ștefan Po
pescu, Constantin Marin, Gh. Ștefănes- 
cu și Romeo Petrescu) și șah (printre 
cîștigători figurează Dumitru Zaharia, 
Cristian Neagu, Aurel Moga și Stefan 
Marinescu).

în curînd vor fi programate și întte- 
ceri de haltere, gimnastică și tir. Tot
odată s-au luat măsuri pentru organi
zarea concursurilor de orientare turisti
că și, în funcție de condițiile atmosfe
rice, de săniuțe.

ȘERBAN G, 

500 de membri ai UCFS. deschiderea 
festivă a Spartachiadei de iarnă a tine
retului s-a făcut încă de la 30 noiem
brie. Dar, imediat ne-am dat seama 
că ne înșelasem. Aceasta pentru faptul 
că președintele asociației sportive a 
continuat cu... scuze. „Să vedeți — ne-a 
spus tov. Mașek — pînă acum n-am 
organizat încă întreceri fiindcă n-am 
avut sala liberă. Avem speranța că în 
săptămîna care urmează vom da dru
mul la șah. Apoi, și la celelalte."

Așadar, pînă acum, doar... speranțe, 
în scurta vizită pe care am făcut-o, 
n-am zărit nici un fel de popularizare 
a competiției. Să fie oare tovarășii de 
la asociația sportivă „Quadrat* atît de 
siguri că toți muncitorii cunosc condi
țiile de organizare a întrecerilor, ra
murile sportive programate și datele 
de concurs ? Sau este vorba de puțină 
nepăsare în modul de a privi această 
mare competiție ? Oricum ne-am pro
gramat ca în zilele viitoare să mergem 
pe urmele... speranțelor tov. Mașek.

★

Din raidul făcut Ia cele trei aso
ciații sportive bucureștene s-a desprins 
clar că mai sînt unii activiști sportivi 
care nu privesc cu simț de răspundere 
organizarea primei etape a Spartachia
dei republicane. Consiliile cluburilor 
sportive raionale (în speță Flacăra și 
Gloria) au datoria să sprijine, să în
drume și să controleze activitatea tu
turor asociațiilor sportive, să pună u- 
mărul acolo unde treburile merg mai 
greu. Este timpul să-i urnim din loc 
pe codași !

!

NOI PURTĂTORI Al INSIGNEI DE POLISPORTIV
2800 ÎN RAIONUL MIZIL

Pînă la 1 decembrie 2 800 de tineri 
și tinere din raionul Mizil au devenit 
purtători ai Insignei de polisportiv. 
Alți 3 000 și-au trecut pînă la această 
dată cîte două sau trei probe. Printre 
asociațiile fruntașe în această acțiune, 
se numără; Spicul de la Q.A.C. Cio- 
rani, Viitorul G.A.C comuna Ulmeni.

ST. CONSTANTIN — coresp.

1 640 ÎN RAIONUL HAȚEG

Cele 37 de asociații sportive de pe 
cuprinsul raionului Hațeg au distribuit 
pînă acum 1 640 de insigne tinerilor și 
tinerelor care și-au trecut toate pro
bele. Iată și cîteva asociații evidențiate 
în această activitate: Bucura, Steagul 
roșu și Avîntul Hațeg, Dacia Sarmise- 
getuza și Streiul Baru Mare.

N. SBUCHEA — coresp.

17250 ÎN REGIUNEA MUREȘ- 
AUTONOMA MAGHIARA

Tn asociațiile sportive din regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară au fost de
cernate pînă in prezent 17250 de in
signe. Cele mai multe întreceri pentru 
trecerea probelor concursului Insignei

Am în față o vitrină cu trofee spor
tive. Sînt înșiruite pe ani, pe com
petiții, pe ramuri sportive. Cupe, pla
chete, medalii, fanioane și diplome. 
Dacă ar fi însuflețite, fiecare din ele, 
fiți siguri, ar mărturisi cît de bine 
se simt în biroul profesorilor de sport 
ai școlii medii „Nicolae Bălcescu" din 
Rm. Vîlcea. Într-o bună măsură, lor, 
profesorilor, le datorează acest loc de 
cinste.

Cercetez cu luare aminte piesele din 
vitrină. Ordinea în care sînt așezate mă 
obligă să mă întorc cu 18 ani în urmă. 
De atunci datează „actul de naștere" al 
asociației sportive a școlii. Unul din tro
fee amintește de primele concursuri atle
tice. La start — elevii vîlceni, cei 
severineni — de la liceul „Traian" 
și cei bucureșteni — de la „Cara- 
giale". Am văzut acolo și o diplomă 
cu numele unui elev, D. Pîrvu, auto
rul unui 6,50 m la lungime. La 15 
ani și pentru 1946 !...

Cu mici întreru
peri, concursurile a- 
tletice revin în a- 
tenție. Iată o me
dalie din 1950. A- 
aparține altui elev, 
C. Ene: 1,70 m la înălțime. Record 
republican de juniori egalat. Tot atunci, 
elevii de la „Bălcescu" cîștigă zona 
școlară și un concurs de triatlon ; apoi 
și zona seniorilor de la Craiova —■ 
unde ocupă 11 locuri I. Un alt re
prezentant al școlii, C. Mihăilescu 
„sosește" pe locul II în finala șco
lară pe țară, la egalitate cu primul 
clasat. Performanța îl aduce în lot, 
ca și pe C. Ene, un an mai tîrziu. 
Ambii atleți reprezintă culorile țării 
într-o serie de concursuri de juniori 
peste hotare (Budapesta, Leningrad). 
Atleții de la „Bălcescu" revin în ac
tualitate și în 1955, cu un loc I la 
crosul pe țară „Să întâmpinăm 1 Mai".

Atîtea și atîtea rezultate și per
formanțe care rețin atenția. Ce au 
rămas din toate acestea ? Ce le-au 
urmat ? Răspunsul — ceva mai târ
ziu...

Din 1947, alături de atletism elevii 
prind dragoste și de jocurile sportive. 
Voleiul, baschetul, fotbalul și apoi 
handbalul. La volei, un loc IV pe 
țară la „școlare" în 1950; la 
baschet, aproape fără excepție, din 
1951 încoace, în finalele campionate
lor republicane rezervate elevilor; la 

( fotbal — echipe campioane pe re
giune. In fine, Ia handbal, locuri frun
tașe, mai totdeauna, în finalele șco
lare. Destul de concludent.

Și ceva despre gimnastică. Primul 
concurs de mai mare amploare, în 
1950, a fost o mare decepție : elevii 
școlii s-au clasat pe locul VII din... 
8 echipe. Trebuia făcut mai mult 
decât o însușire mecanică a exerci- 
țiilor. Elevii trebuiau să evolueze cu 
mai multă fantezie. Or, aceasta se 
realizează prin cît mai multe con
cursuri, în școală dar și în afara ei.

Pe teme actuale

de polisportiv au fost organizate în 
raioanele Reghin, Odor hei, Tg. Mu
reș, Gheorghieni, Luduș, Tirnăveni ș.a.

Un merit deosebit revine și instruc
torilor voluntari precum și sportivilor 
fruntași care au îndrumat activitatea 
în asociațiile sportive sătești: Fr. 
Derzsi (Sovata), I. Nagy, B. Berek- 
meri (Dumbrăvioara), I. Ferencz (Gă
iești), Fr. Kiss (Călușeri), Z. Adorjani 
(Pănet), St. Recsei (Miercurea Niraf).

I. PAUȘ —» coresp.

IN ORAȘUL BAIA MARE
NUMAI 2 750

tn orașul nostru numărul membri
lor UCFS sau al celor care au parti
cipat la întrecerile primei Spartachiade 
republicane, este apreciabil. Pentru a- 
ceasta, renunțăm să facem comparația 
cifrică cu purtătorii Insignei de poli
sportiv ,< ar fi foarte disproporționată. 
Cifra de 2750 de purtători ai Insignei 
reflectă slaba preocupare a asociațiilor 
sporfive din Baia Mare. De pildă, 
asociațiile Olimpia, I.G.O. Voința și 
Minerul Explorări nu au nici un pur
tător al Insignei.

V. ȘTEFAN ESCU — coresp.

Urmarea ? Gimnaștii de la „Bălces< 
au fost oaspeți la mai toate înl 
cerile de gimnastică ținute în Ca 
tală, în țară. Rezultatele : la mi 
din cele 15 ediții ale finalelor ș 
lare, reprezentanții școlii au avut cc 
portări bune. Notați : de 3 ori 
locul I (1957, 1958, 1959), de tot i 
tea ori pe locul II. După atleti: 
gimnastica figurează cu cele mai m 
te trofee. Școala are doi campioni i 
soluți, pe Cornel Popescu și Mi. 
Artopolescu precum și campioni 
publicam de juniori la inele (I. A 
teescu); bară fixă (Gr. Iliescu); 
asemenea, la individual compus, 
categoria I (Pavel Mihai) și categc 
a 11-a (Valeriu Negoescu).

Asta a fost ieri. Dar azi ? Tra 
țiile vechi sînt oare continuate ?

Răspunsul poate mulțumi doar 
parte. Fiindcă nu în toate cazur 
tradițiile de ieri sînt continuate asti 
In atletism, de pildă, școala se „ve< 

prea puțin. Exi 
și acum cîteva < 
mente de perspe, 
vă (Elena Dinu 
60 m și lungii 
Radu "ătă; .vu 

800 m și Olimpiu Moisiu — di; 
dar, în raport cu ceea ce a fost o< 
tă... Ne spunea profesorul de ma 
matici (nu este nici-o eroare...) ( 
V'oinea, fost elev al școlii : „Cred 
s-ar găsi și azi tineri care să îmb 
țișeze cu drag atletismul, Numai 
se face prea puțin pentru atrage, 
lor în acest sport. Cauza nu treb 
căutată în școală. In oraș nu exi 
încă un profesor de specialitate, 
„icefist" caret «4 SO fi dedicat ai 
tismului"...

Intr-adevăr, la Rîmnicu Vîlcea fi 
țează o școală sportivă de elevi 
lîngă școala medie cu program sj 
cial de educație fizică. Inițial, șco 
sportivă plecase la lucru cu trei se< 
pe ramură de sport: atletism, gi 
nastică și baschet. Ulterior s-a 
ființat și o secție de handbal, 
schimb, secția de atletism, limitată 
1962 la o singură grupă, și-a înce 
activitatea...

Au trecut doi ani. Situația at 
tismului nu s-a schimbat. Argumen 
principal : lipsa unor cadre de stil 
specialitate. Din toamnă au fost 
partizați pe lîngă S.S.E., doi pro 
peți absolvenți cu specializare at 
tism, Armand Popa și Ion Sîrbu. 1 
s-au prezentat însă la posturi, 
atunci ce facem ? Renunțăm la at 
tism ?...

In jocurile sportive, la „Bălcesci 
accentul se pune în special pe b 
chet și handbal. Lotul de baschet 
regiunii Argeș pentru finala Spar 
chiadei republicane a cuprins 7 elt 
de la această școală, cel de handl 
— majoritatea jucătorilor. Pen 
practicarea cu succes a acestor 
muri sportive pledează și terenui 
de sport amenajate chiar în incii 
școlii.

Ajungem și la gimnastică. Este s 
gura ramură sportivă care menți; 
vizibil, vechea tradiție. Și promite 
o facă mulți ani de aici înainte. I 
vadă: „atelierele" profesorului Dai 
pe vîrste și categorii de clasifica 
Și o altă dovadă, mai concretă : lo< 
II la campionatele școlare din cad 
finalelor Spartachiadei republicane, 
20 de sutimi de prima clasată. Fiu: 
spre calitate, spre valoare, la gimn 
tică, nu poate fi contestat.

In loc de concluzie... Am anali: 
activitatea de ieri și de azi în < 
mai mare școală din Rm. Vîlcea. C< 
ce am văzut acolo este însă perf 
valabil și pentru școlile medii nr. 
și cu program special de educație 
zică. In Rm. .Vîlcea se practică, 
bune rezultate, voleiul, baschetul 
handbalul; se menține tradiția 
gimnastică. Atletismul în schimb tin 
să devină o... necunoscută. O exc< 
ție, poate, o constituie școala pro 
sională silvică. Antrenorul Ion Ri 
(în curs de calificare) depune efort 
serioase pentru readucerea acestei 
muri sportive pe „linia de plutir 
Omul se zbate. Este un entuziast, 
reuși ? Sprijinul acordat pînă aci 
nu promite mare lucru. Trebuie n 
suri energice, imediate.

T. ST,
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ȘTIRI DIN TARA
CAMPIONATUL CLUJULUI

IN REGIUNEA BRAȘOV

Finala șahiștilor a ajuns Ia jumătate de drum

Jocul de șah cuprinde tot mai multi 
iubitori in orașul și regiunea Brașov. 
De pildă, la ediția trecută a canipio-

(Șiiiința) 4‘/2 p., S. Deak (Pro- 
4 p., C. Szilagy I (C.F.R.) 
E. Vasu (Știința) 2*/2 p., A. 
(Progresul) 2 p.

® în cadrul asociației sportive a 
Fabricii de confecții din Oradea au 
luat ființă, recent, două secții noi : 
de înot și gimnastică. La această 
asociație activitatea sportivă se des
fășoară acum la 7 discipline.

Cu puțin timp în urmă, asociația 
sportivă a organizat campionate Ia 
șah, tir și tenis de masă. La șah au 

i participat 132 de concurenți dintre 
' care 48 de fete. întrecerile de tenis 
i de masă au atras un număr de 75 
' de participanți. La tir s-a înregistrat 
cea mai mare participare: 185 de 
concurenți și 112 concurente.

I. BOITOȘ
• Cu puțin timp în urmă a avut 

loc la Giurgiu o duminică sportivă, 
organizată de consiliul raional 
UCFS. 243 de tineri și tinere din a- 
sociațiile sportive Cetatea, Voința și 
de la Școala medie au avut ca invi
tați pe sportivii asociației „Grafica 
•’ouă" -din București.

Intiecerile de popice, tenis de 
masă, volei, tir, șah și fotbal s-au 
bucurat de un frumos succes. Re
gretabil Insă că fetele din echipa 
bucureșteană de volei nu au avut... 
adversare. In orașul Giurgiu, nu e- 
xistă nici o echipă feminină de vo
lei. TR. BARBALATA

• Consiliul raional UCFS Bîrlad 
a organizat diferite cursuri pentru 
instructori voluntari și arbitri în sco
pul măririi numărului de cadre teh
nice din asociațiile sportive ale ra
ionului. Astfel, pe lingă asociația 
sportivă Unirea Bîrlad au funcționat 
cursuri de instructori voluntari la 
volei și handbal, care au fost absol
vite de 160 de tineri și tinere. Un 
număr de 12 iubitori ai fotbalului

i au devenit arbitri.
[ în felul acesta numărul cadrelor 
, tehnice din orașul Bîrlad și din sa- 
J tele raionului s-a mărit cu încă 304).

S. ELIADE
• La Institutul politehnic din 

Brașov a luai ființă un cerc de o- 
rienlare turistică. Pină in prezent, 
35 de studenți au devenit membri 
ai cercului. In planul cercului se 
prevede afilierea la federația de 
specialitate și organizarea de tabere 
în diferite locuri.

TIBERIU MANIU
• Membrii asociației „Policlinica" 

din Sibiu desfășoară o activitate 
rodnică. Iată cîteva din succesele ’ 
obținute : echipa feminină de hand- ! 
bal s-a clasat pe locul II în Sparta- 1 
cinada republicană, faza pe oraș ; 
șahistele au avut o demnă reprezen
tantă în persoana felceriței Paras- 
chiva Bozdoghină care a participat 
la optimile de finală ale campionatu
lui R.P.R-. Pentru sezonul de iarnă 
asociația și-a propus organizarea 
mai multor acțiuni turistice și a u- 
nor concursuri de schi și patinaj.

MIRCEA VI.ADOIANU

lin meci de fotbal

^PEDEAPSĂ
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Cînd auzi ca un meci de fotbal s-a 
întrerupt in minutul 78, bănuiești că 
pe teren a fost ceva in ‘neregulă t ori 
au fost eliminați at-iția. jucători incit 
regulamentul nu. mai. permitea conti
nuarea meciului, ori a plouat torențial 
etc. etc. Tn cazul de ’fața, degeaba în
cercați că tot n-o să ghiciți motivele 
pentru care spectatorii din’J'g- Jiu nu 
au putut urmări pmă la capul meciul 
dintre formațiile SANATAT.EA CON
STRUCTORUL și METALURGISTUL 
SADU, din cadrul campionatului re
gional.

De fapt, a. fost un meci ca toate ce
lelalte. cu cile 11 jucători de o parte 
și de cealaltă. ' programat pe un teren 
reglementar și ușă mai departe. Dar, 
venise ora fixată și partida nici gind 
să înceapă. De ce ? Arbitrii dfilegați 
de comisia regională pu-șt.. făcuseră 
apariția. Aceasta fiind situația s-â în
ceput căutarea unor „cdtialerf ai fluie
rului" printre localnici: In cefe din urmă 
au fost găsiți arbitrii V..Văleanu (venit 
din Craiova să arbitțpze. mi „meci de 
juniori), I. Lupulescu și I: Tutuianu.

Și meciul a început. Cu greșeli de

' ■

Un aspect din timpul ultimului concurs de orientare turistică organizat de 
Flacăra roșie, la Predeal.

ir CNNtNliNCNtNNNtNNNN

Peisaj obișnuit
Un grup de tineri cercetează cu mi

nuțiozitate o harfă turistică. In biroul 
consiliului asociației sportive — prin
tre cupe și trofee — au apărut nume
roase tablouri care . atestă că aici, la 
Flacăra roșie, prietenii turismului sînt 
de ordinul sutelor.

Pe hartă tinerii au însemnat itinera
rele parcurse. Să notăm și noi cîteva: 
Dîmbul Morii, Piatra Craiului, Bran, 
Diham, Mamaia, Retezat etc. Eugen 
Secheli, creator de modele și anima
tor principal al excursiilor săptămînale, 
stabilește după îndelungate consultări 
noul traseu : masivul Gîrbova ; pe Clă 
bucet zăpada e bună pentru schi. De 
astă dată vor face deplasarea munci
torii din sectorul încălțăminte. Organi
zatorul — Petre Iacobuță, membru al 
comitetului sindical — ne-a spus :

—Anul acesta, comitetul sindicatu
lui, în colaborare cu consiliul asocia
ției sportive, a stabilit un record în 
materie de participanți la excursiile 
turistice : aproape 2500 de tovarăși din 
întreprinderea noastră au admirat fru
musețile patriei, cutreierînd țara de 
la munte la mare. Consiliul asociației 
și-a propus ca acum, la sfârșitul anu
lui, să organizeze în Bucegî cîteva 
concursuri de orientare turistică.

A devenit un „peisaj* obișnujt ca 
la fiecare sfârșit de săptămînă autobu- 

cu peripeții
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jucătorii, igreșea ișitot felul. Greșeau 
arbitrul deși acesta era convins eă 
fluieră „tot".

Să fluieri „tot" nici nu. .e. mare 
filozofie, spunea un spectator. Impor
tant e să fluieri bine. Frate-mu^ are 
numai 5 ani și fluieră de te asurzește!

Și Mr-adevăr, arbitrul nostru le flu
iera pe toate, dar pe dos: tind era hent 
fluiera fault, tind era corner fluiera 
„opțai“ și așa mai departe. ■■vs

Și iată buclucașul minut 78, despre 
care v-am vorbit la început. In acest 
minut fotbaliștii de la Metalurgistul au 
egalat, introducînd balonul cu... mina 
in plasă. Arbitrul de mdrgine, litpn- 
lescu. a semnalizat, firesc:. Jucătorii de 
la Sănătatea Constructorul păzindu-i 
fanionul ridicai, nici -.una nici dptiff, se 
reped glonț la el și-l aduc, mai mult... 
pe sus la centrul terenului pentru con 
suitori. S-au adunat in jurul' liti toți 
jucătorii, membrii secțiilor respective 
plus două-trei'duzini de spectatori dare 
au sărit gardul. In cele din urmă arbi
trul a... fluierat din nou. Convins sau 

zele stopate în fața fabricii de pielărie 
și încălțăminte Flacăra roșie din Bucu- 
rești. să se umple cu salariați, tineri 
și vîrstnici, ale căror rucsacuri îți in
dică sportivii îndrăgostiți de drumeție.

P. GHEORGHIU

„Zilele Ion Creangă
O

ac-

(Urmare din pag. 1)
vestirile sate cete mai cunoscute, 
notă inedită în âceastă lăudabilă 
țiune: unele povestiri vor fi prezenta
te pe un fond muzical, coral. Un alt 
fapt de reținut. Unul dintre elevii de 
aici. Cristian Rădulescu i-a dedicat ’ 
scriitorului o... poezie. O poezie origi
nală, plină de sensibilitate. Autorul 
își exprimă cu multă căldură și putere 
de expresie dragostea față de opera 
marelui povestjțor din Humulești.

L-am cunoscut și rioi pe acest 
poet, în persoana căruia —• ce 
priză 1 — am reîntîlnit pe unul 
voleibaliștii Școlii sportive de 
nr. 2, Un tînăr care vizează perfor-

nu, tot fluierul U scosese și de data 
asta din încurcătură. A anulat golul. 
Mulțumiți de decizie, localnicii s-att re
tras în partea Iar de teren. Acum insă 
au rămas In jurul arbitrului cei de. la 
Metalurgistul, proiestînd și făcind o 
hărmălaie, care se auzea cale de o... 
poștă. Din acest moment suporterii Me
talurgistului, vehiți și ei destul de multi 
la med, au invadat terenul și au fost 
reluate... dezbaterile. Strecurindu-se cu 
abilitate prin mulțime, arbitrul princi
pal, împreună cu jucătorii celor două 
echipe s-au îndreptat spre tribuna cen
trală organizând un adevărat... refe
rendum: „Ce-ați văzut dv. ? S-a marcat 
cu mina sau cu piciorul ? Să dau gol 
sau nu ?“ Spectator ti au sărit iar în 
sus ca arși și pe bună dreptate.

Șî uite așa-, ptirhbmdu-se... pe la tri
bună și pe iot tr>en :l au trecut 14 mi
nute. M, Băloi, tehnicianul Consiliului 
raional UCFS, Ța "Întrebat, in cele din 
urtnă '.pe arbitru Ce are de gînd să 
facă. 'Acesta a dat o fugă pină la arbi-

lai, a doua oară, golul, disputând repu ■ 
nerea mingii in joc 
făcuse hențul,

Lucrurile păreau 
focul a fost reluat, 
un... minut. Nicolin, portarul de la Me
talurgistul, își aduce aminte să se' su
pere. Părăsește poarta și vine spre ar
bitrul de centru să-i ceară socoteală 
pentru anularea golului. Noroc că l-au 
oprit coechipierii. înconjurat de local
nici arbitrul a părăsit terenul. Tocmai 
clnd ieșea pe poartă, cineva i-a adus 
aminte că n-a... fluierat sfirșitul jocului, 

trai de linie, l-a- mai consultat o dată Neavînd încotro, arbitrul s-a răsiic't 
,și după ce mpi... .fluieră. o dală, a ana- intr-tui picior, și... a mai fluierat o dată.

Cea de a XIX-a ediție a campionatu
lui masculin de .șah al orașului Cluj 
s-a încheiat, după o luptă sirînsă, cu 
victoria reprezentantului clubului Știin
ța, dr. Victor Malcoci, care reintră ast
fel, după mai mulți ani, în posesia 
titlului (a mai fost campion al Clujului 
In anii 1957 și 1958).

V. Malcoci a acumulat 9Vs puncte 
(din 13 posibile), avlud un coeficient 
Soneborn superior lui C. Szilagy II 
(Știința), care a încheiat concursul cu 
același număr de puncte. Pe locurile 
următoare ale clasamentului se găsesc 
F. Isac (Știința) cu 9 puncte, D. Oana 
(Știința) și S. Cîmpeanu (C.F.R.) 
8‘/j p., M. Eremia (Speranța) și Al. 
Balla (C.F.R.) 8 p., Z. Boală (Progre
sul) 7 p., B. Killin (C.F.R.) 6*/a p., I. 
Ciuruș 
greșul) 
3*/i P-. 
Kovacs

(Urmare din pag. 1)

urmări-
Florin 
remize

Scăpat pentru moment de 
torul său cel mai periculos, 
Gheorghiu și-a permis două 
(cu Alexandrescu și Șuta). De aceas
tă „pauză de respirație'1 a profitat 
Șerban Neamțu, apropiindu-se la 1 
punct de fruntașul clasamentului. Cra- 
ioveanul se impune, de data aceasta, 
printr-un joc stăpînit, profund, cu o 
notă de seriozitate care atestă maturi- 

y. a

denuanța, ca și ceilalți aproape 50 
colegi ai lui prezenți, în timpul liber, 
în activitatea S.S.E. or. 2.

Sportivii școlii, ca de altfel tot ti
neretul patriei noastre, îndrăgostiți de 
opera scriitorului al cărui nume se 
află pe frontispiciul clădirii, își vor 
da întîlnire cu toții, vineri, la 
dalionul „Ion Creangă"...

tînăr 
sur- 

din... 
elevi

Vă rog, ce părere aveți ? Să

i

de la locul unde se

că s-au liniștit și 
Dar după aproape 

natului republican — a cărui finală se- 
dispută actualmente în Capitală — au 
luat parte în regiunea Brașov 622 de 
șahiști de categorii superioare. Dintre 
aceștia, cei mai numeroși sînt șahiștii 
din orașul Brașov (peste 200 de parti- 
cipanți), precum și cei din Sibiu 
(100), Tg. Secuiesc și Agnita. în fi
nala campionatului, Brașovul este re
prezentat de candidatul de maestru mg. 
Mircea Șuteu (Steagul roșu Brașov)*

De menționat, de asemenea, că din
tre cele 47 șahiste brașovence care au 
participat la trecuta ediție a campiona
tului republican feminin, Ananaița 
Lupu (Voința Brașov) și Rozalia Blau 
(Steagul roșu Brașov) s-au calificat 
pentru semifinalele competiției.

Recent, un număr de 9 șahiști din 
regiunea Brașov au obținut categoria I„ 
printre aceștia fiind I. Bogdan și P* 
Șerban (Steagul roșu Brașov), Șt, 
Neagu (Electrica Sibiu), L. Gazda (Fă
clia Sf. Gheorglte).

De ctirînd au început întrecerile din 
cadrul ediției 1965 a campionatului re
publican. In majoritatea asociațiilor 
sportive din regiune se arată un in
teres deosebit față de această impor
tantă competiție șahistă.

C. GRUIA-coresp.

șanse

tatea șahistă. Este capabil Neamțu de 
o surpriză în această finală ? După 
părerea noastră, da. Ar fi primul care 
poate profita de o defecțiune a actua
lului lider.

Pe lista celor care intră cu 
în a doua jumătate a turneului se în
scriu, de asemenea, B. Soos, T. Stan- 
ciu, C. Radovici, Em. Reicher și chiar
O. Pușcașu, care are de încheiat în'ă 
4 partide. Am fi tentați, poate, să-l 
cităm și pe Iuliu Szabo, dar obișnui
tele sale fluctuații de la rundă la 
rundă fac ca orice pronostic în privința 
lui să fie hazardat...

Oricum, pe iubitorii șahului îi mal 
așteaptă 10 runde de luptă, cu nume
roase partide atractive, care pot ii și 
hotărîtoare. Iată întîlnirite pe care le- 
vom urmări astăzi după-amiază în sala» 
Hotelului Victoria (str. Mihai Vodă! 
2) : Soos — Gheorghiu, Șuta —<• 
Neamțu, Stanciu — Gavriilă, Radovicis
— Pușcașu, Reicher — Bozdoghină*# 
Pavlov — Szabo, Gunsberger — Par» 
tos, Nacu — Ctocîltea, Alexa ndrescO
— Mititelu, Voiculescu — Șuteu.

dau sau să nu dau gol ?
Desen de Neagu Rădulescu

Așa s-a terminat acest meci, cu ade-, 
vărat de pomină.

VASILE GODESCU 
COSTIN CHIRIAC

P.S. Nu știm ce s-o fi întîmplât cu 
meciul juniorilor pe care trebuia șă-1 
arbitreze tot V. Văleanu. L-o .fi scurtat 
și pe acesta, sau pur și simplu , o fi 
uitat de el. Comisia regională s-ar 
putea să știe mai bine. Și n-ar strica 
să știm și noi...
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I BASCHET )■ VOLEI
NOTE,

' In campionatul republican de bas- 
thei feminin a mai rămas de disputat 
o singură etapă, cea mai importantă, 
care programează întîlnirea decisivă 
dintre cele două fruntașe ale clasamen
tului Rapid București și Știința Bucu
rești.

In etapa de duminică, ambele for
mații au avut de înfruntat adversari 
din cei mai dificili. Rapid a jucat foarte 
bine în meciul cu Mureșul, rămînînd 
singura echipă neînvinsă din campio
nat. Știința, în schimb, a trecut prin 
multe emoții pentru a se impune în 
fața Voinței București; redresînd în 
ultima secundă a jocului o situație 
ca și pierdută, studentele au reușit să 
cî.știge greu in prelungiri. Și, astfel, 
cele două mari protagoniste ale campio
natului feminin s-au mai distanțat cu 
un pas de urmăritoarele lor, rămînînd 
ca duminică să tranșeze în mod direct 
rivalitatea lor în acest campionat.

SA NE VEDEM MAI BINE 
PROPRIILE GREȘELI!

Meciul dintre Știința și Voința Bucu
rești, de altfel plăcut ca spectacol și 
deosebit de palpitant în ceea ce pri
vește deznodămîntul, ne-a prilejuit și 
alte observații, din păcate mai puțiil- 
îmbucurătoare, care se referă la antre
nori.

Prof. Costel Dinescu și prof. George 
Lăzărescu sînt doi tineri antrenori des
toinici și cu frumoase perspective, care 
au in pregătirea lor echipe fruntașe din 
baschetul nostru feminin. Cu atît mai 
surprinzătoare ne apar unele compor
tări necorespunzătoare ale celor doi 
antrenori. Astfel, în loc să-și conducă 
liniștiți echipele de pe margine (situa
ția echilibrată a partidei o impunea 
poate mai mult ca oricând), atît antre
norul Științei, cît și col al Voinței au 
urmărit mai mult presupusele greșeli 
de arbitraj — și nu este prima oară 
cînd se întîmplă acest lucru ■— sau 
greșelile vreunei baschetbaliste (se 
poate întîmplă oricui...) într-o anumită 
situație de joc. Nu era oare mai bineca 
antrenorul Lăzărescu, de pildă, să ob
serve că apărarea agresivă, menținută 
mai multe minute de echipa sa în re
priza secundă, nu era de loc indicată, 
sau ca prof. Dinescu să sesizeze că 
menținerea în teren a unor jucătoare cu 
4 .greșeli personale (in timp ce F. 
Nagy, de pildă, a stat aproape toată 
repriza a doua pe banca rezervelor) 
ducea la scăderea randamentului de
fensiv al formației ? Au preferat însă

Cuvîntul specialistului

Recomandări pentru activitatea echipelor 
masculine in perioada dintre tur și retur

Dinti-o necesitate metodica și practică 
totodată se acordă o pauză intra turul și 
returul fiecărui campionat republican de 
categoria A. Durata variază, în funcție de 
mai mulți factori (de obicei nu e mai mică 
de 30 zile), dar important este felul cum 
folosește antrenorul împreună cu sportivii 
această perioadă. Pauza stabilită prin ca
lendarul competițional intern nu trebuie fo
losită ca o vacanță ce se acordă sportivi
lor după prima parte a campionatului. In 
legătură cu caracterul ei dăm mai jos 
wîleva îndrumări.

recomandări generale, valabile 
PENTRU TOATE ECHIPELE

Indiferent de durata pauzei, fiecare an
trenor are datoria să pregătească o amplă 
și documentată analiză a activității și com- 
po’Ttării echipei și a jucătorilor. Această 
«maliză organizată cu secția clubului sau 
asociației va trebui să scoată în evidență 
ceea ce s-a realizat din planul de pregă
tire, care au fost principalele mijloace care 
au contribuit la pregătirea echipei, cau
zele succeselor și insucceselor. Antrenorul 
va reține ce trebuie să introducă sau pe 
ce să pună accentul în planul de pregă
tire, care va fi revăzut și completat la 
nevoie.

Paralel cu această primă acțiune, an
trenorul va planifica împreună cu medicul 
© minuțioasă vizită medicală, menită să 
stabilească datele obiective pe care se 
poate baza în alcătuirea conținutului viitoa
rei activități. Atragem serios atenția asu
pra multor atitudini de formalism în acea
stă privință, de care se iac vinovați atît 
sportivii, dar mai ales antrenorii.

După aceste două acțiuni importante (c® 
tins ar fi dacă toți antrenorii ar fi con
vinși de necesitatea acestora 1) se va sta
bili conținutul amănunțit (individual și co
lectiv) și raportul volum-intensitate al 
antrenamentelor planificate pe *<>ată Da
ri o-ad a.

RECOMANDĂRI SPECIALE

. din 8e,lia I au o situație mai
dificilă din cauza duratei mai scurte și în 
cazul lor trebuie procedat cu multă aten
ție. Este necesară îmbinarea și rezolvarea 
■unoy probleme d-? psihologie și pedagogie 
(men inerea interesului la nivelul „ritmu
lui competițional", combaterea lipsei do 
răspundere în jcc ele.) cu pregătirea în 
2ou.inuare a tuturor lactnrUo-r antrenamen
tului în condiții asemănătoare competiției 
Deoarece pauza este mică nu trebuie ne-

COMENTARII in completare la cronica etape 
din campionatul categoriei A

Elena Tintorescu (Știința) aruncă spectaculos la coș sub privirile Sandei 
Dumitrescu și Ilenei Tîrziu. Fază din jocul Știința Buc.—Voința Buc. 

Foto : P. Romoșan
să-și manifeste nemulțumirile la adre
sa arbitra jului, creînd in general o at
mosferă de nervozitate care nu putea 
decît să dăuneze echipelor. Dar vorba 
proverbului: decît să vedem paiul din 
ochiul altuia...

CRIȘUL ORADEA PE PRIMUL LOC 
IN SERIA A II-A

Cu meciurile de duminică s-a înche
iat prima parte a întrecerii echipelor 
feminine din seria a 11-a. Singura din
tre fruntașele clasamentului care a reu-

glijată nici odihna sportivilor; dai să nu 
înțelegem o odihnă „gen concediu44, ci 
realizarea ei prin numărul antrenamente
lor, frecvența lor, diversitatea mijloacelor 
și intensitatea acestora. Este timp suficient 
pentru a completa pregătirea fizică cu mij
loace realizabile atît în sală, cît și în aer 
liber. Foarte utilă este această perioadă 
pentru îmbunătățirea preciziei în aruncări 
în condiții specifice jocului și cît mai mult® 
repetări la capitolul tactică, pentru o mai 
bună însușire a circulațiilor și combina
țiilor.

Pe baza comportării avută în ultima 
parte a turului, recomandăm echipelor do
meniile în care trebuie să accentueze pre
gătirea, bineînțeles fără a neglija ansam
blul : Dinamo București — pregătire tac
tică; Steaua —- pregătire fizică și tactică; 
Rapid — pregătire fizică; Știința București, 
Dinamo Oradea, Știința Timișoara și Stea
gul roșu Brașov — pregătire fizică și tac
tică, plus un accent deosebit la pregătirea 
rezervelor; la celelalte echipe —o muncă 
complexă de înlăturare a lipsurilor exis
tente, cu o conturare mai precisă a serio
zității muncii în antrenamente.

Foarte importantă este menținerea echi
pelor înti-un cadru competițional care fa
vorizează inițiativele pentru organizarea 
jocurilor de antrenament. Sînt necesare mai 
ales competiții (cupe) cu participarea în
tregului lot de jucători. De la caz la caz 
se pot forma două echipe din întreg lotul, 
care să joace în competiție cu echipe de 
categorii diferite (competiții cu handicap, 
reguli speciale etc.). Ca o completare a 
datelor obiective pe care antrenorul le în
registrează în , timpul pregătirii sportivilor 
pot fi folosite și o serie de probe de con
trol specifice fiecărei echipe.

Pentru echipele din seria a Il-a durata 
mai mare a pauzei dintre tur și retur (90 
de zile) constituie un avantaj care vine în 
sprijinul lichidării lipsurilor respective. In 
această situație se poate, acolo unde este 
cazul, să se planifice etape de pregătire 
cu predominarea unui factor al antrena
mentului. Este necesar să nu se uite nici 
o clipă pregătire-a fizică a tineretului, ca-xe 
intră în componența acestoi echipe.

Pauza dintre tur și retur trebuie folosită 
și pentru o îmbunătățire a cunoștințelor 
teoretice, o mai bună cunoaștere a colec
tivului și a preocupărilor acestuia. Reco
mandările de față nu au darul de a ii 
epuizat tratarea acestor probleme, teo
retic sau practic, ci să reamintească antre
norilor și sportivilor importanța perioadei 
de pregătire dintre tur și retur ca o con
tribuție la ridicarea permanentă a jocului 
de baschet.

Prof. AUREL PREDESCU
antrenor iedera] 

șit să cîștige în deplasare a fost for- 
mația Crișul și astfel, echipa orădeană 
a preluat conducerea în clasament pînă 
la reluarea campionatului. In orice caz, 
partea doua a acestei competiții anun
ță o luptă interesantă, datorită faptu
lui că nu mai puțin de 6 echipe (Crișul, 
Olimpia Buc.. I.C.F., Voința Tg. Mu
reș, Spartac Salonta și C.S.M.S. lași) 
se prezintă cu șanse aproximativ egale 
pentru promovarea în seria I. (a.v.)

Clasamentele la zi
SERIA I

1. Rapid Buc. 8 8 0 603:358 16
2. Știința Buc. 8 7 1 543:400 15
3. Știința Cluj 8 5 3 411:408 13
4. Mureșul Tg. M. 8 5 3 411:410 13
5. Voința Buc. 8 5 3 458:389 13
6. Construct. Buc. 8 4 4 439:434 12
7. Voința Brașov 8 3 5 471:449 11
8. Progresul Buc. 8 2 6 345:420 10
9. Voința Oradea 8 1 7 325:519 9

10. Știința Constanța 8 0 8 297:516 8

SERIA A II-A

1. Crișul Oradea 8 6 2 450:385 14
o. Olimpia Buc. 8 5 3 453:380 13
3. I.C.F. 8 5 3 527:457 13
4. Voința Tg, M, 8 5 3 417:388 13
5. Spartac Salonta „8 4 4 417:380 12
6. C.S.M.S. Iași 8 5 3 436:482 12
7. A.S.A. Cluj 8 2 6 455:502 10
8. Știința Timiș. 8 2 6 329:379 10

9. S.S.E. Rm. Vîlcea 8 2 6 404:535 10

Doina lvănescu (Dinamo) păcălește blocajul jucătoarelor de la Progresul, „punind" mingea lingă ele.

C.S.M.S. IAȘI—PETROLUL PLO
IEȘTI (M) 3—2. Un public numeros 
a aplaudat victoria ieșenilor, superiori 
prin echîlibruil dintre randamentul li
niei ofensive și cel al liniei defensive, 
precum și în ceea ce privește varieta
tea atacului. S-au remarcat de la 
C.S.M.S. Ioanovici, Moșescu și Pruniș, 
iar de la Petrolul Zamolo, Răduîescu 
(foarte buni la fileu) și Șucu. (I. BA- 
ClU-coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA—MINERUL 
B. MARE (M) 3—0. Minerii au re
zistat doar primul set, în care au 
condus ou 14—10 și au pierdut la 15, 
Apoi, diferența de valoare — determi
nată și de înălțimea studenților — ho- 
tărîtoare la blocaj — și-a spus răspi
cat cuvântul: J5—8, 15—1. (AUREL 
ARNAUTU-coresp.).

FARUL CONSTANȚA — CON
STRUCTORUL BRAILA (M) 3—0.
Joc de scăzut nivel spectacular. Con
structorul prezentîndu-se slab din 
punct de vedere tehnic. (E. PETRE- 
coresp.).

ȘTIINTA GALATI — DINAMO 
BUCUREȘTI (M) 2—3. Public nume
ros, răsplătit de un reușit spectacol 
volciibaiistic. Dintre dinamoviști. 
Schreiber s-a remarcat prin deosebita 
lui eficacitate, iar Ganciiu și Corbeanu 
prin... protestele la adresa deciziilor 
arbitrului. De la gazde ■— Udișteanu și 
Ozum. (T. SIR1OPOL și V. ȘTEFĂ- 
NESCU-coresp.).

MINERUL BIHOR—TRACTORUL 
BRAȘOV (M) 1—3. Datorită aplicării 
cu pricepere a noilor reguli de joc, 
cele două echipe au realizat o partidă 
frumoasă și de înaltă factură tehnică, 
de-a lungul căreia s-au evidențiat Fie- 
raru, Szocs, Schmidt de la Tractorul și 
Starinschi de la Minerul. (M. DOMI- 
ȚIAN-coresp.).

VOINȚA CRAIOVA — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI (F) 3—1.

FARUL CONSTANTA — RAPID 
BUCUREȘTI (F) 0—3. Nivelul teh
nic al întâlnirii: bun. Jucătoarele re
marcate: Rebac și Popescu de la în
vingătoare și Burincă de la învinse. 
(M. SEULEANU-coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ—C.P. BUCUREȘTI 
(F) 3—2. Dispută aprigă, desfășurată 
vreme de peste două ore și terminată 
cu victoria echipei cu o mai bună pre
gătire fizică generală, în special sub 
aspectul rezistenței.

C.S.M. CLUJ—ȘTIINȚA BRAȘOV 
(M, SERIA A II-A) 3—0. Victoria au 
decis-o în egală măsură blocajul ferm 
al gazdelor și mingile servite atacan- 
(ilor brașoveni, de către ridicătorii lor, 
mult prea aproape de plasă. S-au evi
dențiat dintre localnici Cosma, Marfa 
și Szentkiralyi, iar de la Știința Nicu- 
lescu. (ȘT. TAMAȘ -coresp.).

" IND. SIRMEI C. TURZII—ÎNAIN
TE TIMIȘOARA (M. SERIA A 
II-A) 3—0, eu tbate acesfea o vie dis
pută și un spectacol valoros. Principa
lul „atu" al învingătorilor: atacul. (P. 
ȚONEA-coresp).

ȘTIINȚA PETROȘENI—ELECTRC
PUTERE CRAIOVA (M. SERIA 
11-A) 3-1.

CLASAMENTELE CAMPIONATELO 
CATEGORIEI A IN URMA 

REZULTATELOR DE SIMBATĂ 
ȘI DUMINICA:

MASCULIN, SCRIA I

1. Rapid Bac. 2 2 0 6:0
2. Tractorul Brașov 2 2 0 6:1
3. Știința Timișoara 2 2 0 6:2
4. Dinamo București 2 2 0 6:3
5. Steaua București 2 1 1 5:3
8. Constructorul Brăila 2 1 1 3:3
7. Petrolul Ploiești 2 1 1 5:5
8. Farul Constanța 2 1 1 3:3
9. Minerul Baia Mare 2 1 1 3:5

10. C.SM.S. Iași 2 1 1 3:5
11. Mirenii Bihor 2 0 2 3:6
12. Știința Cin] 2 0 2 2:6
13. Știința Galați 2 0 2 2:8
14. Progresul București 2 0 2 1:8

FEMININ. SEBIA I

I. Dinamo București 2 2 0 6:0
2. Rapid București 2 2 0 8:0
3. Știința Cluj 2 3 Xs2
4. Partizanul r. Brașov 2 2 0 6:2
5. C.P. București * 2 1 1 5:3
6. C.S.M. Sibiu 2 1 1 4:3
7. Metalul București 2 1 1 3:3
8. Voința Craiova 2 1 1 3:4
9. Știința București 2 0 2 2:6

10. Farul Constanța 2 0 2 0:6
11. C.S.M. Cluj 2 0 2 0:6
12. Progresul București 2 0 2 0:6

MASCULIN. SERIA A II-A

(3) 1. — Ind. sir. C. Turzii 6 4 2 12: 7
(2) 2. — Șt. Petroșeni 6 4 2 12: 8
(5) 3. — Semănătoarea Buc. 633 12:10
(6) 4. — C.S.M. Cluj 633 10: 9
(1) 5. — Știința Brașov 633 10:10
(4) 6. — înainte Tim. 633 10:12
(7) 7. — Electroputere Gr. 6 2 4 8:13
(8) 8. — Metalul Pitești 624 8:13

Prețul victoriilor și, respectiv, c 
al înfrîngerilor înregistrate în etapa c 
duminică a campionatului masculin ; 
seriei secunde le puteți evalua m: 
bine mulțumită cifrelor dintre parar 
teze. Sînt locurile pe care le ocupa 
echipele înaintea jocurilor de alaltăier

INIȚIAL NE PROPUSESEM să r 
ne rezumăm la simpla menționare" 
„cavalerilor fluierului", care au coi 
dus partidele în Capitală, ci să facei 
la această etapă o amănunțită anaiiz 
a arbitrajelor. Sîntem însă nevoiți s 
renunțăm dar și la citarea seacă a nt 
melor, întrucît arbitrii pe care i-ai 
văzut la lucru, manifestând în genei 
scăpări în aprecierea jocului dup 
noile reguli, au cu toții și unele... ci; 
cumstanțe atenuante, care îngreuiaz 
stabilirea temeinică a calificativelo 
Ceea ce a furnizat aceste „circun 
stanțe" a fost și de astă dată toiuin 
nesatisfăcătoare din sala Dinamo, i 
continuare... reclamată de jucători 
antrenori, ca și de arbitri.

Desigur, trebuie neapărat făcut cev 
Dar soluția nu poate fi în nici un « 
aceea găsită, cu pripeală și nervoz 
tate, de tov. Ghenovici. din administr: 
ția ișălii Dinamo: „Dacă nu vă plac 
nu mai jucați la Dinamo și gata 1 
Noi credem , că prin consultarea uni 
specialist electrician, și, totodată, c 
ajutorul superiorilor săi, toy. Ghent 
viei va înțelege că totuși există o r< 
zolvare mai bună decît cea propusă <l 
dumnealui...

C. FAUR



Steaua n-a plecat ieri (din cauza ceței) 
la Zagreb...

1
Opiniile unui spectator,

Miercuri urmează să se dispute la 
Zagreb returul partidei Steaua-Di- 
namo Zagreb din cadrul „Cupei cu- 
fielor". In vederea acestui joc, echipa 
lucureșteană trebuia să plece ieri 

dimineață pe calea aerului, în Iugo
slavia. Steaua se afla însă și aseară 
în Capitală 1 Motivul ? Ni l-a comu
nicat Iile Savu, antrenorul formației:

— Nu am decolat luni deoarece 
nici unul din aeroporturile de pe 
linia T.agreb nu ne putea primi din

cauza cefei.
voiți să ne ........... r__  ... „
marți dimineața, tot cu avionul.

— Vă rugăm să ne spuneți și lotul 
care va face deplasarea.

-- Notați: Llaidu, Eremia — por
tari, M. Ceorgescu, D. Nicolae, Pe- 
tescu, 
Jenei, 
Rakși, 
ceanu,

De aceea am fost ne- 
aminăm plecarea pentru

Dumbravă — fundași, Negrea, 
Koszka, Crișan — mijlocași, 
Constantin, Voinea, Creini- 
Pavlovici — atacanfi.

ȘTIRI. REZULTA TE
ALTE REZULTATE
DIN „CUPA R P.R."

Ieri ne-au mai sosit la redacție cîte
va rezultate înregistrate duminică în 
etapa de cupă: Muscelul Lerești-Me- 
talul Pitești 0—1 (0—1), Progresul Ale- 
sandria-Dinamo Victoria București 1—0 
(0—0), Marina Mangalia-Electrica Con
stanța 3—1, Metalul Hunedoara-Victo- 
ria Călan 1—0 (1—0).

CURS DE ARBITRI LA BRAȘOV

MECI RESTANȚĂ REPROGRAMAT

Partida Flacăra roșie Oradea-Arieșul 
Turda din categoria C, seria Nord, 
trebuia să aibă loc duminică 6 de
cembrie, o dată cu ultima etapă a tu
rului categoriei C. Jocul nu s-a dis
putat însă din cauza terenului aco
perit cu zăpadă. Luînd în discuție 
acest caz, comisia de competiții 
cadrul F. R. Fotbal a hotărît ca 
ciul să se desfășoare miercuri 16 
cembrie, ou începere de la ora 
tot la Oradea.

din 
me-
de-
13,

MECIURI AMICALE

De cîtva timp la Brașov se desfă
șoară cursuri de arbitri la diferite dis
cipline sportive. Printre acestea acti
vează intens și „școala" arbitrilor de 
fotbal, frecventată cu regularitate de 
25 de cursanți, marea majoritate foști 
jucători Ia echipele din localitate. 
Printre aceștia 1. Oană — Tractorul, 
D. Mihuț — Metrom, N. Mancaș și 
H.’NicoJau — Postăvarul etc.

Temele teoretice predate pînă acum, 
ca și cele două lecții practice, au ară
tat că viitorii arbitri sînt preocupați să 
acumuleze cit mai multe cunoștințe. 
Pînă la 3 februarie, cînd cursul se va 
încheia, vor ii parcurse 20 de teme. 
Ele vot fi completate și cu lecții prac
tice.

Printre cei care predau la acest 
curs se află arbitri cu „vechi state de 
serviciu" ca Gavrilă Pop. Zaharîa 
Chifor, dr. C. Mihăilescu, C. Geană, 
Gh. Voinescu și alții. Se cuvine a fi 
menționată preocuparea arbitrului C. 
Oprică, secretarul cursului, pentru bu
nul mers al școlii.

C. GRUIA-coresp.

Pătruns de un sentiment firesc de ne
mulțumire față de actuala comportare 
a jucătorilor ncștrl fruntași, îndrăznesc 
sâ-mi împărtășesc impresiile de pe ban
ca spectatorului, de unde mai ieri un 
altul ca și mine astăzi dorea să vadă 
un spectacol fotbalistic reușii.

Mă adresez fotbaliștilor întrebîndu-i t 
ce ați reținut în urma turneelor între
prinse în lumea întreagă, în urma în- 
tîlnirilor cu echipele mari și cu celebrii 
jucători ai acestora ? Ce ați făcut pen
tru a ridica nivelul fotbalistic din ziua 
în care generația celui care vă scrie azi 
a predat ștafeta, punîndu-și speranțe în 
talentul, vigoarea și elanul vostru tine
resc î Oare așa răspundeți condițiilor 
ce v-au fost create 
măiestriei voastre

pentru desăvîrșirea 
sportive ? Consider

r 
f pînă mai ieri fotbalist

r____ r " ’ ■ care le creează
o stare psihică nervoasă, ducîndu-i la
preocupări particulare
l __
plictiseala de care scriam mai sus.

Părerea mea despre antrenori este 
că la ora aceasta avem cîteva categorii 
distinctei 1) cei tineri care vor și se 
străduiesc să se afirme, să-și spună 
cuvîntul acolo unde ar putea munci; 
2) categoria celor care s-au ridicat și 
se mențin — fără merite — printre 
fruntași datorită aducerii continue de 
Jucători tineri aparținînd altor echipe 
și 3) antrenori mai vîrstnici, depășiți 
de cerințele fotbalului modern, care nu 
mai pot face muncă practică. Așadar...

Conducerile cluburilor Ș* asociațiilor

JITÎUwt a' Jilx

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — ȘTIINȚA 
CRAIOVA 5—3 (2—2). Cele două 
echipe studențești s-au întîlnit duminică 
pe stadionul „23 August". Din cauza 
terenului înghețat, jocul nu s-a ridicat 
la nivelul dorit dar a plăcut totuși prin 
numărul mare de goluri înscrise. Mai 
preciși în fazele de finalizare, timișo
renii au obținut victoria prin punctele 
marcate de Cotormani (min. 64 și 74), 
Manolache (min. 3), Mițaru (min. 5) 
și R. Lazăr (min. 72). Punctele cra- 
iovenilor au. fost înscrise de Anton 
(min. 15), Stănescu (min. 34) și Onea 
(min. 73)

Dinamo București - 
Progresul, 

joi pe stadionul 
„23 August .c

Ion loana-ccresp.

AURUL BRAD 
(1—2). Joc plăcut 
tare. Au marcat: 
Floruț (min. 23), 
și Chivu 
(min. 5)

— U.T.A. 2—4 
în pofida terenului 
Donciu (min. 8), 
Axente (min. 73) 

(min. 86), respectiv, Schlet 
și Silaghi (min. 73).

M. Suzan-coresp.

Partida Dinamo București — 
Progresul, restanță din etapa a 
Vil-a se va disputa joi 17 decem
brie pe stadionul „23 August". Jo
cul va începe la ora 13,30.

— Ce aveți cu noi, dragi spectatori ? Nu mai sint și alți sportivi în 
afară de fotbaliști ?

— Dai Dar pe voi v-am răsfățat cel mai mult.
că a sosit momentul ca aceste întrebări 
să vă dea de gîndit.

De situația de astăzi răspund toți 
acei specialiști care, ca și mine, s-au 
entuziasmat în mod prematur și au de
clarat că avem un fotbal bun, ca ur
mare a cîtorva rezultate, de fapt ne
semnificative, obținute în întîlnirile in
ternaționale.

Referindu-mă la jucători, vreau să 
arăt că ne-am obișnuit cu cunoscutele 
mofturi și scuze ale acestora atunci 
cînd explică eșecurile sau lipsurile de 
formă, aruncînd vina pe alți factori 
(oboseală, surmenaj, muncă profesio
nală, arbitri și cite altele), fntr-ade- 
văr, fotbaliștii noștri de astăzi sînt 
„obosiți" și „surmenați" dar nu de 
muncă la antrenamente și jocuri, ci de

au și ele partea lor de vină la toate 
aceste insuccese, căci nu o dată au tre
cut cu vederea abaterile fotbaliștilor, 
fiind prea îngăduitoare cu recidiviștii, 
cu cei certați cu etica socialistă. Mai 
există în fotbal și o așa numită catego
rie de „specialiști" care, la unele clu
buri, decid formația echipei, iar antre
norul devine un simplu executor. După 
părerea mea aceștia trebuie 
lăturați.

Cu privire la Federația 
fotbal aș vrea să arăt că 
se face vinovată de toate cele arătate 
mai sus, pentru că nu s-a ocupat la 
nivelul cerut de munca internă a 
echipelor de categoria A. Nu a ana
lizat cu multă eficiență munca unor 
antrenori de la 
din țara noastră 
chipe de categoria

De 
nu a 
ai echipelor noastre au renunțat — 
prea timpuriu — la jucători mai vîrst
nici și cu experiență în activitatea fot
balistică. Mai trebuie să spun că ini
țiativa luată de federație cu privire la 
cursurile de instruire și verificare a 
cunoștințelor antrenorilor noștri de fot
bal nu a fost suficient susținută.

De asemenea, antrenorii federali nu 
au fost îndrumați spre echipele fruntașe, 
ceea ce a făcut ca de multă vreme in
struirea unor formații ca Dinamo Bucu
rești, Rapid, Progresul, Steaua și Știin
ța Cluj să fie făcută de antrenori, foști 
portari de fotbal, ceea ce, după părerea 
mea, a contribuit la situația de acum. 
Am rezerve în legătură cu cunoștințele 
tehnico-tactice ale acestora. In fotbalul 
internațional nu cunosc mari antrenori 
foști portari. Mulți antrenori federali au 
călătorit peste hotare. Au plecat, s-au 
întors și... atît. Personal nu cunosc 
antrenori federali care să fi împărtășit 
din experiența lor măcar celor care se 
ocupă cu pregătirea echipelor din cate
goria A.

Necesitatea unei reviste de fotbal, 
a unor broșuri și materiale de speciali
tate, autohtone sau traduceri, din care 
să se poată inspira și învăța atît an
trenorii cit și fotbaliștii se face simți
tă. Propun să se reflecteze și la solu
ția aducerii unor antrenori străini care 
să lucreze efectiv cu formații din 
goria A. Dacă acest lucru se va 
ar fi bine ca ei să fie asistați 
antrenori tineri din țara noastră 
cu acest prilej, să învețe.

Nu 
muncă
surilor din fotbalul nostru și consider 
că avem forțele necesare pentru a- 
ceasta.

asemenea, biroul federației 
intervenit cînd unii antrenori

cate- 
lace, 

de 
care.

ne rămîne decît să pornim la 
susținută pentru remedierea lip-

CUGIR INDUSTRIAAS.
STRMEI C1MPIA TURZIT 3—1 (1—0). 
Au marcat: I. Gheorghe, Udroakă și 
Pojoni pentru gazde și Mureșan pentru 
oaspeți. - i ; 1

I. Vîtceanu-coresp

Debutul lui Pirvuleț
Abia se sfîrșise jocul. Spectatorii clu

jeni, fericiți după victoria Științei în 
meciul cu Dinamo București, i-au aștep
tat pe studenți la marginea terenului, 
i-au felicitat, i-au îmbrățișat, iar pe 
Pîrvuleț cîțiva l-au purtat și pe brațe. 
Tntr-adevăr Pîrvuleț avea meritul că, 
debutînd în formația Științei, con
tribuise la victoria echipei sale, mai... 
concret decît colegii lui, înscriind două 
din cele trei goluri ale învingătorilor.

După acest debut senzațional, 
mulți dintre cititori s-au întrebat: 
cine este acest Pîrvuleț ? Un junior ? 
Nu! Considerăm că sînt interesante 
unele date, din care antrenorii noștri 
vor putea trage unele concluzii. In ca
tegoriile inferioare se găsesc elemente 
care pot fi promovate în categoria A. 
Trebuie un ochi bun să le vadă, să ie 
cizeleze și roadele se vor vedea. Fiind
că Pîrvuleț este unul dintre jucătorii 
care au trecut prin fața mai multor 
antrenori care însă...... nu l-au văzut".
Pîrvuleț are 26 ani. A jucat la Aca
demia și Flacără roșie în București, 
după care a ajuns la Gloria Bistrița. 
De aici l-a „recrutat" A. Șepci, antre
norul Științei.

Debutul lui Pîrvuleț în categoria A, 
s-a făcut destul de tirziu. Dar pregă- 
tindu-se conștiincios acest fotbalist 
poate deveni unul din jucătorii de bază 
ai Științei Cluj.

C. ALEXE

imediat în-

romînă de 
și aceasta

cluburile fruntașe 
și de la celelalte e- 
A.

In ordine... alfabetică: de la un pas de „A“ la un pas de „C“!
N-au trecut decît puține luni de tori, restul... priveau! In plus, trebuie 

cînd iubitorii fotbalului din țara nou- adăugată lipsa de punctualitate a uno- 
stră, credeau — privind poziția frun- ra la ședințele de antrenament sau ab- 
tașelar la ,,B" — că printre noile pro- sențele nemotivate ale altora, nesans- 
movate in „A" va fi și C.F.R. Tirhi- ționâte de conducerea asociației. Pre
cara. Dar, așa cum se Intimplă dese- golirea fizică a fost astfel deficitară și 
ori in fotbal, pronosticurile nu s-au lucrul acesta s-a observat in timpul 
adeverit: C.F.R. Timișaăra- a pierdut jocurilor, cînd echipa nu a putut men- 
meciul decisiv cu Minerul Baia Mare (ine un ritm bun de-a lungul celor 90 
Pe teren propriu și a rămas în „B" de minute. Ne-a mirat foarte mult
ocuplnd locul al doilea.

La numai 5 luni de la acest episod 
privind clasamentul seriei a II-a a 
categoriei B, iubitorilor fotbalului din 
Timișoara parcă nu le. vine să-și crea
dă ochilor: echipa feroviară ocupă 
ultimul loc in clasament, Cu numai 
5 puncte (din 13 meciuri /) și un gol
averaj de-a dreptul catastrofal: 5—271

Care sint cauzele care au determinat 
. această comportare sub orice critică 7

O vizită făcută la Timișoara ne-a 
edificat in mare măsură asupra unor 
stări de lucruri care au dus echipa 
C.F.R. din insucces in insucces.

Aureolată de citeva succese ieftine 
(un turneu in Ungaria — unde a in- 
tîlnit numai echipe de categorii infe
rioare), C.F.R. Timișoara credea că 
in actualul campionat se va „plimba" 
și va bate din nou la poarta catego
riei A > Dar, cum să fie posibil un 
asemenea lucru, cînd jucători de bază 
ca Gergely, Feniaț și Fodor au început 
mai tirziu antrenamentele, randamen
tul lor necrescind nici pe parcursul 
campionatului 7 Numeroase lipsuri pot 
fi constatate și in felul in care s-a 
desfășurat pregătirea jucătorilor. Dacă 
partea teoretică expusă de antrenorul 
principal V. Gain a fost satisfăcătoare, 
felul in care s-au antrenat pe teren 
timișorenii pare ciudat. Tn timp ce se 
lucra pe compartimente, cu 2—3 jucă

PUNCTE DE VEDERE
„argumentarea" secretarului asociației, 
losij Covaci: „Vina acestei comportări 
o poartă accidentările. Un mare număr 
de jucători au stat pe tușă din acea
stă cauză.,."

Oare lipsa de pregătire fizică, antre
namentele superficiale nu au facilitat 
diversele accidentări 7 Iosif Covaci cu
noaște foarte bine acest lucru dar, 
conform unei practici învechite, caută 
„scuze" cu orice preț.

Conducerea asociației și în special 
cea a secției de fotbal poartă vina cea 
mai mare pentru cele petrecute cu e- 
chipa de fotbal. In sinul clubului șl 
al secției s-au cuibărit lipsa de exi
gență, îngăduința față de abaterile 
jucătorilor. Ce exemplu mai elocvent 
putem cita decît pe cel al jucătorului 
Feniaț care și-a permis să nu facă de
plasarea la un meci greu pe care e- 
chipa sa îl susținea la Lupeni, A doua 
zi, secția de fotbal l-a suspendat, dar... 
numai pentru citeva ore. Antrenorul V. 
Gain s-a dus apoi să-l roage pe Fe
niaț să revină la antrenamente și in 
echipă I . Cu un asemenea stil de mun
că nu se pot obține rezultate!

Ocupîndu-ne apoi de pregătirea 
morilor, ajungem la concluzii și __
triste. Este inadmisibil felul in care a 
procedat clubul cu propriii săi juniori, 
crescuți cu trudă și perseverență timp 
de aproape zece ani. Dacă unele 
echipe se plîng (și pe bună dreptate) 
că li se iau jucătorii, la C.F.R. Timi
șoara fenomenul s-a petrecut invers. 
Din proprie inițiativă, conducerea aso
ciației a dat 4 juniori (de unde atiia.., 
filantropie 7) echipei Minerul Deva 
(Calinin, Tamas, Popescu, Cer veni) și 
alți 3, formației C.F.R. Caransebeș 
(Barna, Covaci, Vodănicear). Acești 
juniori ar fi suplinit cu brio „vedetele" 
echipei și comportarea formației fero
viare (grație unui suflu nou, unui elan 
tineresc și al unei concepții sănătoase), 
ar fi fost mai bună.

Acestea sint faptele pe care le-am 
notat la echipa C.F.R. Timișoara, a- 
flată azi in coada clasamentului.

O analiză profundă a secției de fot
bal este imperios necesară. Instaurarea 
unei discipline, a unei munci temeinice, 
eliminarea a tot ce e vechi și putred 
in riadul formației sint măsuri de prim 
ordin pe care Consiliul regional UCFS, 
și consiliul asociației CFR Timișoara 
trebuie să le ia.

Iubitorii fotbalului din Timișoara 
așteaptă o schimbare radicală în com
portarea echipei feroviare. Perioada 
pînă la începerea returului va 
trebui folosită din plin, muncindu-se 
sistematic, cu seriozitate. Este o muncă 
grea, dar de mare răspundere, putem 
spune, o chestiune de prestigiu, pen
tru sportul cu balonul rotund din ora
șul de pe malurile Begăi.

/«-
mai

ION OCHSENFELD

VALERiU CĂLINOIU
maestru

SPICUIRI DIN
SOSITE LA

al sportului

SCRISORILE
REDACȚIE

Orașul Dr. Petru 
la școala medie

• N. CRĂCIUN, 
Groza i »»••• Știați că 
din orașul nostru se scade nota la pur
tare elevilor care joacă fotbal la echipa 
de juniori locala ? Oare așa înțeleg to
varășii din cadrul corpului didactic să 
sprijine acest sport ?...“

• Un grup de muncitori de la fa
brica „6 Martie" Sighișoara : „Sintem 
profund nemulțumiți de ultimele rezul
tate obținute de echipele noastre. 
Ne-am frămîntat să găsim cauzele care 
au dus la aceste insuccese și am ajuns 
la concluzia că ele se datoresc slabei 
pregătiri a antrenorilor noștri. Sintem 
in dezacord cu afirmația făcută de tov. 
Angelo Niculescu, cum că jucătorii 
noștri nu sînt capabili. Avem jucători 
foarte talentați. Credem că aceștia, 
pregătiți de antrenori buni, ar progre
sa mult".

• PETRU SIMCION, mecanic la 
Combinatul de industrie locală din Ti
mișoara : „...Noi cei mulți, care dorim 
succese echipelor romînești, îi întrebăm 
pe antrenori ce au făcut pentru ca 
presa și toți iubitorii fotbalului să a- 
rate „înțelegere" față de antrenori și 
jucători? Ne despărțim de anul 1964 
și putem spune că fotbalul nu ne-a 
adus bucurii, mai ales acum, către 
sfîrșit. Aș dori ca o dată cu noul an 
să se pornească mai serios la muncă 
pentru îmbunătățirea calității fotbalu
lui nostru..."
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SCHI concurs special Pronosport al anului
A SOSIT IARNA

CI L. IHfiliiii produce pentru acest sezon schiuri moderne
' Pe pîrtiiile de la Mogoșa, Izvoare, 
iBorșa și Vatra Domei au apărut pri
mii schiori. Ninsoarea căzută în nordul 

.(țării a permis iubitorilor schiului să 
• părăsească, în sfîrșiț, sălile în oare 
tei desăvirșeau pregătirea fizică și să 
încerce prin primele coborîri calitatea 
zăpezii.

Trecerea de fa .pregătirile pe uscat 
la cele pe zăpadă s-a făcut cu ușu
rință, deoarece secțiile de schi ale clu
buri ior, asociațiilor sportive și ale 
școlilor sportive de elevi au luat din 
vreme măsuri pentru ca la prima nin- 
6oar.e să fie totul pregătit. Așa, de 
pildă, în regiunea Maramureș asocia- 
îiiile Oțelul și Voința Bate Mare, Vo- 
'ința Sighet, Bradul V-ișeu de Sus și 
•Pietrosul Borșa is-aitt îngrijit ca schiu- 
rile, bocancii, pantalonii și hanoracele 
să fie puse la punct și să poată fi uti
lizate la primul prilej. Corespondentul 
nostru regional vasile Săsăranu ne-a 
mal transmis că schiorii de la Minerul 
și Știința din Baia Mare au .participat 
cu entuziasm la lucrările de curățire a 
pîrtiei de pe versantul nordic al Dea- 
ltrlui Negru, unde se vor desf ășura cele 
mai importante curse de coboare și 
slalom uriaș.

Un viu interes au manifestat și res
ponsabilii cabanelor Mogoșa, Izvoare, 
Borșa-complex și Agriș pentru ca a- 
cestea să poată adăposti pe schiori și 
turiști în condiții optime.

SCHIURI DE CALITATE SUPE
RIOARĂ PENTRU TOATE CATE

GORIILE DE SPORTIVI

în evidență rezolvarea unei importante 
probleme a schiului nostru. Este vorba 
de începerea fabricației în serie a unor 
schiuri de producție indigenă, de o 
calitate superioară.

Un harnic colectiv al C.I.L. Reghin, 
în frunte ou ing. I. Novlschi, a reușit 
să proiecteze și să producă în serie 
schiuri .romînești pentru începători și 
fruntași, seniori, juniori și copii. Tn 
magazine pot fi văzute de pe acum 
schiurite .„Turist" de tip popular, 
„Super" cu canturi pentru .schiori 
avansați și „Campion" lăcuite cu ma
terial plastic, destinate participanților 
‘la concursuri. Pentru fondiști, C.I.L. 
Reghin fabrică schiurite „Săgeata", a 
căror calitate s-a dovedit de asemenea 
superioară. Nu au fost uitați nici co
piii, pentru care se produc schiuri „pe 
măsură", cu un aspect foarte atrăgă
tor, ușoare și rezistente.

Tot la Reghin, la I.P.M.S., a început 
di.n toamnă producția unui nou model 
de bocanci de concurs, ou calități teh
nice superioare, care completează sor
timentele existente în magazine încă 
de anii trecuți. Păcat că această preo
cupare nu se face simțită și în produc
ția pantalonilor, hanoracelor și mănu
șilor.
de o 
de a 
dern.
itor cît mai apropiat vom vedea 
vitrine pantaloni elastici, hanorace 
material plastic, mănuși speciale și 
echipamentul necesar schiorilor 
toate vîrstele.

Cele existente sînt demodate și 
calitate inferioară, fiind departe 
satisface cerințele schiului mo- 
Să sperăm însă, că într-un

Teri a început depunerea buletinelor 
la ooncursul special PRONOSPORT de 
duminică 20 decembrie — ultimul con
curs special din acest an.

La acest concurs, pentru premiile 
suplimentare în obiecte, se alocă 
150.000 lei față de 100.000 lei cît s-a 
alocat la concursul special anterior.

La acest concurs special se atribuie :
2 autoturisme (1 „Fiat 600“ și 1 „Tra- 
bant-Combi"), 1 complex muzical 
(compus din magnetofon mobil, radio 
și picup), motocicletă, motoretă, tele
vizoare, frigidere, mașini de cusut, 
aspiratoare, aparate de radio, bioiolete 
și alte numeroase premii suplimentare 
în obiecte.

La buletinele câștigătoare la premiile 
suplimentare, pentru fiecare variantă 
întreagă jucată .se atribuie eîte un pre 
miu suplimentar în bani.

Pentru premiile suplimentare în bani 
atribuite tuturor buletinelor care au 
indicat exact cele 4 meciuri, fondul 
este nelimitat.

Pentru premiile obișnuite se stabilesc 
cele 12 pronosticuri de 1, X sau 2. 
Deci cu o singură variantă puteți avea
3 șanse de cîștig.

Iată acum programul concursului 
special PRONOSPORT din 20 decem
brie 1964 :

Rapid—Steaua
Turcia—R. *P. Bulgaria
Florentina—Internazionale
Milan—Bologna
Atalanta—iLaneressi
Cagliari—F oggia
Mantova—Messina
Sampdoria—Lazio
Torino—Catania

Varesse—Genoa
Roma—Juventus
Spăl—Padova
Amănunte în legătură eu concursul 

special Pronosport din 20 decembrie 
ac. le găsiți în Programul LOTO- 
PRONOSPORT și agenții.

• Tragerea PRONOEXPRES d 
mîine va avea loc la București, în sal 
din str. Doamnei nr. 2 și va fi urma! 
de un spectacol de estradă susținut d 
o formație studențească a I.S.E.

Rubrică 
sport.

redactată de Loto-Pronc

Tn ansamblul de pregătiri efectuate 
în vederea sezonului anului 1965 iese

vi- 
în 
de 
tot 
de

Selecționata Capitalei evoluează mîine la Dortmund
INTÎLNIRl INTERNAȚIONALE ALE 

HANDBAL1ȘT1LOR NOȘTRI
O selecționată bucureșteană a plecat 

.feri la Dortmund (RiF.G.) unde mîine 
va susține o partidă amicală eu o se
lecționată vest-germană.’Din lot fac par
te, printre alții i Redl, Oțelea, îvă- 

, nescu, Nodea, Hnat, Bogolea, Moser, 
Nica, Gostache Mircea TI.

în cursul zilei de mîine va pleca 
la Berlin o echipă feminină alcătuită 
pe scheletul Rapidului București, care 
va participa la un turneu organizat de 
iT.S.C. Berlin

IN „CUPA CAMPIONILOR 
f EUROPENI*1

Mîine sînt programate două întîlniri 
în cadrul „Gupei campionilor euro
peni" : returul meciului feminin Ruch 
Chorzow — Spartaous Budaspesta (3— 
16 în primul joc) și Medveșciak Za
greb — Dukla Praga (m)., care va fi 
arbitrată de V. Sides

SITUAȚIA IN „CUPA F.R.H."
La București, după trei etape situa,- 

ția în clasamente se prezintă astfel:
MASCULIN

Celelalte partide însă r*u s-au des
fășurat. Cauza ? Lipsa de seriozitate 
cu care privesc unele secții de handbal 
aceste competiții. Astfel, echipa femi
nină Tricoul nu s-a prezentat la jocul 
cu Favorit (și Tricoul s-a înscris în 
Cupă cu două formații...). De aseme
nea, meciul de juniori Ciocanul— 
F.C.O. nu s-a disputat (spectatorii au 
așteptat aproape o oră începerea 
lui!...) pentru că echipa Ciocanul n-a 
știut că este organizatoare și a refuzat 
să-și achite obligațiunile financiare 
ceri reveneau. Comisia locală de hand
bal trebuie să ia măsuri împotriva 
unor astfel de abateri. (1. Boitoș, co- 
resp.).

MARLAN FAUR ED DiA 
OMAN EȘ-SER/F 
LAURA SfDGl 
TANFIG ED - DIN

se prezintă astfel s

1. Dinamo 2 2 0 0 46:14 4
2. Steaua 2 2 0 0 52:29 4
3, Știința 2 2 0 0 35:26 4
4. Voința 3 1 0 2 41:63 2

’5. Raf. Teleajen 2 0 0 2 35:46 0
6. Rapid 3 0 0 3 28:59 0

• Pentru Jocul da fotbal Dteamo—Pro
gresul de țoi 17 XII. de pe stadionul .23 
August", biletele se pun in viniare înce
pi nd de mîine.
• Patinoarul artificial din parcul .23 Au

gust’- aste deschis pentru patinai public 
joi ți simbdtă orele 17—19 și duminică

Da la I. E. B. S.
erele 18—13 și 15—17. Se îackiriorâ ghete 
cu pcrime.
• La patinoar funcționeazâ un curs de 

inițiere în patinaj pentru copii de la 6—14 
ani. înscrieri la patooGi.
• La bazinul acoperit Floreaisca &e pri- 

mese înscrieri pentru cursul de inițiere io 
înot pentru copii.

Meciurile Dinamo— Știința, Dinamo 
— Rafinăria Teleajen și Dinamo —- 
Steaua se vor disputa, respectiv, la 20, 
22 și 24 decembrie. Primele două vor 
avea- loc în „deschidere" 
Ron rin ia — Cehoslovacia 
eeret)

FEMININ
.iL Știința > 
IB. Rapid
3. Confecția 
4: Electrontegn.
5. Progresul
6. S.S.E. nr. 2

•. Din. cauza ___ „ _____
tjale care urmează și în care sînt an
grenați o serie de sportivi și sportive 
din București, duminică 20 decembrie 
nu este programată etapă în „Cupa 
F.R.H." în Capitală.

la partidele
(A și ti-

3
3
3
3
3
3 0 0 3

3
3
2
0
0

de fructe!
- Are gust plâcut, caracteristic fruo 
♦ului din care se prepară, este hră
nitor și reconfortant.

La alegere, se poate consuma, nec
tar de vișine, caise, piersici, pere^ 
prune $j gutuf

Consumați nectarul

0
0
1
2
2

58:25 6
54:24 6
46:25 4
20:46 1
19:49 1
16:44 0 

întîlnirilor internațio-

0 
0 
0
1
1

„CUPA F.R.H." LA ORADEA
ORADEA 14 (prin telefon). Dumi

nica a,u fost programate jocuri în ca
drul etapei a IlI-a a „Cupei F.R.H." și 
„Cupei Sportul popular". Din cele pa
tru meciuri însă, nu s-au disputat de- 
cît două: S.S.E.—F.C.O. 8—3 (4—3), 
—. junioare; I.R.T.A.—Știința 2,3—21 
(9—9) — seniori. Joc foarte frumos, 
care a satisfăcut spectatorii.
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GIMNASTICĂ *

La (. S. Banatul (Timișoara) 
sc pot obține rezultate și mai bune
In scopul îmbunătățirii muncii și obținerii unor rezultate superioare, 

în orașul Timișoara întreaga activitate de gimnastică a fost concentrată 
în cursul anului 1963 la clubul sportiv Banatul. In acest fel, într-o sală 
'destinată exclusiv gimnasticii, procesul de instruire poate fi mai bine or
ganizat, munca pe antrenori mai just repartizată, să asigure continuitate, 
unitate metodică și, în general, o muncă mai sistematică de pregătire.

L-am rugat pe tov. CLAUDIU ATANASIU, secretar general al F.R.G., 
care a vizitat zilele trecute secția de gimnastică a C. S. Banatul, să-și 
împărtășească impresiile p.e marginea experienței făcute în orașul Ti
mișoara.
Centru 'de tradiție în gimnastică, 

orașul Timișoara începe să-și regă
sească, în ultimul timp, cadența, după 
o perioadă de stagnare în care gim
nastica n-a cunoscut o muncă prea 
bine organizată și nici rezultate cores
punzătoare. în 1963 timișorenii s-au 
impus în campionatul republican al 
juniorilor, iar în acest an, în cadrul 
Spartachiadei republicane, ei au obți
nut locul doi pe țară. Dornici să obți
nă rezultate și mial bune, tehnicienii 
și activiștii sportivi din oUașul Timi
șoara caută noi soluții pentru îmbună
tățirea activității lor, realizînd, între 
altele, concentrarea întregii activități 
locale la secția de gimnastică din ca
drul C.S. Banatul, unde sînt cuprinse 
în pregătire toate elementele de va
loare șl perspectivă.

Vizita pe care am făcut-o zilele tre
cute în orașul de pe Bega mi-a dat 
posibilitatea să urmăresc munca secției 
de la C.S. Banatul, modul ei de orga
nizare, o serie de aspecte pozitive și 
negative. Prima constatare este cea a 
unei preocupări mai atente, a unei 
munci sistematice, desfășurată cu mai 
multă pasiune. Sala de gimnastică 
— un veritabil laborator de prelucrare 
a elementelor — se dovedește a fi, pe 
zi ce trece, neîncăpătoare pentru nume
roșii copii și tineri dornici să se afir
me. Nu de mult, pe lîngă secția de 
gimnastică a C.S. Banatul, a luat ființă 
un centru pentru copii între 7 și 
10 ani. Selecția a fost făcută din cca 
800 de copii de Ia cîteva școli ele
mentare și medii, fiind reținuți aproxi
mativ 200, cu care se duce o muncq 
organizată de inițiere în tainele gim
nasticii. Am observat, în • această 
direcție, șî unele deficiențe, care pot 
fi însă ușor remediate. Este vorba 
în primul rînd, ca grupele să fie mai 
omogene și să cuprindă maximum 
15—20 de copii pentru ca lecția să-și 
atingă scopul. în ce privește conținutul, 
el trebuie să fie adaptat într-o mai 
mare măsură particularităților de vîrs- 
tă și sex ale copiilor. Orientarea ge • 
nerală în activitatea cu copiii trebuie 
să urmărească, în principal, asigurarea 
unei dezvoltări armonioase a organis
mului, o pregătire multiljaterală prin

Secția de „artistică" 
de la I. C. L

Pe lîngă Institutul de Cultură Fi
zică ființează și o secție de gimnas
tică artistică. O secție fruntașă, care, 
din 1961 încoace, o dată cu organi
zarea concursurilor republicane, s-a 
situat totdeauna pe locul I.

începutul activității acestei secții a 
fost destul de greu. Numai prin en
tuziasmul și priceperea unor cadre di
dactice (Elena Sima, Julieta Cintoiu 
și, mai recent, Mihaela Solomonov), 
multe din greutăți au fost învinse.

Echipa de gimnastică artistică a 
I.C.F. cuprinde azi multe elemente va
loroase. In primul rînd, pe cele două 
maestre ale sportului, Daniela Diaco- 
nescu și lulia Alurmurache. Prima, 
inițiată la Universitate, a trecut ulte
rior la I.C.F. unde există condiții mai 
bune de pregătire și de ridicare a clasifi
cării sportive (Pe cînd însă și la Uni
versitate o secție de „artistică" peste 
nivelul unor sportive de categoria a 
II-a ?). Intr-o situație asemănătoare 
— neavînd unde să lucreze pe firul 
performanței — s-a găsit și lulia Mur- 
murache, acum profesoară la Școala 
sportivă de elevi nr. 2. Ea își con
tinuă însă activitatea de performanță, 
paralel cu cea de formare a noi ele
mente pentru gimnastica artistică. In 
această privință, alcătuirea unor echipa 
de sportive începătoare, dar care au 
ajuns, în scurt timp, la nivelul cate
goriei a IlI-a, este destul de edifica
toare.

Din echipă mai fac parte Ileana Jipa, 
care deține categoria I și alte 7 spor
tive de categoria a II-a. In fine, un 
număr de 15 studente de la I.C.F. se 
află în... rezervă, în curs de pregă
tire, din această toamnă, pentru a ob
ține și ele categorii de clasificare.

Antrenamentele metodice, priceperea 
tinerei antrenoare Mihaela Solomonov, 
ca și condițiile bune de antrenament 
asigurate secției de către conducerea 
institutului, i-ată premisele unor suc
cese frumoase și în viitor. Prilejul 
cel mai apropiat — concursul repu
blican din acest an prevăzut pentru 
•Crșitul lunii, la Iași, 

folosirea unor mijloace variate și atră
gătoare. (De altfel, colegiul de antre
nori al federației urmează să elabo
reze, în acest sens, un material meto
dic orientativ în legătură cu pregăti
rea copiilor, material care va veni în 
sprijinul antrenorilor noștri). Instructo-

REZULTATE IN CAMPIONATUL 
CAPITALEI LA POPICE

Oră de antrenament a gimnastelor de 
Timișoara. Exerciții de sărituri,

rii centrului trebuie să privească cu 
mai multă exigență problema rezolvă
rii sarcinilor educative și specifice ale 
muncii cu copiii. Conducerea clubului 
— secretar T. Mihu, metodist A. Cer- 
ghi — precum și comisia tehnico-meto- 
dică a secției va trebui să acorde tot 
sprijinul activității centrului, să urmă
rească îndeaproape munca desfășurată 
aici, pentru ca masa de copii de astăzi 
să poată furniza mîine elemente bine 
pregătite și cu reale perspective în 
gimnastica de performanță. Secția de 
gimnastică a C.S. Banatul cuprinde, 
în afara centrului, și grupe de copii 
cu o pregătire mai avansată, care au 
trecut la un program de lucru mai 
specializat, însă am recomanda in
structorilor acestor grupe să se preocu
pe și mai mult ca pregătirea fizică, 
acrobatică și artistică a copiilor să fie 
mai judicios îmbinată cu pregătirea 
tehnică,

O altă treaptă a muncii de instruire 
în secție o formează grupele de ju
niori, alcătuite din elemente mai apio- 
piate ca pregătire și care au în com
ponența lor mulți gimnaști și gimnaste 
cu evidente aptitudini și perspective. 
Dar nici aici pregătirea fizică nu este 
rezolvată la un nivel corespunzător, 
deoarece — în mod greșit — se presu
pune că activitatea didactică de educa
ție fizică la care participă acești ju
niori ar fi suficientă. După părerea 
noastră, acest punct de vedere nu co

în intilnirea cu luptătorii cehoslovaci

Campionii noștri și-au confirmat valoarea
Partida internațională de lupte libere dintre for

mația noastră campioană — Steaua — și Dukla 
Hodonin din R. S. Cehoslovacă, disputată dumi
nică în sail a Dinamo, a dat cîștig de cauză luptă
torilor noștri. Această întrecere a fost bine venită 
constituind o utilă verificare a potențialului cam
pionilor noștri. „Examenul" a fost trecut cu bine 
de majoritatea luptătorilor de la Steaua. Ei au 
dovedit o bună pregătire fizică, au folosit un bo
gat „arsenal” de procedee tehnice și au luptat 
cu multă voință (excepție Stîngu) pentru obți
nerea victoriei. Formația noastră campioană a cîș
tigat cu scorul de 5*/2—2*/2. Scorul putea fi și mai 
mare dacă Ștefan Tampa s-ar fi mobilizat mai 
mult și dacă Ștefan Stîngu s-ar fi concentrat în 
momentele decisive.

Oaspeții au prezentat o echipă tînără cu cîteva 
individualități de valoare și elemente de perspec
tivă. Am remarcat pe Laslo Karel (52 kg), Fran-. lizează și alte acțiuni ’ frumoase. In minutul 8, 
tișek Bartunek (+97) și Frantișek Simcik (78 kg). "

Și acum, cîteva cuvinte despre felul în care 
s-au disputat meciurile. In „deschidere" au avut 
loc două partide amicale. La categoria 63 kg, 
Petre Coman l-a învins categoric la puncte pe 
Stanislav Kubin iar la 78 kg llie Chirii?, neaco în

respunde metodicii și cerințelor ac
tuale, mai ales că nu se poate desfă
șura o pregătire tehnică corespunză
toare, la cel mai ridicat nivel, fără o 
dezvoltare bună a calităților fizice 
— generale și specifice — fără o pre
gătire fizică multilaterală. Gimnastica 
modernă ne arată că performanțele 
mari pot fi realizate la vîrste mici, așa 
că trebuie să se acorde toată atenția 
tinerilor între 14 și 18 ani. Să nu ne 
mulțumim cu un rezultat oarecare pe 
plan intern, ci să tindem cu exigență 
spre o valoare ridicată, internațională. 
Pentru aceasta, munca de instruire a 
juniorilor de la clubul sportiv Banatul 
este necesar să fie și mai bine orga- 

la Școala medie nr. 4 din orașul 
Foto : V. Bageac 

nizată, atît în ce privește conținutul 
cît și forma ei. Golectivul de antrenori 
de aici (G. Balița, L. Herțeg, M. Rai- 
cu, S. Mihăilescu, Gh. Trif, N. Cun, 
M. Trincă) trebuie să se străduiască 
să fie în pas cu cerințele gimnasticii de 
astăzi, să-și revadă stilul și metodele 
de muncă profesionale. Ei trebuie să 
renunțe cu hotărîre la unele „speranțe 
apuse", menținute numai de dragul 
unui loc mai bun într-un clasament 
oarecare și să promoveze permanent 
și cu mai mult curaj tinerele elemente 
talentate. Procesul de instruire trebuie 
să se desfășoare pe linia unei planifi
cări realiste, și nu formale, cu o orien
tare metodică corespunzătoare cerințe
lor mondiale actuale. Nu goana după 
rezultate imediate, ci preocuparea pen
tru calitate în muncă trebuie să carac
terizeze activitatea secției de gimnastică 
a C.S. Banatul, unde sînt asigurate 
toate condițiile pentru aceasta.

Față de această formă organizatorică 
experimentală a C.S. Banatul, federația 
noastră va studia posibilitatea genera
lizării acțiunii și în alte orașe din 
țară, unde sînt condiții corespunzătoare 
(sală, cadre tehnice etc.).

Consider că în această formă munca 
de instruire este mai judicios organi
zată, antrenorii vor lucua mai speciali
zat, și nu la întfmplare, selecția va fi 
mult îmbunătățită.

CLAUDIU ATANASIU 
secretar general al F.R. Gimnastică

modal la această categorie, a terminat la egalitate 
cu Bedrich Baturny.

In primul meci oficial (categoria 52 kg) am su
ferit prima înfrîngere. Petre Cemău a fost întrecut 
la puncte de Laslo Karel. Deși a fost învins, Cer- 
nău a avut o comportare satisfăcătoare. El a în
ceput curajos lupta, a încercat diverse procedee 
dar Karel — foarte bun tehnician — a folosit ex
cepțional de bine contraprocedeele și a cîștigat clar. 
La „cocoș", Gheorghe Tăpălagă l-a întrecut la 
puncte pe Jan Vyskok. Concurînd la o categorie 
superioară, luptătorul nostru s-a comportat bine.

Singurul învingător prin tuș dintre cei 20 de 
luptători care au evoluat duminică a fost „pana" 
noastră — Alexandru Geantă. El a început hotărit 
lupta și încă din primul minut o aruncare laterală 
terminată cu o fixare în pod a adversarului — Jan 
Ordoș — îi aduc două puncte tehnice. El mai rea- 

Ordoș prins bine cu o „cheie" dublă este învins prin 
tuș. La categoria 70 kg, Paul Cîrciumaru l-a între
cut la puncte pe Klement Bedrich, căruia i-a fost 
superior din toate punctele de vedere.

Rezultatul de egalitate obținut de Ștefan Tampa 
compania lui Frantișek Simcik ne-a surprins, fi-

Fază din meciul Al. Geantă—Jan Ordoș. Iată-l pe 
Geantă la începutul unei acțiuni care-i va aduce 

un punct tehnic.
Foto : I. Mihăică 

rește. Pe de o parte Simcik s-a apărat cu dîrzenie, 
iar pe de altă parte Tampa a arătat o nepermisă 
lipsă de concentrare. Luptătorul nostru n-a reali-# 
zat nici un punct tehnic! Ioan Popescu (categoria 
87 kg), cu mai multă dispoziție de luptă decît în 
ultima etapă de campionat, l-a depășit net pe 
Vyvazyl Svatopluk, în special, în ultima repriză. 
La „semigrea", Atila Balog, impunîndu-și stilul de- 
„libere", a cîștigat la puncte în fața lui losef Ur
ban, care a încercat mai mult procedee specifice 
luptelor clasice.

Ștefan Stîngu s-a comportat din nou nesatisfă-* 
cător. El n-a reușit nici un procedeu tehnic în corn-# 
pania lui Frantișek Bartunek, pierzînd la puncte. 
Această formă slabă a luptătorului nostru, ca re
zultat ai unei pregătiri necorespunzătoare trebuie 
să-i dea de gîndit. In ultima vreme, Stîngu a ma
nifestat tendințe de înfumurare și nu mai depune 
eforturi pentru a valorifica în rezultate superioare 
posibilitățile deosebite de care dispune.

MIHAI TRANCAaț

STEAUA — CONSTRUCTORUL 
GALAȚI 26—13

CONSTANȚA (prin telefon). Sîm- 
bătă seara s-a disputat în Sala spor
turilor, în fața unui public numeros, 
întâlnirea dintre echipele Steaua și Con
structorul Galați. Bucureșienii au ob
ținut o victorie ușoară, cu scorul de 
26—13. REZULTATE TEHNICE. C. 
Ciucă (S) b.p. N. Dumbravă (C), N. 
Gîju (S) b. ab. 2 Cimpoiesu (C), Gh. 
Anghel (S) b. ab. 2 I. Vlăduț (C), P. 
Vanea (S) b.p. M. Săvescu (C), I. 
Dinu (S) b. ab. 2 N. Băieanu (C), St. 
Popoacă (S) b.p. V. Buiti (C), M. 
Scarlat (C) b.p. M. Anghel (S), M. 
Taohe (C) b.p. H. Stumpf (S), V. 
Trandafir (S) cîștigă prin neprezen- 
tarea adversarului, M. Gheorghioni 
(S) b. ab. 3 O. Gioloca (C). Foarte 
bune arbitrajele prestate de P. Radu
lescu, V. Berezovschi, R. Zănescu 
(Craiova) și I. Dobre (Cîmpina).

CORNEL POPA — coresp.
DINAMO BUCUREȘTI — A.S.A. 

ORADEA 24—16
CLUJ (prin telefon). Peste 1000 de 

spectatori au fost prezenți in jurul rin
gului pentru a urmări întîlnirea din
tre echipele Dinamo București și 
A.S.A. Oradea. Au cîștigat bucures- 
tenii, cu 24—16. REZULTATE TEH
NICE. Davidescu (D) egal ou Niea 
(A.S.A.), Szabo (A.S.A.) b.p. Din i 
(D), Murg (A.S.A.) b.p. Paraschiv

Concursuri
De curînd, pe arena Electroaparataj 

echipa gazdă- masculină a susținut 
două meciuri în cadrul campionatului 
Capitalei. Prima, în compania echipei 
Tranzistorul, s-a încheiat în favoarea 
gazdelor cu rezultatul de 4931—4821 
p.d. O bună comportare au avut D. 
Iozu (844 p.d.), S. Dinu (835 p.d.) și 
D. Stan (823 p.d.) de la Electroapara
taj, G. Donciu (857 p.d.) de la Tranzis
torul. In al doilea meci jucătorii de la 
Electroaparataj au' primit replica ce
lor de la Frigul. Mai siguri în arun
cări, oaspeții au cîștigat cu 4809—4655 
p.d. S-au remarcat M. Anghel (834 
p.d.), C. Duțu (815 p.d.) și I. Cărăuș 
(801 " ’ ’ 
p.d.)

p.d.) de la Frigul, S. Dinu (895 
de la Electroaparataj.

(S. Gregorian, coresp.)
• La Cîmpina s-au desfășurat două 

meciuri din cadrul campionatului re
gional : Flacăra Cîmpina- 
Rafinăria Ploiești 5136— 
4764 p.d. și Petrolul Cîm- 
pina-Rafinăria Teleajen 
4947—5521 p.d. După 
cum se vede, popicarii de 
la Rafinăria Teleajen au 
realizat un rezultat ex
trem de valoros. Vînătoru 
(993 p.d.), Grămada (941 
p.d.), Silvestru I (930 
p.d.) și Silvestru II (906 
p.d.) au fost cei mai buni 
din echipa Rafinăria Te
leajen. De asemenea, Pe
tre Purje (Flacăra Cîm
pina) a reușit să obțină

(D), Antoniu (D) b.p. Vituș (A.S.A.), 
Mihalic (D) bp. Costin (A.S.A.), Du
mitrescu (D) b.p. Tîmpescu ''A.S.A.), 
Mirza (D) egal cu Koncsag (A.S.A.), 
I. Olteanu (D) b.p. Csaba (A.S.A.), 
Monea (D) b.p. Szentanai (A.S.A.), 
Mariuțan (D) b.p. Cioran (A.S.A.).

P. RADVANI — coresp.

Formația din Cîmpulung Muscel, da
torită unor greșeli de ordin adminis
trativ, nu s-a putut prezenta la Tr. Se
verin, pentru susținerea meciului cu 
Metalul Bocșa Romînă. Metalul a cîș
tigat cu scorul de 30—0.

• La București, în partida Progre
sul Brăila — Diaamo Craiova, s-a dai 
o decizie eronată. Un fapt, ca multe 
altele. Numai că, acum, spre deosebire 
de alte ocazii de acest fel, reporterul 
nostru a fost nevoit să facă multe efor
turi pentru a-i putea cunoaște pe cei 
care greșiseră. De ce ? Foarte simplu. 
Delegatul general la această partida 
— arbitrul Gh. Dumitrescu — a re
fuzat să-i facă cunoscuți. Mai mult, 
delegatul general a păstrat „secretur* 
chiar și la ședința de analiză a galei—

N-am înțeles ce l-a determinat pe 
tovarășul Gh. Dumitrescu să se com
porte astfel. Atitudinea sa ne-ar putea 
face să credem că greșeala în darea 
acelei decizii nu a fost întîmplătoare.

Considerăm că este de datoria cole
giului central de arbitri să facă lu
mină în această problemă, (m.t.)

rezultate...
și el 947 p.d. (Bujor Ivănescu 
coresp.).

• In cadrul meciului dintre Minerul 
Vulcan și Viscoza L.upeni, câștigat do 
prima echipă cu 4855—4780 p.d., tînă- 
rul Iosif Balog (Minerul) a doborît din 
200 bile mixte 900 popice, ceea ce re
prezintă un nou record orășenesc și 
regional (v.r. 886 p.d. îi aparținea din 
1962). De remarcat că acest jucător 
a totalizat în trei etape o medie de 
878 p.d., fapt care denotă că los*^ 
Balog se pregătește cu multă con# 
știinciozitate. (S. Băloi — coresp.).

• La Codlea s-a dat de curînd în 
folosință o frumoasă arenă de popice 
aparținînd asociației sportive Măgura 
din localitate. Cu prilejul inaugurării 
acestei arene a avut loc un meci între 
sportivii de la Măgura Codlea și Co
operativa de consum, cîștigat de pri
ma echipă. (Petre Căpățînă — coresp.).



Din sporturile de iarnă
IVA TORONTO : U.R.S.S. — CANADA 

4—0!

Selecționata de hochei pe gheață a 
U.R.S.S. și-a început taroeui în Ca
nada, jucând la Montreal ou o combi
nată a echipelor Quebec și Montreal 
'Juniors. Hocheiștii sovietici au terminat 
învingători eu scorul de 3-2 (0—0; 
11—1; 2—1).

. Juând apoi la Toronto cu repre
zentativa Canadei, hocheiștii sovietici 

. au repurtat victoria cu scorul de 4—0 
H'(2-0; 1-0; 1-0). Au marcat Starșinov 

’(2), Maiorov și Iakusev.

PREGĂTIRILE HOCHEIȘTILOR 
BULGARI

Pe patinoarul artificial din Sofia s-a 
'disputat meciul amical de hochei pe 
gheață dintre echipele selecționate ale

Cupa campionilor 
europeni la...

W.H AND BAL
In meCitU retur dim cadrul optimilor 

<5e finală ale „C.C.E." la handbal fe
minin echipa Trud Moscova a întrecut 
formația Fortschritt (R.D. Germană) 
cu scorul de 11—7 (4—4). Victorioasă 
și în partida din tur, cu scorul de 
Î3—10, formația sovietică s-a calificat 
pentru sferturile de finală ale compe
tiției, în oare va întâlni echipa ma
ghiară Spartakus Budapesta.

...BASCHET
în „C.C.E." la baschet masculin, 

S-au disputat noi întîlniri care s-au 
încheiat cu următoarele rezultate: 
Honved Budapesta — Aachen (R. F. 
Germană-) 70—51 (32—21); Antwer-' 
pen (Belgia) — Etzella Ettelbruck 
(Luxemburg) 80—52 (45—20).

...VOLEI
In cadrul primului tur a.1 „C.C.E."

Ia volei, Kiumno Lathi (Finlanda) a 
întrecut cu 3—1 (15—10; 15—8; 
7—15; 15—6) pe E.S.V. Koto, iar 
Brabo Anvers pe Pogon Birmingham 
eu 3—0 (5, 2, 4).

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
LA SCHWERIN s-au întâlnit într-un 

meoi amical două selecționate masculine 
de handbal ale R. D. Germane și R. P. 
Polone. Oaspeții au cîștigat cu scorul 
'de 23—18 (12—7) !

ÎN TURNEUL international masculin 
'de baschet de la Budapesta Vasas Cse- 
pel a învins cu 81—76 (36—37) pe 
V.S.S. Kosice, iar M.A.F.C. Budapesta 
cu 70—52 (42—27) pe T.S.C. Berlin.

TRADIȚIONALUL maraton interna
țional de la Nairobi a fost cîștigat de 
etiopianul Demissie Wolde, cronometrat 
în 2h26,0, urmat la peste 4 minute de 
coechipierul său Mamo Wolde. Christa- 
nit (Kenia) s-a clasat pe locul 3.

CUNOSCUTUL ciclist luxemburghez 
Charly Gaul a anunțai oficial că nu a 
abandonat activitatea competițională. El 
fi-a reînceput antrenamentele în vede
rea participării, în sezonul viitor, la Tu
rul Spaniei și cel al Franței.

CEA DE-A 4-A etapă a Marelui 
premiu automobilistic internațional al

Pledoarie pentru campionate mondiale la atletism și natație
în cadrul congresului Federației in

ternaționale de atletism (I.A.A.F.) care 
s-a desfășurat la Tokio, delegatul ja
ponez a propus ORGANIZAREA DIN 
4 IN 4 ANI A CAMPIONATULUI 
'MONDIAL LA ATLETISM și a adău
gat în continuare că Japonia este gata 
să organizeze ediția inaugurală a aces
tei competiții. Totodată, mai multe voci 
:Hin Federația internațională de na- 
talie (F.I.N.A.) s-au pronunțat pen

tru crearea unei competiții similare, 
rezervată înotătorilor. Desigur, ideile 
nu sint noi și ele au constituit în mai 
multe rânduri obiectul unor vii discu- 
jții. Fără rezultat, însă, pentru că de 
(fiecare dată cele două mari foruri in
ternaționale s-au situat pe poziții con
servatoare. De data aceasta — cum o 
reflectă, de altfel, și marea anchetă 
deschisă de Edouard Seidlar în coloa
nele -cotidianului „L’Equipe" — ches
tiunea este mai mult ca oricînd aproa
pe de reușrită.

„Recenta ediție a J.O. — serie Jac
ques Goddet, directorul ziarului spor
tiv francez, ne-a arătat cît se poate de 
bine marele progres înregistrat în ul

orașelor Praga și Sofia. Hocheiștii 
cehoslovaci au terminat învingători cu 
scorul de 9-5 (5-2; 2-3; 2-0). Acest 
meci a constituit o verificare a hocheiș- 
tilor bulgari înaintea începerii „Cupei 
Dunării", la care participă reprezenta
tivele orașelor București, Belgrad și 
Budapesta.

Ială-l în cursa de slalom special, pe 
campionul S.C.A. Bud Wemer.

Foto : France Presse

CONCURS DE SCHI IN ITALIA

In Italia a început sezonul oficial de 
schi. Concursul inaugural s-a disputat 
pe pârtiile stațiunii Sestriere și a cu
prins o probă de coborâre și una de 
slalom special. Cel mai bun punctaj a 
fost realizat în ambele probe de ita
lianul Felico de Nicole, învingător în 
proba de coborîre și clasat pe locul 2 
la slalom special. Această probă a 
revenit colegului său Martino Fill, 
oare a ocupat locul doi în clasamentul 
general. Al treilea a fost japonezul 
Yoshiharu Fukuara. în proba de sla
lom special, italianul Martino Fill a 
realizat pe o pîrtie de 180 m cu 74 
de porți în cele două manșe, timpul 
de 1:47,1.

(Agerpres)

Argentinei, disputată între San Rafael 
fi Mina Clavero, de-a lungul a 1308 
km, a fost cîștigată de alergătorul 
argentinian Marcos Ciani, care a rea
lizat timpul de 8 h 01,38,0 cu o viteză 
medie orară de 128,170 km. Liderul 
clasamentului, Juan Manuel Bordeau, 
cu toate că a sosit pe locul 5, con
tinuă să conducă în clasament, fiind 
urmat la 12 minute de Dante Emi- 
liozzi.

ÎN TURNEUL internațional de șah 
de la Baku s-au desfășurat partidele 
din penultima rundă. Judovici 
(U.R.S.S.) a cîștigat la Țvetkov (R.P. 
Bulgaria) și Gufeld (U.R.S.S.) la Hos
kins (Anglia). Partidele Antoșin 
(U.R.S.S.)—Baghirov (U.R.S.S.), Cap
pello (Italia)—Lilienthal (U.R.S.S.) și 
Rabar (Iugoslavia) — Listengarten 

(U.R.S.S.) s-au încheiat remiză. După 
12 runde în clasament conduce șăhis- 
tul sovietic Antoșin cu 8,5 puncte.

timii ani de atletismul și natația mon
dială. Iar astăzi marile valori sint atît 
de aproape una de alta incit stabilirea 
unei ierarhii numai o dată la fiecare 
4 ani (cum o prevede ciclul olimpic) 
constituie o nedreptate.

Răsfoind presa străină

In toate disciplinele sportive numă
rul confruntărilor internaționale se în
mulțește de la an la an. La 13 din 
cele 18 sporturi incluse în programul 
olimpic se organizează cu regularitate 
campionate mondiale; chiar și boxul 
sau fotbalul (ne referim la profesio
niști) au campionate ale lumii; doar 
atletismul și natația (considerate ca 
sporturi de bază) nu au o competiție 
asemănătoare. Iată de ce cele două 
mari federații au datoria de a părăsi 
această stare evazivă și de a trece la 
fapte — scrie în continuare J. Goddet.

Răspunzând anchetei ziarului.„L'Equi- 
pe“, trei cunoscuți ziariști sportivi din 
S.U.A., Ted Smits de la agenția As
sociated Press, Jesse Abramson de la 
„New York Herald Tribune" și Arthur 
Daley de la „New York Times" au 
afirmat că ideea este excelentă și tre

Joi, la Sofia

Primul joc din cadrul 
„Cupei Dunării" 

la hochei
Joi după-amiază, pe patinoarul ar

tificial „Drujba" din Sofia se va da 
semnalul de începere la primul joc, 
cel dintre selecționatele orașelor Sofia 
și Belgrad, din cadrul celei de a Hl-a 
ediții a „Cupei Dunării" la hochei pe 
gheață-

Echipa orașului București, care va 
debuta vineri în această întrecere în 
compania reprezentativei orașului Bu
dapesta, se pregătește intens în aceste 
zile. Ieri seară, hocheiștii noștri frun
tași au disputat un joc de antrenament, 
prilej cu care au fost verificate noi 
formule de alcătuire a liniilor de atac. 
De subliniat că două din aceste for
mule au dat rezultate promițătoare : 
T. Ștefan, Biro, Bașa și Mihăilescu, 
Calamar, Florescu. Și se pare că în 
această alcătuire vor juca două din 
cele trei linii de atac ale echipei noas
tre. Cît privește cealaltă linie, ea ră
mâne la vechea formulă (frații Szabo și 
Ferenczi). In ceea ce privește apăra
rea, antrenorii au în vedere, în spe
cial, pe portarii Crișan și Dumitraș, 
precum și pe fundașii Varga, Pană, Fă
găraș, Ionescu, Corduban și Scheau.

Cîteva cuvinte despre adversarii noș
tri. în primul joc, vom întîlni echipa 
orașului Budapesta, de fapt selecțio
nata R. P. Ungare, care anul acesta a 
reușit să se califice pentru seria B a 
campionatului mondial, eliminând Ita
lia în două jocuri : Genova 3—2 pen
tru R. P. Ungară și Budapesta 2 —2. 
Cele mai serioase progrese le-au reali
zat însă hocheiștii iugoslavi, care încă 
de la începutul sezonului au obținut 
o serie de rezultate foarte bune. Prin
tre acestea cel mai concludent este, 
fără îndoială, victoria realizată în fața 
reprezentativei Austriei, la Graz, cu 
scorul de 3—1 (1—0, 2—1, 0—0). Ul
timul adversar al selecționatei noastre 
va fi echipa Sofiei, despre ale cărei 
pregătiri și ultime performanțe citi
torii noștri au fost informați.

In preliminariile campionatului mondial echipa Franței a învins greu, pe teren 
propriu (1—0), reprezentativa Norvegiei. Echipa oaspe a avut o mare ocazie 
de egalate, dar Berg a trimis balonul pe lingă poarta lui Aubour. In foto

grafie, ocazia ratată de norvegieni.

buie pusă în practică cât mai repede. 
Arthur Daley, de pildă, scrie : „Inter
valul de patru ani între două mari 
confruntări ale atletismului mondial este 
mult prea mare. In țara noastră sînt 
mulți campioni de mare valoare a că

ror carieră este extrem de scurtă (2—3 
ani) și aceștia de multe ori nu au po
sibilitatea de a-și măsura forțele de 
mai multe ori cu sportivii din celelalte 
continente."

Desigur, nu mai puțin interesantă 
este și opinia sportivilor și conducăto
rilor diferitelor federații naționale. în
tr-un interviu -colectiv luat de către un 
alt ziarist american, Dick Bank, toți 
campionii olimpici din S.U.A., de la 
Rex Cawley, Boh Schul și Dallas Long 
și pînă la celebrul Don Schollander 
s-au pronunțat în favoarea acestor cam
pionate, care ar putea duce la un pro
gres și mai mare în domeniul acestor 
discipline și ar putea contribui și mai 
mult la strângerea relațiilor de prie
tenie între sportivii din toate Colțurile 
lumii. Atletul englez Bobbie Brightwell 
și înotătorul scoțian Bobbie McGregor

FOTBAL
JUVENTUS A EGALAT ÎN ULTIMUL 

MINUT

Etapa a 12-a din campionatul Italiei 
a fost marcată de întâlnirea dintre Ju
ventus și Milan. Meciul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate (2—2), 
după ce fruntașa clasamentului a con
dus pînă în ultimul minut de joc. 
Scorul a fost deschis de argentinianul 
Combin (Juventus) apoi Amarildo a 
egalat și Ferrario a înscris al doilea 
gol pentru milanezi. Qteva secunde 
înainte de fluierul final, Menichelli a 
înscris punctul egalizator. La Milano, 
Internazionaie a trecut greu de Samp- 
doria (3—2). Inter a condus cu
2—0 prin golurile marcate de Suarez 
și Mazzola, dar genovezul Da Silva
— în excelentă formă — a înscris 
de două ori. Victoria milanezilor a 
fost adusă prin golul lui Mazzola. 
Celelalte întîlniri: Genoa — Atalanta 
0—0, Bologna ■— Foggia 4—2, Lazio
— Torino 1—1, Cagliari — Varese
I—1, Catania — Mantova 1—1, Mes
sina — Roma 1—2. întâlnirea Lane- 
rossi — Fiorentina s-a întrerupt din 
cauza cetii în min. 65 la scorul de 
0—0. In clasament, conduce Millan cu 
21 p, urmată de Inter 18 p, Juven
tus cu 15 p etc.

FRUNTAȘELE AU PIERDUT 
CITE UN PUNCT

Tn campionatul Franței, fruntașele 
clasamentului — Valenciennes și Lyon 
au pierdut cîte un punct pe teren pro
priu. Prima a terminat la egalitate cu 
Stade Franțais, iar Lyon (1 — 1) cu 
Nantes. Iată celelalte rezultate ale 
etapei a 16-a : Angers — Strasbourg 
0—0, Lens — Rouen 2—2, Bordeaux
— Rennes 2—1, Sedan — Lille 0—0, 
St. Etienne — Toulon 1—1, Toulouse
— Nîmes 1—0, Sochaux — Monaco
3—0. Clasament: Valenciennes, Lyon 
21 p, Sochaux 19 p, Bordeaux 18 p 
etc.

PARTIZAN BELGRAD ÎNVINSA 
PE TEREN PROPRIU

După cum am anunțat, Dinamo Za
greb a obținut o frumoasă victorie în

Foto : „Miroir Sprint"

au dat chiar și unele soluții: „Cam
pionatele mondiale s-ar putea organiza 
la fiecare doi ani după Olimpiade, iar 
campionatele europene, jocurile Com- 
monwealthului sau jocurile panameri 
cane s-ar putea ține cu un an înaintea 
fiecărei ediții a J.O.“. Iar Michel Jazy 
a declarat următoarele : „Pînă în pre
zent nu m-am întîlnit într-un concurs 
direct cu Schul și Elliot decît o sin
gură dată, iar cu Snell niciodată. De 
aceea, pledez pentru cît mai multe com
petiții între atleții lumii."

în rindul diferitelor personalități ofi
ciale din sinul celor două discipline 
există însă controverse. Englezul Jack 
Crump susține că organizarea unui 
campionat mondial de atletism ar de
regla calendarul internațional și așa 
destul de încărcat, iar italienii Onești, 
Saini (secretar general al C.O.N.I.) și 
francezul M. Tonelli au declarat că 
„mai trebuie reflectat/“. în schimb, 
Cseslaw Forys, vicepreședinte al C.O. 
polonez este de părere că asemenea 
competiții s-ar putea organiza chiar în 
fiecare an și, că, de pildă, Polonia 
este una. din țările care ar subscrie 
imediat Ia organizarea unei astfel de 
întreceri.

în orice caz, după cum remarcă și 
E. Seidler, inițiatorul acestei anchete, 
viatul este mai favorabil ca oricînd, 
iar posibilitatea organizării acestor cam
pionate — susținută, de altfel, de în
treaga presă sportivă — poate deveni 
într-un scurt timp o realitate.

PE GLOB
fața echipei Vacdair Skoplje (2—0). 
Iată aoum celelalte rezultate ale eta
pei de duminică: Partizan Belgrad a 
fost învinsă pe teren propriu de echipa 
clasată pe locul doi, Sarajevo (0—1). 
O altă formație învinsă „acasă" a fost 
Velej : 0—2 cu I-Iajduk Split. Alte re
zultate : Steaua roșie — Sutieska
4—2, Treșnevka — Zagreb 1—1, Ze- 
leznicear — Radnicki 1—0, Vojvodina 
Novisad — O.F.K. Beograd 1—-0. In 
Clasament, conduce Partizan Belgrad 
cu 20 p, urmată de Sarajevo și Di- 
na-iuo Zagreb cu cîte 18 p.
LUPTA STRÎNSA IN CAMPIONATUL 

ANGLIEI
Lupta pentru primul loc îtT campio

natul Angliei este deosebit de pasio
nantă. Pe primele locuri se află acum 
Chelsea și Manchester United cu cîte 
33 p, urmate de Leicester ou 32 p. 
Manchester United a pierdut primul 
loc, deoarece nu a reușit decît un meci 
nul în deplasare cu West Bromwich 
Albion (1—1) în timp ce Chelsea a 
dispus cu 2—1 de Wolverhampton 
Wanderers. Alte rezultate; Arsenal — 
Liverpool 0—0, Birmingham — Nottn- 
gharn 1—1, Burnley — Blackpool 
4—2, Sunderland — Leicester 1—1, 
Sheffield — Tottenham 3—3, West
ham —Fulham 2—0, Everton — Storke 
City 1—1, Leeds United — Aston 
Villa 1—0.
ECHIPELE FRUNTAȘE DIN CAMPIO
NATUL R.D.G. —' ÎNVINGĂTOARE

Primele trei clasate în campionatul 
R.D.G. au obținut duminică noi vic
torii. Motor Jena (care se află în frun
tea clasamentului cu 20 p) a învins 
formația Aufbau Magdeburg cu 3—1, 
Varwărts Berlin (clasată pe locul doi 
cu 19 p) a dispus de S.C. Karl Marx 
Stadt cu 2—1, iar Empor Rostock (cla
sată pe locul al treilea cu 17 p) a cîș
tigat în fața echipei Cliemie Leipzig 
3—1. Alte rezultate: S.C. Leipzig — 
Wisinut Aue 2—2, Lokomotive Stendal
— Dynamo Berlin 1—0, Motor Zwic
kau — Motor Steinach 3—2.

RAPID VIENA AMENINȚATA DE 
WIENER SPORTKLUB

în campionatul austriac, pe primele 
locuri se află Rapid Vien a și Wiener 
Sportklub cu cîte 23 p. Duminică, în 
etapa a 15-a, Rapid a întrecut pe 
Wacker Innsbruck cu 1—0, iar Wiener 
Sportklub pe Grazer A.C. cu 3—2. F.C. 
Austria (clasată pe locul trei cu 20 p.) 
a dispus cu 2—1 de Kapfenberg. Vien
na (cane ocupă locul patru cu 19 p) a 
învins pe Admira cu 3—1. Alte rezul
tate : Wacker — W.A.C. 4—0. LM.S.K.
— Wiener Neustadt 3—1, Schwechat
— Sturm Graz 1—1.
BORUSSIA DORTMUND A OBTÎNUT 

UN PUNCT PREȚIOS LA KOLN
Etapa a 15-a din campionatul R. F.

Germane a opus două echipe fruntașe 
F. C. Koln (actuala campioană) și 
Borussia Dortmund (campioana de 
anul trecut). Meciul s-a desfășurat la 
Koln șt s-a încheiat cu rezultatul de 
3—3, după ce la pauză gazdele con
duceau cu 1—0. F. C. Koln este pe 
locul al doilea în clasament, la egali
tate de puncte cu Werder Bremen 
(ambele cu cîte 20 p). Aceasta din 
urmă a terminat nedecâs (1—1) cu 
F. C. Nunnberg. Alte rezultate ; Schal
ke 04 — Hamburger S. V. 3—1, 
Munchen 1860 — Meiderfcher S. V
2— 1, F. C. Kaiserslautern — Eintracht 
Frankfurt 0—1, Eintracht-Braunsch
weig — Karlsruher S. C. 3—0, v.f.b. 
Stuttgart — Borussia Neunkirchen
3— 2, Hertha -— Hannover 96 1—1.

ȘTIRI, REZULTATE
• în ultimul joc restant din turul 

campionatului Spaniei, F.C. Barcelona 
a dispus de Valencia cu 4—2. In cla
sament conduce Real Madrid cu 21 
p, urmată de AttetMo Madrid cu 19 
p, Saragossa cu 18 p, Valencia ou 
16 p ele.

• Noua campioană a Argentinei 
este formația Bocea Juniors, care a 
cîștigat pentru a 16-a oară acest titlu. 
De remarcat că Bocea Juniors a mar
cat doar 32 de goluri în cele 28 de 
partide susținute. Majoritatea victoriilor 
ie-a obținut cu scorul de 1—0.

• Noul antrenor al echipei Austriei 
este fostul internațional Edy Fruh
wirth, care a activat in ultimul timp 
ca antrenor în R.F.G. Fruhwirth a de
clarat că, în vederea jocurilor din ca
dru! preliminariilor campionatului mon
dial, echipa Austriei se va pregăti 
timp de cîteva săptămâni în Grecia.

• Fostul internațional Gyula Gre- 
sits a debutat bine în activitatea sa de 
antrenor. Echipa Salgotarjan — pe 
care o pregătește Grosits — a pro
movat în prima categorie a țării.

• Cunoscuta echipă braziliană F.C. 
Santos, în rândul căreia activează re
numitul internațional Pete, a cîștigat 
pentru a șasea oară titlul de campi
oană a statului Sao Paulo.

• După turneul întreprins tn Peru, 
echipa Dinamo Moscova a plecat în 
Bolivia. In primul joc, fotbaliștii dwia- 
moviști au învins ou scorul de 4—1 
(2—6) echipa Olivins.
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