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• Turneul echipei 
feminine de handbal
Rapid București în R. 0. C.

Șase echipe feminine de handbal în 7 au parti
cipat la turneul fulger Internațional de la Berlin. 
Formația Rapid București a evoluat în seria a 
il-a, obținînd următoarele rezultate: 4—5 cu Empor 
Rostock și 5—7 cu S.C. Leipzig. Cîștigătoarea 
seriei, Eznpor Rostock, a întîlnit în finală formația 
l.S.S. Ucrainene pe care a învins-o cu 9—7 (3—4). 
Pentru locurile 3—4, S.C. Leipzig a întrecut 
I’.S.C. Berlin cu 5—4 (4—1), iar pentru 
5—6, Rapid București a învins pe Slavia 
13—2 (5—2).

• „Cupa Tineretului"
la scrimă

_t p» 
locurile 

Praga cu

Din inițiativa comisiei de scrimă a 
București, tncepînd de azi, va avea loc 
le sub tribunele stadionului RepubUcii, 
curs cu invitații. Vor participa cei mal valoroși 
trăgători din rtndul „speranțelor**,  sportivi care 
activează în Capitală șl în țară.

Concurezi — dotat cu .Cupa tineretului” — con
stituie un prim criteriu de selecție în vederea 
Campionatelor Mondiale de tineret, ediția 1965.

Programul a iost stabilit astfel : 19 decembrie 
"de )a ora 17) — FLORETA FETE : 20 decembrie 
(de la ora 9) — FLORETA BĂIEȚI ; marți 22 de
cembrie (de la ora 17) — SABIE : miercuri 23 de
cembrie (de la ora 17) — SPADA.

• Concurs de selecție la caiac-canoe
Centrul de caiac-canoe al Federației romîne de 

sporturi nautice, da pe lingă Centrul universitar 
București, organizează cîteva seleoții pentru pri
mirea de noi elemente. Studenții și studentele oare 
doresc sâ frecventeze acest centru sînt rugați să 
se prezinte în zilele de marți, miercuri, joi sau 
vineri, între orele 20—22, la bacul de la stadionul 
Tineretului.

• Consfătuirea antrenorilor de baschet
Luni 21 decembrie, începînd de La ora 9, var 

avea loc la sediul Consiliului General UCFS din 
București primele lucrări ale consfătuirii organi
zate de F.R. Baschet și Ministerul Invățămîntului 
cu antrenorii echipelor de juniori și copil din în
treaga țară.

• Grivifa Roșie întreprinde
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incep marile derbiuri ale campionatului de fotbal

STEAUA — RAPID, MIIN1 PI STADIONUL „23 AUGUST *
rron(a

sportive

Bdziers, echipa de rugbi 
un turneu în Franța. Cîș- 
,Cupei campionilor euro-

orașului 
în sala 
un con-

La invitația formației 
Grivița Roșie întreprinde 
tigătorii ultimei ediții a _ . .
peni' vor juca după cum urmează: 20 decembrie 
— cu AUCH, 25 decembrie — cu AGEN, 27 decem
brie — cu BEZIERS, 2 ianuarie — cu AVIGNON, 
toate formații fruntașe ale rugbiulul francez. Jucă
torii noștri vor folosi aceste întîlniri amicale ca un 
binevenit prilej de pregătire pe timpul iernii.

Rugbiștii Griviței Roșii au părăsit ieri Capitala.

MÎINE LA ORA 19, LA „ FLOREASCA “

un turneu în

arată astfel :
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iitida internațională de handbal masculin 
Bomînia—Cehoslovacia, 

duminicii„capul de afiș “ al
șadar, reprezentativele de 
dbal masculin ale Romîniei 
Cehoslovaciei se vor afla față 
față pentru a 6-a oară. De 
i aceasta, locul de întîlnire 
celor două forțe ale hand- 
ilui mondial este — pentru 
ia oară — sala Floreasca. 
st meci amical, cel mai im- 
tant eveniment sportiv al 
i decembrie, va pune punct 
ț an bogat în activitate 
'balistică internațională.
.teresul special stîrnit de 
istă pasionantă partidă este 
deplin justificat, mai ales 

i ne gîndim că handbaliștii 
ini și cehoslovaci au fost 
agoniștii ultimelor două 
i ale campionatului mon- 

, cucerindu-și un binemeritat 
tigiu în lume. Pe bună drep- 

decj, se așteaptă din par
lor o întrecere sportivă de 
deosebit nivel tehnic, un 

tacol demn de. clasa celor 
î reprezentative. Iubitorii 
•Ibalului din țara noastră 
.bSt satisfăcuți de frumoasa 
portare a jucătorilor romîni 
Jorțuiund, unde aceștia și-au 
s aprecieri elogioase una- 
î. Forma manifestată de 
pa noastră în partida cu 
Ci. dă speranța că mîine, 
București, vom fi martorii 

noi afirmări a handba-
1 romînesc.

la stingă : luănescu, Hermann, Redl și Beneș;Rîndul de sus : de „
jos: Trojan, lacob, Nodea și Havlik.

văzuți de Neagu Rădulescu

NTÎLNIREA A ÎNCEPUT 
LA... BUDAPESTA

i așteptarea handbaliștitor 
*eți, ieri după-amiază la ae- 

țul Băneasa am avut sur- 
î să vedem coborînd din 
nul de Praga pe... jucătorii 
ezentativei noastre, a căror 
•e era anunțată pentru as- 

Rînd pe rînd și-au făcut 
iția îvănescu, Costache II, 
b, Moser, Hnat și ceilalți 
ponenți ai lotului, iar după

Sorin Avram a ajuns mai repede ca Ceorgescu la balon. După ei, Creavu și cu Codreanu sînt 
gata să intervină. Fază dintr-o partidă Steaua—Rapid, disputată în campionatul trecut 

Foto : V. Bageac
adversarii din față și — bine
înțeles — dacă Steaua mai lasă 
puncte și la Brașov.

Să ne oprim acum asupra par
tidei Steaua — Rapid. Mai e ne-: 
cesar să reamintim frumoasa ri
valitate sportivă dintre aceste 
formații fruntașe ale fotbalului 
nostru ? în ediția trecută a 
campionatului, Steaua abia a

Steaua — Rapid, mîine pe sta
dionul „23 August"*  (la ora 
13,30). Este prima partidă din 
seria restanțelor „tari"*  ale aces
tui campionat. în preziua der
biului partea superioară a clasa
mentului

Este lesne 
acest pasionant 
cere, fiecare din cele trei forma-

de observat că, 
finiș de între-

in

PLEDOARIE PENTRU ACTIVITATEA IN AER LIBER
Buletinele meteorologice ves

tesc de cîteva zile primele 
semne ale iernii : ninsoarea a 
prins să cadă, în mai multe 
regiuni ale țării, stratul de ză
padă fiind suficient pentru 
practicarea diferitelor sporturi.

Firește, frigul a restrîns ac
tivitatea sportivă în aer liber. 
Doar fotbaliștii, întîrziați anul 
acesta mai mult ca oricînd, 
n-au lăsat încă să cadă cortina 
peste ultimul act al zbuciumatu
lui și mult discutatului campio
nat al acestei capricioase disci
pline sportive.

Hocheiștii și patinatorii, „la 
concurență" pe cele două pati
noare artificiale ale Capitalei, 
au și evoluat în premieră, în 
prezența unui public nu mai 
puțin temerar și generos ca cel 
de la fotbal, iar în raionul 
Miercurea Ciuc va începe în 
aceste zile campionatul raional 
sătesc al sportului cu crose și 
patine. O dată cu împuținarea

filelor din calendar, decorul de 
iarnă capătă sub penelul măies
tru al naturii ultimele retușuri...

Pe teme de sezon

Nu mai este de mult un secret 
pentru nimeni că sportivii frun
tași ca și toți acei care tind spre 
cucerirea laurilor consacrării in
ternaționale, au eliminat aproape 
cu desăvîrșire perioada de tran
ziție, redueînd-o la neînsemnatele 
limite ale unui repaos activ de

2—3 săptămîni, fideli principiu
lui că numai volumul, intensita
tea, varietatea și cantitatea re
petărilor cotidiene aduc kilogra
me în plus halterofililor, secunde 
in minus sprinterilor și caiaciști- 
lor, îndemînare mai mare rug- 
biștilor, astfel ca noul sezon 
competițional să-i găsească 
mai bine pregătiți în 
tivă, fot inai bogată 
dirză de la an la

lupta spor- 
și tot mai 
an. Poate

IOAN
(Continuare in pag. a 4-a)

ții poate... rupe prima firul 
sosirii.

Să analizăm șansele : Steaua 
deține un mic avantaj, avînd 
un punct mai mult și un joc mai 
puțin (restanța cu Steagul roșu). 
Rapid poate trece înainte cîști- 
gînd partida cu Steaua și apoi 
pe aceea de joia viitoare, 
cu Dinamo. Echipei dinamoviste 
îi stă în putință să redevină li
der de toamnă dacă-i întrece pî (Continuare în pag. a 5-a)

CUM MUNCIM PENTRU DESCOPERIREA

talentate

Citiți în pagina a 3-a dis
cuțiile purtate cu activiștii 
sportivi ploieșteni la „masa 
rotundă" organizată de ziarul 
nostru pe tema: „Ce elemen-

SI PREGĂTIREA 
ELEMENTELOR TALENTATE?

au fost descoperite în regiunea Ploiești?
Cum s-a muncit pentru îmbunătățirea performan
țelor ? Ce metode s-au folosit pentru ca această
acțiune să aibă un caracter organizat și continuu ?“

reportajul nostru ANTRENORUL ȘI CEI 40 DE PITICI
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Continuare în pag. a 8-a)

uzinele „Semănătoarea" din Capitală întrecerile Spartachiadei 
desfășoară la majoritatea disciplinelor sportive, lată un aspect 
la triată. Pe saltea își dispută întîietatea lăcătușul N. Ștefă- 

nescu Și transportorul Ch. Vatu,

Povestea cu Albă ca Zăpada 
și cei 7 pitici sînt sigur că 
o cunoașteți. Dar pe cea a 
lui Marin Georgescu și cei 
40 de pitici ? Nu I Pe asta 
o să v-o povestim noi...

Era prin anul 1961. Un a- 
fiș pus la poarta terenului 
din Dudești anunța că „...a- 
sociația sportivă Flacăra ro
șie caută copii pentru echipa 
de fotbal". Și au venit puz
derie I Ca pretutindeni, și în 
cartier, „microbul**  jocului cu 
balonul rotund făcuse rava
gii printre... geamurile case
lor l

— Și ziceți că vreți să ju- 
cați fotbal ?

întrebarea antrenorului Ma
rin Georgescu primi un răs
puns „în cor**  :

— D<i, nene I
— Bine. Ne vedem miercuri 

dimineafă la antrenament.
— Dar noi avem școală 

dimineața, îndrăzniră cîțiva.
— Cine învață dimineața

vine la antrenament după- 
amiază.

...Și așa a luat ființă echipa 
de pitici a Flăcării roșii. S-a 
făcut selecția și au fost opriți 
cei mai talentați. Au primit 
tricouri, ghete cu crampoane 
și li s-au pus la dispoziție 
mingi „adevărate", omologate 
de Federație. La un moment 
dat, majoritatea copiilor care 
alcătuiau lotul erau de pe 
o singură stradă din car
tier : strada Laptelui.

— Vite, mă, că „lăptarii" 
au ocupat cele mai bune pos
turi din echipă! — se au
zea glasul, cu o ușoară urmă 
de invidie, 
altă stradă.

— Joacă 
faci ? I

Au urmat 
primele meciuri. Cei mici au 
cunoscut gustul amar al în- 
fringerii, dar s-au delectat 
și cu nectarul victoriilor. Ba
lonul e rotund I Uneori se

al unuia de pe

bine, ce să le

primele lecții și

antrenor cite un 
vedea în odras-

prezenta la 
părinte care 
la lui un al doilea Di Ste
fano :

— Tovarășe antrenor, v-aș 
ruga să-l primiți și 
meu. E talentat...

A doua zi venea o 
cu aceeași rugăminte, 
tul se mărea. Astăzi, 
Georgescu lucrează cu 
copii. Unii dintre cei 
crescîndu-le, o dată cu vîr- 
sta, valoarea mai mult decît 
altora, au promovat în echi
pa de juniori. Ca, de pildă, 
Dan Savu (fiul lui Ilie Savu, 
actualul antrenor al echipei 
Steaua) și Vasile Ganță.

Cei mici activează în mo
mentul de față în campiona
tul de copii, categoria I, se
ria a 3-a. La sfîrșitul turului 
ei ocupă locul 3 din 10 e- 
chipe. Au cîștigat — printre 
altele — meciul cu Grani
tul : 4—0. Victorie conclu
dentă. Dintre cei mai buni :

pe al

mamă 
Și lo- 
Nl arin 
40 de 
vechi,

Păduraru, Matea (golgeterul 
echipei), Remzi, Juncu, Ciu- 
că...

Am asistat la unul din an
trenamente. E o plăcere să-i 
privești I Din pasiunea și 
spiritul lor de disciplină ar 
putea să învețe cîte ceva și 
cei mari 1 Marin Georgescu 
ne mărturisea că unii dorm 
cu ghetele sub pernă. E de 
înțeles la 12 ani, cînd nu pu
țini dintre ei or fi purtînd 
portretul lui Pele între filele 
cărților de școală 1 Da, dar 
la sfîrșitul jocului de antre
nament l-am auzit pe Marin 
Georgescu spunîndu-le :

— La antrenamentul 
vineri, toată lumea vine 
carnetele de note. Vreau
văd rezultatele pe primul 
trimestru.

Fotbal, fotbal, dar învă
țătura, înainte de toate, nu 
trebuie neglijată I

PETRE GHEORGHE

de 
cu 
să
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EXERCIȚIUL FIZIC

ÎN BOLILE

întrecerile din grupele sportive sînt în toi
Ca niște gospodari harnici și pri- 

cepuți, activiștii consiliului asociației 
sportive Clujeana îți pun în fată docu
mentația dfin care reiese tot ce an fă
cut pentru organizarea Spartachiadei 
de iarnă.

De cind am auzit că se va da star
tul în noua ediție a Spartachiadei de 
iarnă, am luat toate măsurile pentru 
buna organizare a întreceriilor — ne 
spunea teu. Ion Zavani, activist al aso
ciației sportive. Avem cwndiți.i dintre 
cele mai bune. Ne stă la- dispoziție o 
sală de sport, o pistă de popice și săli 
<le șah.

Am văzui și planul de acțiune: con
siliul asociației și-a propus să angre
neze pe toți cei aproape 4 000 de mem
bri. UTIFS în întreceri; s-au stabilit 
ramurile de sport (gimnastieă, haltere, 
triată, orientare turistică, tenis de 
masă și șah); s-a făcut repartizarea pe 
zifle, pe secții și grupe sportive. Totul 
se desfășoară după grafic. Azi, la sec
ția „curele" are loc concursul de bal
fere, la „mecanic șef“ — șah, la „stan
ță" — tenis de masă, Miine... Și astfel, 
cel care vrea să urmărească o- intee- 
cere știe precis cînd și unde 
Ră. Cei doi activiști, patru 
și aproape 60 de instructori 
au fost împărțiți pe grupe,
răspund. Pentru o îndrumare și 
competentă,

să mear 
antrenori1, 
voluntari 

(fe care 
mai

consiliul asociației spor-

ii

DRUMEȚIE, DRUMEȚIE...

Cîțiva activiști ai clubului sportiv orășenesc Baia Mare ne-au spus că nu pe străzile orașului, cu patinele pe
pot amenaja patinoarele din lipsă de... ger. Fotografia însă, făcută umăr, alergînd după un petic de gheată.

duminică (13 decembrie), ne scutește de comentarii.
AL. CONSTANTINFoto: Al. Constantin

INTENSA ACTIVITATE TN REGIUNEA 
BRAȘOV

Nn trebuie să surprindă faptul că 
în regiunea Brașov turismul ocupă an 
loe important în ierarhia activității 
sportive. Munții înconjurători ai Bra
șovului și Făgărașului, frumoasa Po
iană a Brașovului, Ptaitrl Foii, P'ăittnf- 
;șul etc. sînt puncte permanente de 
atracție pentru brașoveni. Numărul a- 
materi'lor de turism crește mereu și 
-este cazul să adăugăm că zeci și zeci 
de mii de turiști brașoveni au fost în 
aeest an în diferite excursii de-a lun- 

;gi»l și. de-a latul țării. De pildă, pînă 
Ta finele lunii octombrie, deci în nu- 
•mai 10 luni, cluburile și asociațiile 
sportive din regiunea Brașov au orga- 
siizat 3.364 de acțiuni turistice, la 
■care au luat parte peste 250.000 de 
■oameni ai muncii de la orașe și sate.

Cele mai Inimoase rezultate au fost 
obținute de Clubul sportiv orășenesc 
din Mediaș care, în cadrul celor 518 
.acțiuni organizate, a creat posibilita
tea ea mai bine de 23.000 de iubitori 
ai turismului să aibă prilejul să cu
noască frumusețile patriei noastre. 
Consiliul raional UCFS Făgăraș a or
ganizat 487 de acțiuni turistice, cu 
mai' mult de 22.600 de partielpamți, rar 
C.S.G. Brașov a sprijinit femeinic con- 
sillh.le celor 106 asociații sportive care, 
in aceeași perinadă de timp, au or- 
gamzal 374 de acțiuni turistice, cu o 
participare de anrpațțe 50.009 de ex- 
etresionișfi. Rezultate frumoase au ob
ținut si raioanele Mediaș, Sf. Gheor- 
gbt>, Sibiu, Sighișoara, precum și cite

SPORTUL POPULAR
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tice Clujeana a cerut de la C.S.M. Cluj 
antrenori care să vină în mijlocul par- 
ticipaaițiior și să le arate tehnica halte- 
relbr și a sportului luptelor. Și iată că 
antrenorii. T. Roman — maestru al 
sportului — și Gh. Marton sînt pre- 
zenți printre c®ncurenți.

întrecerile pe grupe' sini în toi. Se 
cunosc și primii învingători dintre Gei 
care au luat parte la concursurile de 
haltere,, șah- și popice. Duminică, la 20 
d'e km. de Cluj, în pădurea Hoia, a 
avut lec primul concurs de orientare 
turistică. Așadar, de la faza de organi
zare, de alcătuire a graficelor, de de
monstrații s-a trecut la etapa urmă
toare: desfășurarea concursurilor. In 
prezent, în sala de sport, lâ popicărie 
seu la duhul fabricii au loe întrecerile 
Spartachiadei de iarnă, lă care iau 
parte sute și sute de harnici muncitori 
ai renumitei fabrici de încălțăminte 
Clujeana.

Tov. fon ZavMii ne-a rugat să mai 
trecem în rindurile de fată și numele 
maistrului de la tăbăcărie, fon Hagd-

notă cesă-i
Pe plaiurile maramureșene iarna este 

in tot. Pe pirtia de pe Mogoșa, schiorii 
de prin partea, tecului s-au și avmtat in 
curse printre porțile cu sie galete.

Dar ce fac patinatorii 7
Mercurul termometrului coborîse mult 

sub zero grade și cei noi sosiți la Baia 

burile C.S.M. Sibiu, Lueeafărut și 
Steagul roșu din Brașov.

Ne găsim acum la începutul sezo
nului. de iarnă, în vederea căruia s-au 
făcut pregătiri deosebite. Pe de o parte 

asociațiiTe; punîn'd la punct. între
gul material și echipament (pentru 
turiștii ava>nsa-ți)', iar pe de altă
parte... cabanele, „gătite" mereu ca 
de sărbătoare, în așteptarea excursio
niștilor. Și, în regiunea Brașov, nimeni 
nu se poate plînge că nu sînt cabane. 
Dimpotrivă, ele există în număr foarte 
mare, sînt bine utilate și, sub foate 
aspectele, primitoare. Aceasta poate 
ține loc și de invitație la drume
ție...

C. GRUIA - coresp. reg.
„CUPA GUTINUL"

Timpul favorabil1 a permis eeter 1'5 
echipe reprezentîmd asociațiile spor
tive din Oradea și Baia» Mare să se 
întreacă recent în cadrul concursului 
de orientare- turistică organizat de co
misia. regională de turism-alpinism 
Ma-ramureș și dotat cu „Cupa 
Gut’inui". Am. remarcat la start pa
tru echipe de femei. Ele au terminat 
cu succes- concursul; î-re cele două' 
zile de concurs (etapă de zi și etapă 
die noapte) cotucurențil au folesiț din- 
plin cunoștințele lor, mînuindl eu suc
ces busolele și hărțiie puse la dispo
ziție de organizatori.

Iată rezultatele : Bărbați: 1. Minerul 
Baia, M®re (I) 309 p; 2. Mineral 
Bai» Mare (,H) 359 p; 3. C.I.P.t. 
Oradea 395- p. Femei.;. 1.. Plastica Ora
dea 338 p; 2. Minerul Baia Mare 444 
R; S’. Sănătatea. Șomeuta 1028 p.

VIRGIL ȘTEFANESCU 
caresp.

La Clujeana CARDIO - VASCULARE
rășanu (președintele asociației) și ale 
lui Emil Țară și Pavei Bogdanovid. 
care contribute la- buna organizare a 
întrecerilor.

★
Acestea sînt rezultatele muncii per

severente ale unei asociații în care Spar- 
tachi-ada de iarnă se bucură de atenția 
cuvenită. Unde se muncește cu pa
siune, roadele nu se lasă așteptate. 
Exemplul asociației sportive Clujeana 
va trebui urmat și de consiliile asocia
țiilor sportive clujepe ELECTROME- 
TAL (președinte V. Chioreanu),
I.R.T.Â,  (.președ. ing. V. Trifu), 
P.T.T.R. (președ. I. Gajdeanu), FLA
CĂRA (președ. I:. Moțe), ARMATURA 
(președ;. ing. A. Bărăianu); unde n-a 
av.it fee ntei măcar deschiderea com
petiției și unde față de Spartactiiada 
de iarna a tineretului se manifestă o 
indiferență inexplicabilă.

CONSTANTIN ALEXE

..; nene?
Mare și-l închipuiau pe acești iubitori 
al patinajului încercînd o „figură" grea 
pe gheață, și bineînțeles, pe cei mai 
mici, (copiii), fădrtd primii pași în 
acest frumos sport. Era de așteptat, de 
altfel, ca la Baia Mare, unde frigul 
și. înghețul au. venit mai devreme ca in 
alte părți, la dispoziția amatorilor de 
patinaj să stea patinoare destule, bine 
int’rețimite, care să facă față cerințelor.

Și totuși lucrurile stau altfel. Priviți 
fotografia I Aproa-pe 25 de copii au 
„năvălit" pe acest petic de gheață 
dintre blocuri. Condițiile nu. sînt dintre 
cete mai bune. „Dar, ce să-i faci, nene, 
asta e situația!'' — ne1 spunea an puști 
Și, intr-adevăr, asia e situația. Acti
viștii clubului sportiv orășenesc și cei 
ai asociațiilor sportive sini încă in faza 
de... proiecte.

La Baia Mare s-a preconizat să se 
deschidă patinoare la Școală medie 
nr. 1, Școala elementară nr. 11, la aso
ciațiile Voința, Olimpia ele. Dar cînd 7 
Aceasta e întrebarea pe care o punem 
noi și pe care, probabil, au pus-o și 
mulți dintre acei pe care i-am întilnit

PRIMA EDIȚIE

La- Mediaș, comisia orășenească de 
iurism-alpinism a organizat recent un 
interesant concurs de orientare dotat 
cu Cupa C.S.O.M. Au participat 10 
echipe. Pe primul loc s-au clasat spor
tivii asociației Sănătatea (I. Limbășan 
și Flore Ăndrescu) care au cișt-igaf 
astfel trofeul. Pe locurile următoare au 
venit în ordine echipele Textila și NICU SBUCHEA - coresț

Iarna, in Retezat. Foto : St. Ciotl

Sport și sănătate

Larga răspîndire a sportului, dezvol
tarea științifică a culturii fizice medicale 
și diversitatea studiilor privind fiziologia 
și fiziopatologia. cordului sportiv au per
mis în ultimele trei decade o cunoaștere 
aprofundată a locului pe care îl ocupă 
astăzi exercițiul fizic ca factor profilactic 
și terapeutic în bolile cardio-vasculare.

Prin mijloace funcționale nespecifice, 
cultura fizică asociată altor factori natu
rali (apă, aer, soare) poate duce din 
punct de vedere cardio-vascular la 
antrenarea și meșterea capacității de 
muncă a inimii, mărește forța sa con- 
tractilă și o adaptează convenabil efor
tului șr surmenajnim inerent vieții și ac
tivității noastre zil
nice. Deopotrivă, 

prim ridicarea; tonu
sului vascular pe
riferic, cu accent»- 
area consecutivă a 
curentului sanguin și limfatic și dimi
nuarea stazei în rețeaua vasculară a 
pielii și a organelor de depozit, cultu
ra fizică reglează favorabil circulația 
în întregul organism. Iată de ce pe 
plan prrfilactîc exercițiul fizic, prin in
fluențarea pozitivă a activității inimii 
si a circulației generale, înviorează și 
fortifică organismul, îi stimulează și-i 
coordonează funcțiile de apărare împo
triva diverselor îmbolnăviri.

Dacă practicarea sportului și a exer- 
cițiilor fizice la omul sănătos, ea mijloc 
nespecifis de prevenire a bolilor în ge
neral și a unor boli cardio-vasculare 
în special', nu reprezintă o problemă 
pur medicală, ci mai degrabă o pro
blemă medico-socială, stabilirea limi
telor exercițiului fizic la un bolnav car- 
dio-vascuiăr este o atribuție exclusiv 
medicală, plină de responsabilitate, a 
cărei oportunitate și eficacitate, vor fi 
apreciau*  diferențiat, de la caz la caz, 
numai de medicul specialist. Nu poate 
fi nicidecum vorba de a face un sportiv 
dintr-un cardiac, de a-i îngădui acti
vitatea eompetițională și practicarea 
sporturilor de forță, ci de folosirea do
zată și rațională a exercițiilor fizice și 
a sportului’ ca mijloc de divertisment 
și recreație pentru bolnav și de restabi
lire și întreținere echilibrată â circula
ției sate. Astfel conceput și aplicat, 
sportul exercită eteete stimulente și tro
fice în activitatea inimii și vaselor, cre
ează emoții pozitive, cu efect tonic a- 
supra eireulației generale și sistemului 
nervos. De asemenea, prin efectele lor. 
psihogene, exercițiile fizice și sportul 
modifică dispoziția anxioasă a bol
navilor eardio-vasculari, risipmdu-te 
temerile și neliniștea și dezvoltindu-le

Ideal. Ea juniori primele trei locuri 
au fost cucerite de tineri din asocia
ția Unirea.

Z, RTȘNOVEANU - ceresp.

NUMEROASE ACȚIUNI TURISTICE

Consiliile asociațiilor sportive de pe 
cuprinsul raionului Hațeg se preo
cupă îndeaproape de turism. Astfes, 

încrederea, dorința de vindecare și 
muncă atît de utile grăbirii și consc 
dării procesului de însănătoșire.

Experiența a arătat convingător 
tulburările cardio- vasculare de origi 
nervoasă (astenie neuro-circulatorie 
distoniile vasculare), hipertensiun 
arterială esențială, unele boli valvul; 
și suferințe vasculare periferice oc 
zive (arterite,, Ilebite, boala varrcoas; 
obezitatea și' arteriosoieroza pot ber 
ficia de sprijinul terapeutic al spor 
rilor de durată (plimbarea pe tei 
plat, naiinajul, schiul, de eoborîre, 
alternul, căiăr.ia, tenisul, canotajul și îr 
netul în bazin încălzit) și al culturii 

zice medicale (re 
sajud și gimwasti 
medicală, rrrișcăz 
active și paster 

în același tin 
printr-o muncă 

lămurire plină de răbdare și perse' 
rență, antrenînd cadre medicale de c 
tură fizică, profesori, antrenori și 
structori sportivi, trebuie să interzici 
cu desăvîr.șire și pentru totdeauna b 
navului cardio-vascular antrenament 
prelungite și grele, sporturile de foi 
și de rezistență (aruncările și sări; 
rile, cursele de viteză, demi-fond și foi 
ascensiunile și boxul), ca și sportur 
care, deși lipsite de efort fizic imp, 
tant, pot fi sursa unor accidente grt 
și irecuperabile atunci cînd sînt pr: 
ticate de cardiaci (aviația, automo 
lismul, înotul în mare; în apă. eiirgtite 
re sau în bazine neîncătzite).

în concluzie, putem afirma că fo 
sirea exercițiului fizic are o fundam*  
tare clinico-fiziiologică științifică și 
domeniul cardio-vascuîar. Astfel, ap 
care-a sa rațională, variată și. Iar 
în rindul celor sănătoși are semni 
cația unei- măsuri medicale preventi 
de certă valoare, întrucît antrenez 
o dezvoltare și funcționare armonii 
să a aparatului cardio-vascular. 
același timp, mîrmit cu prudență, te 
peranță și pricepere, exercițiul fi; 
poate sprijinit eficace mijifoacele tei 
peutice complexe de care dispune n 
dicina contemporană în combateri 
bolilor de inimă, și vase și în restabi 
rea timpurie a capacității de mu® 
a acestor bolnavi.

dr. DiMU DRAGHIC1 
medic specialist la ASCAR

de la înreputfd acestui an și pînă 
prezent au font organizate 1’07 acțit: 
turistice, eu 7.411 participant.

S-au remarcat în organizarea- ac 
vitalii turistice următoarele asocia 
sportive: Sănătatea Păclfea, Sănătat 
Hațeg, Streini Bara Mare, Avînl 
Hațeg și Vasile Roaită-Hațeg



CUM MUNCIM PENTRU DESCOPERIREA
Ne răspund activiștii sportivi din regiunea Ploiești

PROGRAMUL
MANIFESTAȚIILOR
SPORTIVE
DIN
CAPITALĂz iarul nostru a mai scris despre seriozitatea, competența și pa

siunea cu care organele UCFS, asociațiile sportive, sutele de 
cadre tehnice și de instructori sportivi din regiunea Ploiești 

i muncesc în domeniul activității sportive de mase. Acum, la sfîrșitul 
unui an de bogată activitate competițională, la care au participat 
zeci de mii de sportivi din orașele și satele regiunii Ploiești, rezul
tatele sînt temeinic analizate, pentru ca în anul viitor munca să 
meargă și mai bine.

Printre obiectivele analizei activității desfășurate în anul 1964 
se numără și contribuția pe care diferitele forme competiționale de 
mase (Spartachiade, crosuri, campionate pe asociații, „duminici cul
tural-sportive" etc,) au adus-o la creșterea valorică a sportului de 
performanță. In dorința de a cunoaște metodele și rezultatele obți
nute de activiștii ploieșteni în folosirea competițiilor de mase ca 
mijloc de descoperire a elementelor talentate, redacția ziarului nos
tru a inițiat zilele trecute o „Masă rotundă1' la care au participat 
o serie de activiști sportivi, cadre cu experiență care muncesc direct 
în problemele ridicate de tema pe care ne-am propus s-o discutăm: 
„Ce elemente talentate au fost descoperite ? Cum s-a muncit pentru îm
bunătățirea performanțelor în continuare ? Ce metode s-au folosit pentru 
ca această acțiune să aibă un caracter organizat, continuu ?“

Din discuțiile purtate spicuim următoarele:
A. RADULESCU — președintele 

consiliului raional UCFS Campionii din Bucșani 
Tirgoviște

Asemenea elemente talentate există 
peste tot. Trebuie să știm să le desco
perim, să le ajutăm. Mă gindesc, de 
exemplu, la frații Constantin și Teodor 
Pătrașcu, pe care, în urmă cu doi-trei 
ani, instructorul de lupte Seidamed 
Azizi de la Metalul Tirgoviște li urmă
rea cu multă satisfacție la etapa pe 
asociație a Spartachiadei tineretului. 
Flăcăi bine făcuți, cu ambiție și cu o 
extraordinară dorință de a „nu fi puși 
jos de nici unul dintre adversari". In
structorul n-a plecat după competiție, 
așa cum fac alții, grăbiți să nu piar
dă... primul tren spre casă. A zăbovit 
noaptea in comuna Bucșani. A revenit 
la următoarea competiție de mase. Sfa
turile date la Bucșani prindeau „teren". 
Frații Pătrașcu — încă juniori — porni
ră pe drumul afirmării. Ce să mai 
spun, iată că astăzi cei doi flăcăi din 
Bucșani sint campioni ai țării — Con
stantin la „clasice" și Teodor la „libere" 
— spre bucuria noastră, a tuturora.

RED.: Esfe, înfr-adevăr, un exem
plu cît se poate de elocvent. Reți
nem, așadar, aportul pe care in
structorii sînt chemați să-l aducă 
la descoperirea și pregătirea ele
mentelor talentafe.

GH. MANTA — secretar cu 
problemele tehnice la clubul 

sportiv Petrolul

A. R. t După părerea mea, aici este 
problema principală I Cred că, in pri
mul rînd trebuie să-i „descoperim", să-i 
cunoaștem bine și să-i stimulăm per
manent in această direcție pe cei mai 
inimoși și mai pricepuți dintre instruc
torii sportivi, dintre activiștii consi
liilor asociațiilor sportive. Dacă toti 
instructorii noștri ar pune atîta suflet 
ca tovarășul care i-a descoperit pe frații 
Pătrașcu, dacă toți i-ar urma exemplul 
și nu s-ar „speria" de... kilometri, am 
avea astăzi mai multe centre sportive 
în satele raionului nostru, mai multi 
luptători de valoare. Dar, ar fi nedrept 
să nu amintim și alte exemple de tineri 
care într-un singur an au pornit pe 
drumul afirmării, străbătînd foarte re
pede distanța dintre primele rezultate 
modeste de la competițiile de mase și 
cele realizate în sportul de performanță. 
Este vorba de tinărul atlet I. Zamfi- 
rescu de la Școala medie „N. Bălcescu" 
din Tirgoviște, de eleva Mariana Alba 
și profesoara Mioara Petcu — promo
vate acum în secția de volei de la Pro
gresul Tirgoviște, de I. Oprea, Virginia 
Stănescu sau Paula Petescu — acum 
campioni regionali la orientare turis
tică...

Preocupări, rezultate, 
concluzii...

Tn general, noi ne-am preocupat de 
depistarea elementelor cu perspective, 
îndreptlndu-ne atenția, cum era și fi
resc, spre competițiile de mase și în 
primul rînd spre etapele orășenești ale 
acestora. Am căutat ca această impor
tantă acțiune să capete un caracter 
organizat și tocmai de aceea fiecare 
activist și tehnician a fost repartizat să 
răspundă de activitatea de mase din- 
tr-un număr de asociații sportive din 
orașul nostru. Aceleași indicații au fost 
date și comisiilor orășenești pe ramură 
de spori și birourilor de secții.

RED. : Refeiindu-ne, de exemplu, 
. . la anul 1964, ce exemple concrete 

ne puteți da ?
G. M.: Cu prilejul Spartachiadei re

publicane, la asociația Rapid ICOTS, 
a luat ființă o echipă de volei masculin 
formată din strungari, tehnicieni și in
gineri care debutau cu acest prilej in 
activitatea sportivă. Acum, echipa Rapid 
este înscrisă în campionatul orășenesc 
și a înregistrat o serioasă creștere va
lorică în pregătire. O situație identică 
a oferit-o asociația Progresul Sănăta
tea, Pentru prima oară participante la 
o competiție, voleibalistele de la Pro
gresul vor activa acum in campionatul 
orășenesc. Tot ca ocazia Spartachiadei 
republicane s-a afirmat, ca halterofil, 
laborantul Gheorghe Mîinea. Al; se pare 
interesant pentru tema pe care o dezba
tem să subliniez faptul că acest exem
plu ridică o problemă importantă. Și
ELENA BARTA — din comisia 

regională de natație

iată de ce. De obicei noi ne îndreptăm 
atenția spre asociațiile mari, puternice, 
cu activitate sportivă de mase bogata, 
unde competițiile atrag un mare număr 
de participanți. Dar elemente talentate 
se găsesc în multe din asociațiile mici, 
unde activiștii noștri poposesc destul 
de rar și atunci doar pentru... probleme 
curente. Am spus aceste lucruri pentru 
că talentatul halterofil care activează 
astăzi in secția clubului Petrolul, a fost 
descoperit în cadrul asociației sportive 
Spicul C.R.R., care numără doar... 51 
de membri.

RED.: Am dori să cunoaștem și 
alte aspecte ale muncii de depistare 
a elementelor talentate. V-ați putea 
referi, de exemplu, la angrenarea 
cadrelor tehnice în această acțiune ? 

G. M.: Avem, desigur, unele cad-e 
tehnice care au muncit bine. Concluzia 
generală este însă că aportul celor 24 
de cadre tehnice care activează in clu
bul Petrolul este nesatisfăcător. Tn ma
joritatea lor, antrenorii se mărginesc 
să „privească" unele faze orășenești ale 
competițiilor de mase, să consulte mai 
mult foile de rezultate decît să ducă 
ca pasiune o muncă de depistare con
tinuă, organizată, științifică. Sînt foarte 
rare cazurile tind antrenorii participă la 
campionatele asociațiilor sportive — 
competiții unde evoluează numeroși ti
neri cu reale calități și mari perspective 
de afirmare.

Despre natație? Puține 
lucruri bune de spus!

Am, din păcate, foarte puține lucruri 
'de spus. Activitatea de natație din ora
șul și regiunea Ploiești încă bate pasul 
pe ioc. Cite ceva se mai face la Rafi
norul, Tinărul petrolist, Uzina „1 Mai" 
și. bineînțeles, la clubul Petrolul. Este 
foarte puțin! Ca să avem posibilitatea 
de a descoperi elemente talentate ar 
trebui să se organizeze competiții. Or,

trebuie să spun că nici fazele orășenești 
ale competițiilor de mase nu se organi
zează la natație, iar atunci tind au 
totuși loc, numărul particifianților este 
foarte redus și întotdeauna se prezintă 
la concurs aceiași înotători.

Soluțiile, după părerea mea. sini: 
1. Activizarea comisiei regionale de.na- 
tație. 2. Angrenarea tuturor speciali-ș+1-

lor și pregătirea unui număr corespun- selecție șî competiții care să ofere posi- 
zător de instructori și arbitri. 3. Orga- bilitatea depistării și pregătirii în con- 
nizarea cît mai multor concursuri de tinuare a elementelor talentate.

GH™"“.!AigT,".î.mSuperficialitate șl lipsă 
de

Am reținut multe lucruri folositoare 
pentru activitatea noastră. In ceea ce 
privește tirul, situația este asemănătoare 
cu cea din alte discipline, dar numai 
pînă la un punct. La diferitele competi
ții de mase apar sute și sute de tră
gători, ceea ce oglindește pasiunea ti
neretului pentru practicarea acestui 
sport. De aici, lucrurile merg insă mult 
mai greu ca la lupte, volei, atletism 
etc. Și iată de ce. Prima cauză este 
superficialitatea cu care sînt organizate 
competițiile de mase la tir. Există o

GH. TATARU — antrenor
de lupte

or-

pregătire
nepermisă „îngăduință" în aprecierea 
rezultatelor și foarte mult formalism. 
Cea de-a doua cauză se referă la fap
tul că nu există în regiunea noastră 
un număr corespunzător de instructori 
sportivi pregătiți pentru această disc’- 
plină. Este, de fapt, tocmai ceea ce aș 
dori să propun consiliului regional 
UCFS și anume: organizarea unor ast
fel de cursuri, elaborarea unor mate
riale tehnice care să ajute pe instructori 
și activiștii sportivi la o mai bună 
ganizare a competițiilor de tir.

Există încă multe 
posibilități neSolosite 

sportive" — competiții, în programul 
cărora, întrecerile de lupte sînt la loc 
de cinste și angrenează un număr re
cord de tineri.

RED. : Date fiind condițiile exce
lente de dezvoltare a sportului lupte
lor în regiunea Ploiești, cum cre
deți că ar putea 
bine acțiunea de 
«lentelor talentate 
lă, se găsesc și în 
în cele amintite 
Bucșani ?

G. T.: Tn primul rînd trebuie luate 
măsuri — și aceasta cit mai urgent — 
pentru ca actuala situație, complet ne
firească —inexistenta unei comisii re
gionale de lupte — să ia sfîrșit.

am realizat 
și ce ne propunem

Problema pe care o discutăm s-a bu
curat de toată atenția biroului consiliu
lui regional UCFS Ploiești. Pentru e- 
xemplificare, să amintesc doar că în 
această direcție au fost prevăzute nu
meroase acțiuni în planurile noastre de 
muncă, în planurile de organizare și 
desfășurare a competițiilor de mase cu 
caracter republican, că au fost date in
dicații din timp comisiilor regionale și 
organelor raionale UCFS să se preo
cupe de depistarea elementelor talen
tate. S-a constituit chiar un colegiu 
regional de antrenori, format din pre
ședinții colegiilor de antrenori din ca
drul comisiilor regionale pe ramură de 
sport. De asemenea, ca o acțiune menită 
să contribuie la îndeplinirea acestui 
obiectiv trebuie amintită și constituirea 
unor colective de selecție. Ca urmare, 
in unele raioane cum sint, de exemplu, 
Cîmpina, Buzău, Tîrgovișfe au fost ob
ținute rezultate bune. S-a vorbit, despre 
unii tineri descoperiți in acest an cu 
prilejul competițiilor de mase. Aș putea 
să adaug pe atleții Ion Barbu din Bu
zău (11,6 pe 100 m plat). Marcel Du
mitru din Buzău (10,40 ni la g'euiate), 
Ana Chijar din raionul Cislău (17 ani 
— 2,28,0 pe 800 m). Constantin Dron 
din raionul Cîmpina (14 ani — S.3 pe 60 
m plat) etc. Mi se pare însă util să re
liefăm și o serie de lacune manifestate 
în orașul și raioanele regiunii Ploiești., 
in munca de depistare a elementelor 
talentate și, mai ales, în activitatea de 
pregătire în continuare a acestora.

Măsurile organizatorice de realizare 
a acestui obiectiv au fost foarte bune, 
dar, din păcate, noi le-am aplicat nu
mai pină la nivelul raioanelor. Aici, 
ele au rămas — in cele mai multe ca
zuri — o preocupare secundară. La ria
dul nostru, trebuie să arăt că nu am 
controlat îndeajuns munca consiliilor 
și comisiilor raionale și că ne-am cam

Competițiile de mase sint, fără în
doială, principalul izvor de descoperire a 
elementelor de care avem nevoie pentru 
creșterea activității sportive de perfor
manță. Tn afara exemplelor amintite, 
aș vrea să vorbesc despre cel al tînă- 
rului și talentatului luptător Ștefan 
Soare, tractorist in comuna Bărcanești, 
sportiv descoperit anul trecut și care 
astăzi este campion republican de ju
niori la lupte libere.

Cred că, în special în sportul lupte
lor, există mari posibilități de împros
pătare a loturilor regionale sau ale clu
bului Petrolul cu elemente capabile de 
mari performanțe. Pentru aceasta este 
necesar ca antrenorii să meargă mai 
mult decît au făcut-o pînă acum la 
sate, în special la „duminicile cultural-
N. GHIDU — vicepreședinte 
al consiliului regional UCFS

SÎMBATA

HANDBAL. Sala Dinamo, de la 
ora 16, meciuri de juniori în ca
drul „Cupei Sportul popular*  s 
C.S.S. — S.S.E. nr. 1 (m), Dinamo 
— Rapid (m), S.S.E. nr. 1 — Con
fecția (f), S.S.E. nr. 2 — Rapid (f), 
S.S.E. nr. 2 — Steaua (m).

BOX. Sala Floreasca, ora 19, 
finala campionatului republican pe 
echipe.

VOLEI. Sala Giulești, începînd 
de la ora 17 : C.P.B. — Metalul 
București, Rapid — Partizanul roșu 
Brașov (feminin cat. A).

HALTERE. Sala Rapid, ora 17: 
„Cupa 30 Decembrie".

fi îndrumată mai 
depistare a ele- 

care, fără îndoia- 
alte comune decît 
— Bărcănești fi

mulțumit cu rapoartele și informătile 
primite. O explicație a acestei stări de 
lucruri o constituie și faptul că mem
brii colegiilor regionale de antrenori 
s-au deplasai foarte rar în raioane și 
atunci mai mult pentru a asista la com
petiții prevăzute în calendarul sportiv 
regional. O insuficientă propagandă 
făcută în această direcție, slaba popu
larizare — prin numeroasele mijloace 
pe care le avem la dispoziție — a con
cursurilor de selecție și a elementelor 
care, descoperite cu prilejul competi
țiilor de mase, au ajuns să reprezinte 
cu cinste regiunea noastră în difer’te 
concursuri cu caracter republican ne-au 
împiedicat, de asemenea, să obținem re
zultate mai bune.

RED. : Ar fi util, atît pentru par
ticipanții la „masa rotundă" cît și 
pentru activiștii sportivi din alte 
regiuni, să cunoască cîteva din mă
surile pe care consiliul regional in
tenționează să le ia în direcția îm
bunătățirii muncii de depistare și 
pregătire a elementelor talentate.

N. G.: Ne-am propus să dezvoltăm 
caracterul organizat al muncii pe care 
o desfășurăm în acest domeniu. Instruc
torii tehnici vor fi pregătiți mai temeinic 
ca pînă acum, le vom crea condiții să 
se documenteze mai bine, vom organiza 
pentru ei schimburi de experiență etc. 
Vom pune mai mult accent pe organi
zarea centrelor de inițiere și a unor 
concursuri școlare unde —cu sprijinul 
secției de învățămînt — să selecționăm 
cît mai multe elemente talentate, în 
special la anumite sporturi unde există 
rămineri în urmă în regiunea noastră. 
O serie 
regional UCFS urmăresc angrenarea 
tuturor tehnicienilor, profesorilor de 
educație fizică, instructori sportiv! in 
această muncă și stimularea lor perma
nentă.

Citeva concluzii

NATAȚIE. Bazinul Floreasca, ora 
19.30, campionatul de copii al Ca
pitalei (concurs dotat cu «Cupa 
30 Decembrie").

DUMINICA

HANDBAL. Sala Floreasca, ora 
17.30 : Știința — Dinamo, meci în 
cadrul „Cupei F.R.H." ; ora 19 : 
Romînia — Cehoslovacia.

VOLEI. Sala Dinamo, începînd 
de la ora 8.30 : Progresul — Fa
rul Constanța, Știința — Știința 
Cluj (feminin, cat. A), Progresul — 
Știința Galați, Dinamo — Minerul 
Bihor (masculin, cat. A).

BASCHET. Sala Floreasca, de la 
ora 8 : Progresul — Voința Ora
dea (f); ora
Știința Cluj (f); ora 10.30 : Rapid
— Știința Buc. (f);
Constructorul

9.15 : Voința —

ora 11.45: 
Voința Brașov (f).

FOTBAL. Stadionul „23 August1 
ora 13.30 : 
tegoria A).

»
Rapid — Steaua (ca-

Bazinul Floreasca, di- 
la ora 9.30 și după-

de măsuri luate de consiliul

După cele cîteva ore de discuții la „masa rotundă”, se 
desprinde concluzia că problema depistării elementelor 
talentate a început să devină o preocupare permanentă 
a activiștilor sportivi ploieșteni. S-au inițiat frumoase 
și utile acțiuni organizatorice pentru realizarea obiective
lor propuse, s-au obținut unele rezultate care și-au adus 
contribuția la creșterea activității sportive de performanță 
din această regiune.

Discuțiile participanților, ca și analiza muncii desfă
șurate de unele consilii raionale, comisii pe ramură de 
sport, cadre tehnice etc., a arătat, însă, că depistarea 
elementelor talentate este încă orientată îndeosebi spre 
etapele superioare ale competițiilor de mase. Fazele pe 
asociație nu sînt urmărite, talentele fiind așteptate la... 
Ploiești. Rezultatele bune obținute sînt strîns legate de 
munca entuziastă a unor activiști sau instructori, de pasiu
nea acestora pentru un sport sau altul dar, din păcate, 
numărul acestora este foarte redus. Majoritatea antreno
rilor cred că își îndeplinesc această importantă sarcină 
dacă vin la faza regională cu... carnetul în mînă, gata 
să noteze numele cîștigătorilor și eventual dintre ei să

NAT AT IE.
mineața de 
amiază de la ora 18 : campiona
tul de copii al Capitalei (concurs 
dotat cu „Cupa 30 Decembrie”).

HALTERE. Sala Rapid, ora 9.30: 
„Cupa 30 Decembrie".

și o... invitație
„selecționeze" vreunul pentru secția de care răspunde.

Dacă ne referim numai la Spartachiada republicană, 
competiție care a angrenat în regiunea Ploiești peste 
320.000 de tineri și tinere, lista elementelor talentate des
coperite ni se pare destul de modestă. Participanții la 
„masa rotundă" împărtășesc această concluzie. Totodată, 
au fost însă arătate și marile posibilități care există în 
ceea ce privește desfășurarea cu mult succes a muncii 
de descoperire a elementelor talentate. Trebuie insă acor
dată mai multă atenție pregătirii acestor demente. Altfel, 
iarăși se vor irosi multe talente cu posibilități de afir
mare. .

Cele cîteva probleme ridicate la „masa rotunda cu 
activiștii sportivi ploieșteni ni se par interesante și P*' ne 
de învățăminte și pentru activiștii sportivi din celelalte 
regiuni. Iată de ce adresăm activiștilor sportivi invitația 
de a-și spune, la rîndul lor, părerea, de a ne împărtăși 
din experiența lor în activitatea desfășurată pentru des
coperirea elementelor talentate, pentru temeinica lor pre
gătire, pentru creșterea activității sportive de performan
ță în toate regiunile țării.



Numeroase partide de interes 
în etapa de campionat

RAPID BUCUREȘTI - ȘTIINȚA BUCUREȘTI, „MECIUL-CHEIE 
AL PROGRAMULUI BASCHETBALISTE DIN FLOREASCA

© în provincie—11 meciuri; în Capital^-6, azi la Ciulești 
și miine la Dinamo ©Etapa iinalâ a turului în campionatul

maMiHric seria a Il-a
Multe din numeroasele puncte de 

atracție ale p-rogratimitaii voileibalistic 
de săptămîna aceasta le furnizează în- 
deosebi etapa camțiieraatiiM repwtoli- 
can masculin,, seria îs, ca. și. seria a. 
lila. unde dumanrică' se încheie turul'. 
Iată, de altfel, programul etapei care 
se recornandă: singur:

ȘTEilIISiMASA
Un nou concurs de selecție 

pentru copii
După concursul de copii, organizat 

de asociația sportivă Bere Grivița, 
iată că drum.'nică, cu începere- «ie la 
ora 9, are loc o nouă. ©ompeitiiție. de 
copii. Este vorba de un concurs cu 
caracter de Selecție, organizat de aso
ciația sportivă Constructorul Prefabri
cate în sala din sir. Aurora r»- 1 (po- 
dal Mărășeșii)}. Pot partieip® tinere și 
tineri (nelegitimațiiȚ iretre 91 și 15 ani. 
înscrierile- se- primesc în zft®a eamsu- 
liri, în sala unde. » vot desfășura în
trecerile. Organizatorii pun ta- dispozi
ția conc.tsreniitejr palete și mingi. Cei. 
evidenițiaț-i și selecționați- vor fi .apoi 
înscriși- l-a un centru de inițiere tinde 
pregăifțrea va îi ’efectuată sub ■ îndru
marea- isiui antrenor, iâr jucătorii și 
jucătoarele- vor primi materia,Ie și echi
pament sportiv.

CATEGORIA A, SERIA I, ETAPA 
A TREIA, MASCULIN: Dinamo Buc®- 
rești—Miuerui Bihor, Progresul Bucu
rești—Știința Galați, Constructorul 
Brăila—Rapid București, Minerul B. 
Mare—Steaua București*  Petrolul Plo
iești,—Farul Constanța, Știința Cluj— 
C.S.M.S. tar, Tractorul Brașov—Ști
ința Timișoara; FEMININ: C.P. Bucu
rești—Metalul București, Știința Bucu
rești—Știința Clu’jj Rapid București— 
Partizanul roșu Brașov, Progresai. 
Bucureștii—Farul Constanța,, C.S.Mi. 
Cluj* —Dinaimi București; C.S.M. Sibiu 
—Voința Craiova; SERIA A II-A, E- 
TAPA A ȘAPTEA, MASCULIN: 
înainte Timișoara—C.S.M. Cluj, Meta
lul Pitești—Ind. Sârmei C. Turzii, Elec- 
troputere Craiova — Semănătoarea 
București, Știința Brașov—Știința Pe
tros e-ni

ML Cil! RELE- DIN; CAPITALA se 
vor desfășura conferiri următorului 
program: astăzi după-amrază, cu în
cepere de la ora 17,. în sala Gini ești, 
C.P-B.—-Metalul București și Răpirii— 
Pairfearraî roșu Brașov- (femfaiinj, iar 
miine dimineață, începrnd' de la ora 
8,30, în sala Dinamo, Progresul—Fa
rul Constanța, Știința.—Știința Cluj 
(feminin),, Progresul—Știtața Galați și 
Dinamo—Minerul Bihor (masculin.).

© 8 ECHIPE FEMININE EVO
LUEAZĂ MIINE ÎN CAPITALĂ 
© MECIUL RAPiD-ȘTiINȚA 
BUCUREȘTI VA DECIDE PE 
CiȘTIGÂTOAREA TURULUI

Și acum, derbiul campion aiului fe- 
în-itiin, meciul care concentrează de ani 
de zile interesul iubitor ilo-r de baschet 
și care în ultimele cinci ediții ale com
petiției a decis «tt regularitate- eea m.a.ii 
bună echipă a țSMriiii: RAPID BUCU
REȘTI— ȘTIINȚA BUCUREȘTI. Miine 
dimineața, începând, d’e la ora. 1.0,30, 
cele dbuă echipe fruntașe se vor afla 
față în față1 între cele dbuâ panouri de 
ciristall ale sălii® Flcweasea, pentru a de
cide pe câștigătoarea’ primei. părți. a- ac- 
tuiadullui c-a.ni.piona.L

Prin prisma rezuKafeta: și compor
tărilor din arrest sezon s-ar părea că, 
cefe mar mari șanse le are Rapid, a 
cărui echipă safe; maiă omogenă și mai 
experimentată. Știința, însă, ne-a dove
dit în1 mai- matte rînririri că știri- ■ să- 
joace un meci decisiv, fapt care ne de
termină să-i acordăm suficient credit.

Programed de mâine este completat 
de alte trei1 meciuri; dftrtre care cete ee 
opun echipele Constructorul și Voința 
Brașov, pe de o parte; și. formațiile 
Voința București și Știința Ctaj; pe de 
altă parte, nise.pardeaseb.it de inte
resante, mai ades că — fiind vorba, de 
ultima etapă — ele vor decide ordinea- 
echipelor clasate în primele 6 focuri.

Cornelia Gkeorghe ă pătruns sigur 
spre coșul advers și. va marca/ wei/ta- 
cutos. Fază dintr-unul' din meciurile 
Știința București— Rapid București, 
desfășurat în turneul final al campio

natului trecui

(Vrmave din pag. 1)

AZI, IN Fim CAMPIWATtlLW REfWCAK PE ECHIPE ■ Pledoarie pentru activitatea în aer liber
MECIURI DE MARE ATRACȚIE

Astă-seară, de la. ora 119, pasimații 
spectatori ai sportului cu mămiiși’ vor 
putea urmări ultima mare întrecere pu- 
giilistică a anulu-i — fmala campionatu
lui republican, pe echipe. Pe ringul in
stalat în sala Fl'oreasca sînt programa
te d’teva partide de mare atracție fil
tre boxerii cetor «touă tatnațiî — 
Steaua și Dinamo,

Fără îndoială, cea mai așteptată este 
disputa „ușorilor" I. Dinu și I. Mihafic. 
In acest meci, fiecare dintre cei doi 
pag îl iști va face totul pentru a rezolva 
î» favoarea sa o veche fixitate spor
tivă. Scorul generat al disputelor dintre 
cei doi „internaționali" este favorabil 
lui Dinu; cu 2—1. Ef a’ dștigat, nricon- 
ctudent, primul rutei m cadrul tur- 
neufa.1 mtermaționaif de ta Ftoctireșii, 
îa anul 1963. La puțin timp după aceea, 
în campionatul: pe echipe,, Mihatiic a ob
ținut o victorie clară la puncte. In 
1964, însă, în finală Dinu a furnizat o 
mare surpriză, cîștigînd Ina-i'nle d’e li
mită. Sîntem convinși, că astă-seară, 
cei doi eomba-fanți1 vor arunca. în*  firptă 
toate reursele pentru obținerea victoriei 
De asemenea, cu. mare interes este aș
teptată partida „greilor"1. Forma bună 
pe care M. Gheorghionl a cfovedît-o in 
ultima vreme ne face să credem că 
V. Mariuțan va trece prin clipe grele.

In esletatte partide se vor întflni 
probabil: Ciucă—Davidescu. Gîjti — 
Verdeș, Anghel—Crudu, Stănciiț—An
tonio, Popoacă—Dumitrescu, Stumpf— 
Mirza, Ni col au—Olteanu, Trandafir— 
Menea. Este greu de dat un pronostic 
asupra rezultatului generat. Cei doi 
antrenori1 ai formafirlor angajate- în 
lupta pentru titter au avut rețineri. An
trenorul emerit’ C. Nour ne-a declarat: 
„Lupta este mult mai echilibrată decît 
în finala e-d’rției- trecute. „Băieții" mei 
sfat bine pregătiți șr am încredere în 
ei. Oricum, va fi o luptă mare". Iaită 
și- părerea- inaiesirulu-i em-eriit al- sportu
lui Gh. Fiaf — antrenor al echipei 
Steaua. „Câteva meciuri „cheie-" vor 
decide soarta fitted ai. Doresc din toată 
inima să ciștige cei mai buni. Și... 
mai doresc, să spargem gheața".

ACTIVITATEA PUGILISTICA 
IN ȚARA

După o îndelungată absență, la Sibiu, 
box-ul a răspuns din nou „prezent". De 
ctrrînd, a avut ioc aici o nouă gală de 
box. Elevii aataenoruihu N. Negrea i-au 

învins pe Ixcxerii. din. Mediaș, cu sco
rul. de U—7. Iată rezultatele: I. Barbu 
(S) b.p. I. Tic bis an (AT), A. Bariciu 
(S) b. a-b. IU I. Moldovan (.M), D. 
Hoțea fS) bi ab. I N. Caraculea (M), 
Gh.’ Tata (M) b. p. M. Pfeșa (S), L 
Bratu (S) m. a. A Lase» țM), S. Cră
ciun (S) b.p. D. Mi’sinan (M), D. 
Gheorghe (<M) b.ab. I R. Depner (S), 
Gh. Olteanu țS) b.p. A. Buchete (M), 
Gh. Popa (M) taab. III NL Cărăuș (S). 
(Gb. TopîrceafKi-coresp.).

• Sate Palatuki'i cultural din Re
ghin a găzduit partid® ainicală de box 
dintre Progresul Reghin și A.S.A. Tg. 
Mureș. Din cele șase meciuri care s-aiu 
disputai localnicii aia cistigat pateu 
iar oaspeții două. Scor fimal: 8’—4 pen
tru echipa din Reghin. Iată rezultatele: 
A. Pefeș (R) txpv C. Vass (Tg. M.), 
O. Corea (R) b.p. 1. Szapanoe (Tg. 
M.), V. Andrei (Tg. M.) b.;ab. I H. 
Feher (R), A. Caibi (R) b.ab. II P. 
Chwiac (Tg. M), D. Dosan (Tg. M.) 
b.p. P. Banga (R), N. Moldovan (R) 
b.p. G. Maghiari (Tg. M). (Ioan Păuș- 
coresp. reg.). 

Ion Dinu și Iosif Mihalic — pe care-i vedeți in fotografie — se vor înfrunta 
astă seară, in cea de-a patra lor partidă

Foto: V. Bageac

tocmai dri aceea trecătorul zgribulit, ce 
se abate diw drumul său pe l-îngă sta
dioanele ditai Giwfești și< Ștefan cel Mare; 
prin Parcul1 V. Etabriș saw pe la> ba'zefe 
sportive de pe malul Begăi nu va mai 
fi mirat, văzînd1 îi» după-amiezele mohw- 
rife și friguroase ale lunii decembrie, 
grupuri1 de tineri în treninguri; execH1- 
tînd cu migală, sub' conducerea antre
norilor, compl'feafefe șf variatele exerer- 
ții afe coregrafiei1 sportive...

Dhr rîwd'urffe de față n-au intenția 
să dezvăluie tainefe activității- hibernale 
Ini Ciwbihă, Vernescu sau Perfes, 
ceea ce ar îii'semwa să se substitta'i'e 
ufi'ti'î „colț al speetalfetului"'. Ele îs! 
propun1 să pun®1 în disctrffe probleme 
al'e activității’ retor mrtlțr, a maselor de 
tin'erî din nriife dc asociații sportive în 
această perioadă a amita;

A trecut de mtrK vremea eînd iarna 
era considerata „sezon mort", cu atît' 
mai m-crlt pentru avei îndrăgostiți’ de 
sport, de wnișcarea în1 aer fiber, care cu 
convingere și pasiune îșr întăresc sănă
tatea prin practicarea- exercițiilor fizice. 
De la an îa an tot mai’ mulți sînt cei 
care, convingîndtr-se eă aetivitatea ta 

aer liber călește organismul, iau star 
tul în Spartachiadâ de iarnă, pornesc 
în frumoase excursii spre cabanele troie
nite sau îșl încearcă priceperea. în ale 
schiului și patinajiiluk

De aceea, ta aceste zile c.md pe tot 
cuprinsul, țării: se desfășoară din plin 
întrecerile Spartacjjiadei de iarnă, tot 
mai multi tineri și vîrstnici participă Ia 
competiții. Acolo unde zăpada se lasă 
aște]ztată și concursurile de schi, săniuș 
și patinaj sînt amînate din motive obiee 
live, cele mai active consilii ale asocia
țiilor sportive au transformat sălile 
căimiwetar cta'tarale d'e la sate’ sau» să
lile elvitairilor din iiitreprinderi în arene 
unde se' desfășoară' eu „casa- închisă" 
indfrjite concursuri de tenis de masă, 
șah, tapte și haltere. Zitote răii și' mii 
de eenearenți M disputa întîietatea cu
cerind1 primele victorii și deveniind priw 
aceasta eut atît. mai atașați de ura sport 
sau ailtail.

Din păcate, nu peste tot eonsiilile 
asociațiilor sportive matafestă aceeași' 
preocupare pentrtr organizarea conewsw- 
ritor Spartachiadei' de iarnă și pentru 
desfășurarea unei bogate ’activități 
competiționale. In. plus, o veche carență 
a activității sportive de iarnă naște în 
mod firesc întrebarea: ee- va fi după 
Spartachia.dă ?

Desigur, se pot organiză mwfte acti
vități-, acțiuni simple sare atr un earac 
ter atractiv și recreativ. în privința 
aseasiai „Regulamentul eompetițiil&r de 
mase" menționează un număr de activi
tăți și în afara ©efor de sală de Care 
încă nu pot beneficia decît o parte a 
asociațiitor sportive. Totul depinde; 
însă, de inițiativa locală, de preocupa
rea pe care o manifestă eorasiliile aso
ciațiilor sportive.

Iată, de pildă, tolmoșii activiști spor
tivi din f-riMiK-rasa urbe sabcarpatiea 
Câmpulung Muscel au hotărît să orga-

„Cupa 13 Decembrie"-o reușită 
acțiune de orientare turistică

.Concursttl de orientare turistică- or
ganizat recent de asociația sportivă 
Poligrafia și dotat' cu „Cupa 13 Decem
brie" a constituit uia. frumos succes.

La întrecere au participat 19 echipe 
mixte. Pe locul întîi s-a- clasat', cișii- 
gînd astfel cupa, echipa Farma III, 
compusă din soții Paula și Cristian 

1 GhiiUflea, Pe locul, ai doifea — Corifee- 

nizeze' dumin.iei. endtural-sportive și în. 
timpul, iernii. Astfel de exemple pot fi 
date și din alte lacaiiității,, ele dovedind 
langite posibilități, existente în> aeest 
domeniu.

De altfeT; bogata- activitate de mase 
desfășurată ioana șl vara fa. acest raion 
și în alte localități;, explică ta bună 
măsură și performanțele obținute la 
unele disciptiiise, ctim ar fe: atfe- 
tism, box și fotbal.

Aci; din cite sîntem informați; conti
nuă din plin întrecerile pentru trecerea 
normelor „Insignei de polisportiv", dia 
care, în treacăt fie zis, majoritatea- pro
belor potir îndeplinite și iarna, far a$p- 
ei'ațiiteeaire'au. irachetat întreeerife primei 
etape, a Spartachiadei de iarnă, pregă
tesc desfășurarea mtit apreciatelor ea-iWi 
pfortafe ate asociafief.

Avem speranța eă acest exemplu- va 
fi uwwat ș.f d'e alte rafoane și asorfa-trâ. 
Aceasta sfă îh puterea- eonsiiiitor raicr- 
nafe UCFS' și a eonsiffflor asociațiffof. 
Să organizăm temeinic toate acele acti
vități1 pe*  care acest sezon- îe permite 
(și nu SÎrlț puține’... 1

Comisiile regionnle și1 orășenești de 
schi, hochei, și patinaj au posibilitatea 
și datoria săi desfășoare o- muncă de lar
gă popularizare a acestor sporturi și, 
mar ales, să organizeze eoncursuri eît 
mai mintie deschise maselor largi. Ase
menea întreceri pentru toate vîrsteJe, 
pentru toate categoriile de clasificare 
s-au bucurat tatoideatuna de succes; de 
adeziunea tineretalui dornic de a’ prac
tica sportul în orice perioadă a anului.

Să nil tiifăm, de asemnea, eă mtș- 
carea- în aer tiber este deopotrivă de 
fotoBitoare sănătății, eălirit organismu
lui atit a copiilor cit și a vîrs-tnioilor. 
Să asigurăm, dec» prin măsuri complexe 
cadrul necesar. Pfeetearia- pentru activi
tatea ta aer liber este în același timp 
pledoaria pentru inițiativă.

ți.a II (Ecaterina Dabija—Gheorghe 
Mirea), iar pe loeuâ al treilea. — Poli
grafia (Lucia Marinescu—Ton Gravu).

Peatrii buna organizare și reușita 
concursului, își împătri meritele asocia
ția. sportivă organizatoare și comisia 
de speis.iaJii.tafe a efebului, sportiv A- 
vînfuil, care a „supervizai" din punct 
de vedere tehnic.

nise.pardeaseb.it


Dinamo a întrecut pe Progresul cu 4-0 (2-0) DUPĂ PARTIDELE CU DINAMO ZAGREB
Dinamo — Progresul 4—0! Scor a- 

-îintind, prin proporțiile lui, de epoca 
le glorie a formației noastre oampioa- 
ie (o tempera I), dar în fața căruia e 
iscant să te entuziasmezi. Nu ți-ar 
>ermite nici ultimele evoluții din re- 
entul turneu Cluj (înfrîngere clară) — 
laia Mare (victorie „a la Pyrhus"), și 
dci „programul" acestui final de se
mn, în care dinamoviștii mai au de 
ucat cu Rapid și cu Steaua.

Așadar, să nu ne entuziasmăm, dar 
>ă... recunoaștem : în meciul de joi cu 
’rogresul, Dinamo a marcat un revi- 
iment. Jucătorii au manifestat o oare- 
vire prospețime (chiar și... Petru Emil), 
>-au mișcat cu mai multă ușurință în 
eren, acționînd de data aceasta cu un 
dus de combativitate și claritate.

Eiie 11 (care nu se vede în fotografie) a reluat din voie, la un corner executat de Pîrcălab. Așa s-a înscris cel de-al 
treilea gol.

Ce a contribuit la aceasta ? Desi- 
. .'.r, jocul mai simplu și mai bine c- 
rientat pe direcția porții. Intr-adevăr, 
dinamoviștii au construit acțiunile încă 
de la linia de fund. Petru Emil și Nun- 
tveiller VI (joi, mijlocaș stînga) au dat 
drumul repede la balon, avînd și spri
jinul înaintașilor, oare s-au demarcat 
derutant pentru apărarea din față. E- 
locvent este faptul că autorii celor 4 
goluri au finalizat de pe alte poziții 
lecît acelea în care figurează în for
mație. Datorită unui asemenea joc de 
mișcare, Frățilă și Ene II, Pîrcălab și 
Haidu și-au creat deseori poziții de 
șut, trăgînd în total de 24 de ori la 
uoairta lui Cosma, cifră care marchează 
și ea o îmbunătățire în jocul atacului. 
Dar în așteptarea unui randament și

puncte de vedere Măsuri care se impun 
pentru redresarea fotbalului nostru

Insuccesele, înregistrate de cîtva timp 
către echipele noastre reprezentative 

(olimpică și de tineret) și de cele de 
club în diferite competiții internațio
nale, au stîrnit nemulțumirea iubitorilor 
sportului. In presa cotidiană și de spe
cialitate, cît și în unele reviste literare, 
specialiști, foști jucători ca și „omul de 
pe stradă" au dat glas, fără reticențe, 
sentimentelor de amărăciune ce stă- 
pînesc întreaga opinie sportivă a țării.

Nu putem să nu subliniem că toată 
această viguroasă „ofensivă" are latu
rile ei pozitive, ilustrînd dorința mase
lor de iubitori ai fotbalului de a se tre
ce, fără întîrziere, la măsuri concrete 
și eficiente.

Pentru ca semnalele de alarmă să 
nu mai răsune în pustiu, ca în trecut, 
este nevioe să ne scuturăm de acel 
„dolce far niente" în care cădeam cu 
toții după orice rezultat neconoludent 
și, fără a mai recurge la autoamăgiri, 
să înlocuim vorbele cu faptele. Să tre
cem, așadar, la elaborarea unui plan 
curajos de măsuri, în care soluțiile ime
diate să se îmbine cu cele ce vor îm
brățișa largile perspective ale viito
rului.

Racilele sînt arhicunoscute — nu de 
azi, de ieri, ci de mult timp. Ele au 
fost analizate la fiece sfîrsit de eam- 
pionaț cu angajamente solemne de re
mediere care erau uitate chiar a 
doua zi.

Ce’ trebuie să facem, pentru ca nu 
cumva măsurile ce vor fi luate să ră- 

mai bun din partea dinamoviștilor, 
pentru partidele mai grele cu Rapid și 
cu Steaua, trebuie spus că Ghergheli 
nu-1 poate suplini pe Nunweiller III 
la jocul de cap, că Haidu e încă depar
te de valoarea lui, că Pîrcălab ratează 
cu ușurință ocazii dintre cele mai 
clare.

De partea cealaltă, Progresul a lup
tat mult pentru un rezultat favorabil, 
care să-i mai dea speranțe în evitarea 
ultimului loc. Față de lotul actual, li
mitat la 14 fotbaliști, echipa și-a orga
nizat suficient de bine jocul de cîinp, 
avînd perioade de superioritate terito
rială, mai ales în repriza secundă, cînd 
a încercat să reducă din handicap. 
Mafteuță și Mateianu (inter retras) au 
desfășurat o activitate laborioasă, dar 

ce folos din moment ce atacul a trăit 
numai prin micuțul Baboie, singurul 
care l-a... întins serios, în cîteva rin- 
duri, pe Datcu. In rest, Dumitru Po
pescu nu s-a prea mișcat dintre Gher
gheli și Nunweiller IV, iar aripa stîngă, 
Iofciulescu, n-a făcut mai nimic, ba 
chiar a stricat, -ținînd mingea inutil 
la picior.

Jocul începe cu cîteva atacuri timide 
la poarta lui Datcu, dar curînd dina
moviștii ripostează energic. In min. 10, 
Pîrcălab e blocat la picioare, apoi 
(min. 11) Frățilă șutează puternic, de 
la aproximativ 20 m, surprinzîndu-1 pe 
Cosma : 1—0. In continuare fazele de 
poartă alternează, dar numai Dinamo 
încheie cu șut acțiunile. în min. 33, 
Dinamo înscrie din nou: Nunweiller 

mînă simple vorbe în vînt! Vreau să 
fac cîteva propuneri:

1) Este necesar să se procedeze de 
urgență la o îmbunătățire a sistemului 
de organizare a Federației de fotbal 
care funcționează după forme învechite, 
birocratice, ca acum 30 de ani, fără un 
„Regulament de organizare". Astfel, în 
cadrul federației să. ia ființă secții di
ferențiate care să se ocupe de proble
mele activității sale : secția organizare 
de competiții, secția antrenorilor, sec
ția arbitrilor, a juniorilor etc. care nu 
exclud munca colectivelor obștești exis
tente ;

2) Prin cooptarea unor specialiști din 
regiuni, să se creeze un for suprem 
care să se întrunească și să adopte di
rectivele necesare pentru toată țara ;

3) Antrenorii federației să depună o 
muncă de îndrumare serioasă pe teren 
— nu birocratic —, de răspîndire a pro
cedeelor fotbalului modern ;

4) Să se redacteze un sta+ut-regula- 
ment al jucătorului, care să-l lege mai 
mult de clubul respectiv și unde să se 
prevadă obligațiile și drepturile fie
cărui fotbalist;

5) Pentru selecționarea echipelor 
reprezentative să se acorde răspundere 
unică ;

6) Să se purtă accent deosebit pe 
pregătirea timpurie a fotbaliștilor (în- 
cepînd de la pitici) spre a li se crea, 
de la începui, deprinderi tehnice per
fecte. Să se utilizeze stimulări prin in

VI pătrunde în viteză pe stînga, cen
trează în fața porții unde se găsea 
Pîrcălab și acesta înscrie după ce-1 ten
tează pe Cosma, ieșit: 2—0.

După reluare, Dinamo are inițiativa 
un timp, însă faza de gol se va petrece 
la poarta lui Datcu care, în min. 60, 
scoate în corner mingea plasată de Ba- 
boie, lîngă bară. Dinamo atacă mai 
clar și prin aceasta mai periculos. In 
min. 62 Pîrcălab execută un corner 
și Ene II reia din voie trîmițînd ba
lonul în plasă: 3—0. Meciul este ju
cat dar Progresul nu depune armele. 
Acum echipa riscă mai mult, atacă cu 
superioritate numerică, dar din cauza 
jocului complicat obține doar cornere... 
In schimb, contraatacurile rapide ale 
adversarului prind descoperită apărarea

Foto : I. Mihăică
Progresului, dar Pîrcălab (min. 78 și 
80) risipește ocazii dintre cele mai 
clare. Cu 6 minute înainte de sfîrșit, 
Frățilă înscrie, pecetluind scorul la 
4—0.

Arbitrul Aurel Bentu a condus sa
tisfăcător.

DINAA1O: Datcu — Popa, Gher
gheli, Nunweiller IV, Ștefan — P. 
Emil, Nunweiller VI — Pîrcălab, Fră
țilă, Ene II, Haidu.

PROGRESUL : Cosma — Sandu, Io- 
niță, Știrbei, 1. Popescu — Al. Con- 
stantinescu, Mafteuță — Baboie, Mate
ianu, D. Popescu, Iofciulescu (min. 68
1. Constantin).

G. NICOLAESCU

troducerea concursului celui mai bun 
pitic și junior, care a luat ființă de 
mult în toate țările ou fotbal avansat. 
Să se organizeze un campionat al re
zervelor ;

7) Pentru aceasta este nevoie de o 
strînsă colaborare între Ministerul In- 
vățămîntului și UCFS care, de comun 
acord, să realizeze simbioza între edu
cația intelectuală și cea fizică ;

8) Secțiile cluburilor — care trebuie 
să constituie temelia dezvoltării fotba
lului — să devină adevărate „com
binate", cu 7—8 echipe în campionate 
pentru toate categoriile, spre a avea la 
dispoziție un permanent rezervor de 
împrospătare a cadrelor de jucători;

9) Să se înființeze școli de antrenori 
și de maseuri, pentru care să se facă, 
la rigoare, apel și la specialiști recu- 
noscuți de peste hotare;

10) I.C.F. și F.R.F. să creeze o 
strînsă legătură între teorie și practică, 
prin centre experimentale de pregătire, 
unde să se elaboreze o concepție uni
tară de joc, materializată într-un sis
tem propriu, pe măsura cerințelor fot
balului modern ;

11) Acordîndu-se toafă atenția teh
nicii Individuale și pregătirii fizice, să 
ajungem ca jucătorii să jongleze și cu 
mingea și cu ideile tactice, spre a răs
punde astfel oricăror situații neaștep
tate, intervenite pe teren ;

12) Pregătirea teoretică să fie funda
mentată pe o puternică armătură cul
turală și politică, precum și pe o dis

După cum se știe, dubla întâlnire cu 
formația iugoslavă s-a încheiat în mod 
nefavorabil pentru echipa bucures- 
teană. Scor general : 5—1 pentru Di
namo Zagreb. Steaua a fost eliminată 
din „Cupa cupelor". Ce au arătat însă 
cele două partide ?

înainte de toate am vrea să subli
niem un lucru. Patru din cele cinci go
luri înscrise de formația din Zagreb 
s-au datorat unor greșeli elementare, 
iar două din acestea — comise în ex
clusivitate de portarul Haidu (golurile 
înscrise de Pavici și Ramjlak) nu sînt 
iertate nici unui jucător de categoria 
B. A considera însă pe Haidu ca 
singurul vinovat de eliminarea Stelei 
din „Cupa cupelor" ar fi cu totul gre
șit. Au mai existat și alte cauze ce nu 
pot fi trecute cu vederea.

Este adevărat că în jocul formației 
Steaua s-au făcut simțite în această 
toamnă unele îmbunătățiri care au și 
dus-o pe locul I în clasamentul cate
goriei A. Este vorba de o ceva mai 
bună organizare a compartimentului a- 
părării, de apariția unor elemente noi 
în jocul desfășurat de întreaga echipă 
în mijlocul terenului. Acest lucru a 
permis, de altfel, fotbaliștilor de la 
Steaua ca în ambele partide cu Dinamo 
Zagreb să domine — în majoritatea 
timpului — mijlocul terenului și de aci 
să avanseze, să-și creeze multe ocazii 
de gol. Dar tot aceste partide au ară
tat că la ora actuală, pe lîngă proble
ma portarului, Steaua mai are de re
zolvat o serie de ohestiuni privind 
concepția sa de joc în raport cu cerin
țele fotbalului modern.

Cele două partide susținute cu for
mația iugoslavă au scos și mai mult 
în evidență carențele prezente în jocul 
desfășurat de către această echipă. 
Notam în cronicile apărute după cele 
două partide că atacanții de la Steaua 
au ratat numeroase și mari ocazii de 
gol. La sfîrșitul meciurilor am căutat 
cauzele acestor „rateuri" inadmisibile, 
analizînd situațiile respective chiar cu 
„eroii" lor. Voinea — referitor la oca
zia din meciul de la București, min. 78, 
la un metru de poartă : „... N-am se
sizat faptul că Sorin Avram va trimite 
balonul spre mine". Creiniceanu — a- 
celași meci, min. 65 : „...Nu l-am VĂ
ZUT pe Constantin și am intrat peste 
el. Eram conduși cu 2—1 și eram ner
vos...". Tot Creiniceanu — partida de Ia 
Zagreb, min. 23 : „...Am ridicat o 
FRACȚIUNE DE SECUNDA privirea 
ca să văd unde este Voinea. Această 
clipă a fost suficientă pentru ca Belin 
să mă deposedeze de balon". Voinea 
— meciul de la Zagreb, min. 21 — la 
un metru de poartă : „...Balonul a avut 
o traiectorie curioasă care m-a SUR
PRINS și nu l-am putut juca". Decla
rațiile de mai sus sînt edificatoare. Ele 
vorbesc despre marele rol pe care îl 
joacă întîmplarea, despre nervozitate, 
pripeală, lipsuri de ordin tehnic ale 
înaintașilor de la Steaua. Și în situații 
similare, ou comportări similare, au 
fost toți atacanții Stelei. Atît în meciul 
de la București cât și în cel de la Za- 

ciplină liber consimțită, care să facă 
din jucători adevărate modele de com
portare etică, atît pe teren, cît și în 
viața particulară;

13) Presa și Radio-Televiziunea să 
secundeze toată această acțiune, ur- 
mînd ca „Sportul popular" să apară 
zilnic, iar un organ săptămînal, nou 
creat (revista „Fotbal"), să dezbată 
marile probleme ivite în arena internă 
și mondială a fotbalului.

★

Aplicarea acestor măsuri trebuie ur
mărită cu seriozitate și perseverență, 
în cadrul unor competiții interne, bine 
organizate, spre a da apoi roadele aș
teptate și pe plan internațional, prin 
întilniri amicale cît mai dese, cu repre
zentative și echipe de club de certă 
valoare.

Numai pornind de la abecedarul fot
balului, renunțînd la cîrpelile de la o 
zi la alta și atacînd frontal toate lipsu
rile și rămînerile în urmă, vom reuși 
să refacem prestigiul fotbalului romî- 
nesc, pentru a fi prezenți din ce în ce 
mai des în marile confruntări ale lumii.

VIRGIL ECONOMII 

greb atacurile fotbaliștilor militari n-au 
purtat amprenta jocului gîndit, desfă
șurat cu maximum de rapiditate, lucid, 
sigur (vezi acțiunile adversarilor la cel 
de-al 3-lea gol de la București și pri
mul de la Zagreb).

Aici ajungem de fapt la cauza cauze
lor : felul în care funcționează întregul 
angrenaj al echipei. Ceea ce ne dis
tanțează spre inferior față de adversa
rii de valoare pe oare îi întîlnim esto 
concepția diferită, învechită, de a prac
tica acest sport. Participarea la joc a 
componenților echipelor noastre se li
mitează la cel care are mingea sau Ia 
cel care se duelează cu adversarul pen
tru a o câștiga. Iată un exemplu : în 
jocul de la Zagreb, în min. 2, Dum
bravă se „bătea" singur cu Kobesciak. 
Ceilalți apărători de la Steaua stăteau 
pe loc, așteptînd să vadă ...cum va re
zolva Dumbravă situația. Kobesciak l-a 
depășit prin fentă și dribling, a' centrat 
și a fost gol.

Jocul de atac modern este jocul fără 
minge. Fotbaliștii noștri nu joacă de- 
cît atunci cînd au mingea. „...Cînd 
dinamoviștii din Zagreb intrau în po
sesia balonului, înaintașii lor începeau 
să alerge imediat în cele mai diferite 
direcții, derutîndu-ne deoarece noi nu 
știam care dintre ei va primi balonul"1 
(jenei — după jocul de la Zagreb), 
Atît la București cît și la Zagreb în 
jocul atacanților de la Steaua nu s-a 
văzut acest principiu al demarcării con
tinue pe teren, al deplasării rapide, al I 
schimbării de direcție, neașteptată. S, 1 
Avram, Voinea, Raksi, Creiniceanu, 
Constantin sau Negrea n-au jucat de- 
cît cînd aveau balonul. Faptul că după 
partida de la București toți jucătorii 
au susținut că „mai aveau resurse" eli
mină chiar și scuza oboselii. Este vorba 
deci de o mentalitate greșită, de un 
„stil" inacceptabil față de exigențele ’ 
fotbalului modem. Și, în plus, cînd 
mingea este pierdută, înaintașul în 
cauză încrucișează brațele privind cu 
seninătate cum adversarul său pleacă 
cu mingea în atac. Spre pildă — Voi
nea, la Zagreb. Ramjlak l-a deposedat 
de balon și s-a dus nestingherit pînă 
la 30 de m de poarta Stelei, de unde 
a șutat direct în gol.

Sînt o parte din multiplele cauze 
care au făcut ca Steaua să înregistreze 
un rezultat cu totul necorespunzător 
în aceste două confruntări internațio
nale. Ele se cuplează cu altele de or
din disciplinar — petrecute în afara 
terenului de joc ■— și toate la un loc 
constituie premisele unor comportări 
ce duc la eșecuri dureroase, atît din 
punct de vedere al valorii fotbalului : 
practicat cât și al rezultatului. în com
ponența echipei Steaua figurează la 
ora actuală o serie de elemente ti
nere, în care iubitorii fotbalului diu 
țara noastră și-au pus multe speranțe, 
O serie de succese nesemnificative / 
i-au dus pe aceștia la mentalitatea ca 
ei știu de pe acum tot, „că nu mai au 
ce învăța, că sînt maeștri". Scriind a- 
cestea, ne gîndim la Sorin Avram, 
Pavlovici, Voinea, Dumitru Nicolae ș.a. 
Iată însă că în fața unor adversari va-*  
loroși cunoștințele lor s-au dovedit desn 
tul de reduse. Este un luciu care tre
buie să le dea de gîndit. Lor, antren 
norilor și conducerii clubului. ‘ j

VALENTIN PAUNESC»

Steaua—Rapid, miine 
pe stadionul „23 August"

(Urmare din pag. 1) \ 

smuls victoria cu 4—3 (în tur), în timp 
ce în primăvară rapidiștii s-au revan
șat, cîștigînd cu scorul de 2—0.

Ce va fi mîine ? Greu de apreciat.- 
Steaua se află după o partidă destuii 
de grea, disputată, în deplasare, cu; 
Dinamo Zagreb, dar ține mult la ° i 
carte de vizită, fiind singura echipă 
neînvinsă pînă în prezent în campionat. 
Antrenorii Ilie Savu și Francisc Za- 
vodă au condus ieri o ușoară ședință 
de pregătire, după care s~au oprit an 
supra următorului „11“: Haidu —« 
Georgescu, D. Nicolae, Petescu, Dum
bravă — Jenei, Koszka — Negrea, 
Constantin, Raksi, Creiniceanu. Rezer
ve : Eremia, Crișan, Voinea.

Valentin Stănescu și Victor Stăncun 
lescu vor alcătui echipa din următorul' 
lot : Andrei (Urziceanu) — Lupescu, 
Motroc, C. Dan, Greavu, Macri —> 
Dinu, Georgescu, Jamaischi — Năsn 

i turescu, Dumitriu II, Kraus, Ionescu, 
' Codrcanu.
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MAT AT IE De la I. E. B. S.

S.S.E.2 București învingătoare 
în R. S. Cehoslovacă

Unul din bazinele acoperite din 
Praga (avînd lungimea de 25 m) a 
găzduit, la sfîrșitul săptămînii trecute, 
un important concurs de înot, rezer
vat tinerelor elemente, copiii. Alături 
de sportivii celor 21 de cluburi spor
tive din R. S. Cehoslovacă au concu
rat și tinerii înotători ai Școlii spor
tive de elevi nr. 2 din Buourești. îno
tătorii romîni au avut o comportare 
frumoasă, reușind să se situeze la 
sfîrșitul întrecerii pe primul loc în 
clasamentul general: 1. S.S.E. 2
BUCUREȘTI 264,5 p ; 2. Slavia Praga 
148 p ; 3. Slavia Bratislava 115 p; 
4. R. H. Brno 101,5 p ; 5. R. H. Ko
sice 74,5 p. 6. Dukla Praga 54 p ; 7. 
R. H. Praga 48,5 p; 8. Gottwaldov 
47 p; 9. C. K. D. Praga 36 p; 10. 
Slovan Bratislava 23 p etc.

Cu prilejul acestui concurs, înotă
torii noștri au corectat o serie de re
corduri de sală, după cum urmează: 
200 m liber băieți, cat. I : Constantin 
Bădiță 2:26,6; 100 m fluture băieți, 
cat. I: Valentin Dovgan 1:15,2; 100 
m bras fete, cat. a II-a : Gabriela 
Onuțu 1:30,8; 4X50 m mixt fete, 
cat. I : S.S.E. 2 Buc 2:32,2 ; 4X50 m 
liber fete, cat. I : S.S.E. 2 Buc. 2:16,8; 
100 m spate băieți, cat. I : Vladimir 
Belea 1:14,0 — record egalat.

Rezultate tehnice. ZIUA I : 200 m 
liber băieți: 1. Drabek (Slavia Praga) 
2:18,1 ; 2. Slavkofsky (Slovan Boj-
nice) 2:26,5 ; 3. Constantin Bădiță
(S.S.E. 2 Buc.) 2:26,6; 100 m bras 
băieți: 1. Șt. Vizitiu (S.S.E. 2 Buc.) 
1:18,5; 2. Horan (R. H. Kosice) 1:21,8;
3. Kugler (Gala Prostejov) 1:23,0. 200 
m liber fete: 1, Kozicova (Slovan 
Bratislava) 2:35,8 ; 2. Bielikova (Șlavia 
Bratislava) 2:42,5; 3. Butova 
Brno) 2:43,2 ; 4. Viorica Petcu 
2 Buc.) 2:45,7. 100 m spate
1. VI. Belea (S.S.E. 2 Buc.)
2. Hoch (Slavia Praga) 1:16,0 ;

(R. H. 
(S.S.E. 
băieți: 
1:14,0; 
100 m 

spate fete: 1. Navesnikova (R. H. 
Praga) 1:17,4 ; 2. Dosoudilova (Sp.
iVsetin) 1:22,9... 6. Anca Isbășoiu 
(S.S.E. 2 Buc.) 1:24,6. 100 m mixt in
dividual băieți: 1. Drabek (Slavia 
Praga) 1:13,5; 2. VI. Belea 1:15,5;
3. C. Bădiță 1:15,5; 4. Șt. Vizitiu
1:16,6; 100 m mixt individual fete: 
Navesnikova 1:17,3 ; 2. Kozikova
1:17,6... 11. Roxana Pîrvulescu (S.S.E. 
2 Buc.) 1:26,2. 4X50 m fluture băieți: 
1. S.S.E. 2. Buc. (Belea, Vizitiu, Dov
gan, Belea) 2:13,2; 2. Slavia Praga 
2:23,8 ; 3. R. H. Kosice 2:24.0. 4X50 m 
fluture fete: 1. T. J. Gottwaldov 2-37,2...
4. S.S.E. 2 Buc. (Guști, Spandonide, Is- 
bășoiu, Petcu) 2:47,0. 4X100 m bras 
fete : 1. S.S.E. 2 Buc. (Onuțu, Gottlieb, 
Pîrvulescu, Dumitrescu) 6:09,0.

ZIUA A II-A : 100 m liber băieți: 
1. Drabek 1:03,4; 2. C. Bădiță 1:07,2; 
3. Spisak (RH Kosice) 1:07,2; 4. 
Slavkovski 1:07,4 ; 5. N. Octavian
(S.S.E. 2 Buc.) 1:09,0; 100 m liber 
fete: 1. Kozikova 1 ;10,5 ; 2. Bieli- 
kova 1:12,4... 4. Petcu Viorica 1:14,6...

Ați jucat la Concursul special Pronosport de mîine?
• PREMII SUPLIMENTARE DE 150.000 LEI • „RAPID-STEAUA, CAP DE AFIȘ" © CARE VOR 
FI CELE 4 MECIURI LA CARE SE VOR ÎNSCRIE CELE MAI MULTE GOLURI ?

Rapid—Steaua
Turcia—R. P. Bulgaria 
Florentina—Intern azionale 
Milan—Bologna
Atalanta—Lanerossi 
Cagliari—Foggia
Mantova—Messina . ,
Sampdoria—Lazio
Torino—Catania
Varese—Genoa
Roma—J u ventus
Spal—Padova

In această săptămînă atenția parti- 
Cipanților de Ia concursurile de pro
nosticuri sportive a fost îndreptată 
șpre concursul nr. 51, ultimul concurs 
special al anului. Mai întîi să vă re
amintim programul concursului:

I - 4
II

III
IV
V

VI
VII

VIII
IX
X

XI 
XII

După cum se poate vedea, un pro
gram foarte atractiv în care și cei mai 
tari soliști (de ex. : Milan-Bologna) pot 
să „cadă".

La acest concurs special se aplică 
din nou formula de la concursul nr. 47 
din 22 noiembrie a.c. (indicarea prin 
„X“ a celor patru meciuri la care se 
vor marca cele mai multe goluri), 
pentru atribuirea premiilor suplimen
tare.

Toate variantele cîștigătoare cu 4 re
zultate exacte participă, prin tragere la 
sorți, la atribuirea unor premii în 
obiecte în valoare totală de 150.000 
lei.

Din aceste obiecte amintim : 2 auto
turisme (1 „Fiat 600“ și 1 „Trabant 
Combi"), 1 complex muzical, 1 moto
cicletă, 1 motoretă ș.a.

La concursul din 22 noiembrie a.c. 
valoarea unui premiu suplimentar în

SPORTUL POPULAR
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6. Eda Șuier (S.S.E. 2 Buc.) 1:15,2; 
200 m bras băieți: 1. Șt. Vizitiu 
2:57,7; 2. Mokris (Slovan Bratislava) 
2:59,6. 200 m bras fete: 1. Batlikova 
(Slavia Praga) 3:04,8... 4. Mariana Du
mitrescu 3:12,3 ; 200 m spate băieți:
1. VI. Belea 2:46,8 ; 2. Gursching (Slo
van Pieztany) 3:04,0. 100 m fluture 
băieți: 1. Drabek 1:13,0; 2. V. Dov
gan (S.S.E. 2 Buc.) 1:15,2 ; 3. C. Bă
diță 1:17,0; 100 m fluture fete: 1. 
Navesnikova 1:18,6... 4. Crăița Lupu 
(S.S.E. 2 Buc.) 1:28,4; 4X50 m mixt:
1. S.S.E. 2 Buc. (Belea, Vizitiu, Dov
gan, Bădiță) 2:14,0; 2. R. H. Kosice 
2:19,4 ; 3. Slavia Praga 2:20,4; 4X50 m 
mixt fete: 1. Slavia Bratislava 2:29,8 ;
2. R. H. Brno 2:30,4 ; 3. S.S.E. 2 Buc. 
(Spandonîde, Dumitrescu, Lupu, Pet- 
cu) 2:32,2. 4X50 m liber băieți: 1. 
R. H. Kosice 2:03,0; 2. S.S.E. 2 Buc. 
(Mihai, Belea, Octavian, Bădiță) 2:04,0. 
4X50 m liber fete: 1. Slavia Bratis
lava 2:16,0; 2. S.S.E. 2 Buc. (Șuier, 
Spandonide, Pîrvulescu, Petcu) 2:16,8.

La polo : S.S.E. 2 Buc.—C.K.D. Pra
ga 6—5 (în primul joc) și 6—9 (în jo
cul al doilea).

CAMPIONATUL DE COPII 
AL CAPITALEI

Zilele trecute, la bazinul Floreasca 
s-a desfășurat etapa preliminară a cam
pionatului de copii, competiție dotată 
cu „Cupa 30 Decembrie . Au partici
pat peste 250 de sportivi aparținînd 
secțiilor de natație de la Rapid, Steaua, 
Dinamo, Viitorul, S.S.E. 1, S.S.E. 2, 
Clubul sportiv școlar și Palatul pio
nierilor. Cei mai buni 12 din fiecare 
probă vor lua startul astăzi (de la 
ora 19,30) și mîine (de la ora 9,30 
și de la ora 18) la faza finală a cam
pionatului Capitalei.

întrecerile studenților
Duminică a avut loc, ta organizarea 

centrului universitar București, „Cupa 
30 Decembrie", la gimnastică, cu par
ticiparea formațiilor studențești.

La băieți, cat. a III-a, au cîștigat Con
strucțiile (135,35 p.) urmate de I.S.E. 
(134,20 p.) și Politehnica (133,65 p.). 
S-au remarcat: L. Păunescu (I.S.Ej, 
R. Drăgan (Politehnica), I. Sabău 
(Agronomia) și Nicolae Duță (Con
strucții). La cat. a 11-a a cîștigat I.C.F. 
(133,95 p.), urmată de Politehnica 
(133,85 p.) și Universitatea (132,55 p.). 
La cat. I și maeștri întrecerile s-au 
desfășurat individual, avînd cîștigători 
pe A.' Bogdan (Politehnica) și, respec
tiv, Csabo Shanta (I.C.F.).

bani a fost de 162 lei, ceea ce a per
mis celor care au jucat mai multe va
riante per formular, să obțină premii 
însemnate. De ex. : Lungu Mircea din 
Timișoara a obținut 10 premii supli
mentare în bani și 2 premii suplimen
tare în obiecte (1 motoretă și 1 aspi
rator), iar Rînja Teodor din Cluj a 
obținut 6 premii de cat. III-a (obiș
nuite), 24 premii suplimentare în bani 
și 2 premii suplimentare (1 mașină 
de spălat și 1 bicicletă de damă).

Noua formulă a concursurilor spe
ciale asigură obținerea a numeroase și 
valoroase premii suplimentare.

Pentru a cîștiga premii suplimen
tare este necesar să indicați cele 4 
meciuri la care se vor marca cele mai 
multe goluri. Calculul hîrtiei (pe baza 
numărului de goluri marcate în acest 
campionat de cele două echipe de 
fiecare meci) este următorul:

Milan—Bologna 
Rapid—Steaua 
Fiorentina—Inter 
Torino—Catania 
Roma—Juventus

la

goluri 
goluri 
goluri 
goluri 
goluri 
sînt echi-

41
38
32 
28 
28

Statistica arată că acestea 
pele cu liniile de atac cele mai eficace.

Multe goluri se pot înscrie însă și 
la meciurile Turcia—R. P. Bulgaria, 
Varese—Genoa sau Spal—Padova. Ră- 
roîne ca dvs. să alegeți numai 4 din 
cele 12 meciuri (lucru care s-a dovedit 
că nu este greu de realizat. Din contră, 
cea mai ușoară condiție la un concurs 
Pronosport).

PRONOSPORT
Premiile concursului Pronosport nr. 50 din 

13 decembrie 1984 :
Categoria I 22,6 variante a 2 549 lei. Ca

tegoria a II-a 406,4 variante a 170 lei. Ca
tegoria a III-a 2926,3 variante a 35 lei.

PRONOEXPRES
în urma omologării și tragerii la sorti, 

cele 10 autoturisme oferite la concursul

LCIIIPELE INSTITUTULUI DE ARHITECTURĂ
AU CUCERIT „CUPA 30 DECEMBRIE -

Poligonul Tunari a găzduit, zilele 
trecute, tradiționalul concurs de tir, 
pe Centrul universitar București, dotat 
cu „Cupa 30 Decembrie". A fost un 
concurs reușit, marcat și de cele două 
recorduri republicane realizate de tră
gătorul Ion Olărescu și de echipa mas
culină a Institutului de arhitectură 
(formată din Gh. Stoian, D. Becea, R. 
Weinerich și 1. Olărescu). Proba de 
concurs — armă sport 3x20 focuri.

Rezultatele tehnice. Fete: 1. Maria 
Ignat (Inst. de arhitectură) 479 p.; 2. 
Ruxandra Marinescu (Universitatea) 
462 p.; 3. Mariana Antonescu (Inst, 
de arhitectură) 441 p. Echipe: 1. Inst. 
de arhitectură (Maria Ignat, Mariana 
Antonescu și Viorica Luca) ; 2. Uni
versitatea ; 3. Institutul Medico-Farma- 
ceutic. Băieți. Categoria I și maeștri i
1. I. Olărescu (Inst. de arhitectură) 
534 p. — nou record republican; 2. M. 
Rusescu (Inst. politehnic) 511 p; 3. 
Gh. Stoian (Inst de arhitectură) 503 
p. Categoria a II-a și a III-as 1. E.

ANALIZA ACTIVITĂȚII ATLETICE
DIN BUCUREȘTI

Duminică, în sala clubului Dinamo 
(de la ora 9), are loc analiza activi
tății atletice desfășurată în anul 1964 
în București. La ședința comisiei oră
șenești stat invitați antrenorii, arbitrii 
și atleții bucureștenl >

Ea fete, la categoria a 111-a, pe pri
mul loc s-au situai reprezentantele 
LS.B. (128,90 p.), urmate de gimnas
tele de la Politehnica (127,65 p.) și 
Construcții (122,25 p.). S-au remarcat 
Valentina Voinio (I.S.E.), Viorica 
Gheorghe (Construc(ii) și Eugenia Lu
pan (Politehnica). La celelalte cate
gorii întrecerile s-au desfășurat la in
dividual, fiind cîștigate de Stela Dra- 
gomir (Politehnica) la categ. a II-a, 
Eleonora 
Cornelia 
maestre.

Ursea (I.C.F.) la cat. I. și
Sav (I.C.F.) la categoria

H. STETTER-ooresp.

special Pronoexpres clin 9 decembrie 
1964, au revenit următorilor participant!: 

1 autoturism „Flat 1100" : Huzum I. Va- 
sile din Iași; cite 1 autoturism „Mos- 
kvici“ : Mandel Petru din Arad și Pe
tre Alexandru din București: cîte 
1 autoturism „Fiat 600": Anghel Petre 
din București și Pillpeț Mihal din Caran
sebeș; 2 autoturisme ~ _
cîștigat Cîrjan Marla din București; 
Popai Erjebet din Tîrgu Mureș a cîș- 
tigat " ———• ----- ■ -
b‘ant 
șov

„Trabant Combi" a 
București;

1 autoturism „Fiat 600“ și 1 „Trâ- 
Combi*,  iar Olah Eugen din Bra- 
1 „Trabant Combi”.

LOTO-CENTRAb
tragerea Loto-Central din 18 decem- 

1964 au fost extrase din urnă urmă-
La

brie __  _______________
toarele numere :

84 16 40 12 21 26 65 10 19 24
Premii suplimentare : 81 90 48
Fond de premii : 771 978 lei.
Tragerea următoare va avea loc în Bucu

rești.
Rubrică redactată de Loto-Prono- 

sport.

ÎN CURÎND • ÎN CURÎND • ÎN CURÎND • ÎN CURÎND • ÎN CURÎND

un film de Francisc Munteanu
ÎN CURÎND ® ÎN CURÎND ® ÎN CURÎND © ÎN CURÎND © ÎN CURÎND

Giușcă (Inst. de construcții) 507 p.;
2. M. Negrișanu (Inst. de construcții) 
454 p.; 3. C. Calisov (Inst. politehnic) 
451 p. Echipe : 1. Institutul de arhitec
tură — 2022 p. nou record republican;
2. Inst. politehnic (echipa 1); 3. Inst. 
de construcții; 4. Inst. politehnic (e- 
chipa a II-a) ; 5. Institutul Medico- 
Farmaceutic; 6. Institutul de Științe 
Economice; 7. Universitatea.

Cupele oferite de către comi
sia sportivă a Uniunii Asociațiilor Stu
denților din București au fost înmînate 
echipelor Institutului de arhitectură, 
cîștigătoare atît la băieți cit și la fete.

(t st.).

ALMANAHUL TURISTIC 1965
200 de pagini în culori

200 de fotografii artistice

20 de itinerare turistice

O lucrare instructivă și plăcută

Numeroase pagini de umor, curiozități, cuvinte încrucișate

&

Cereți la agențiile O.N.T. „Carpați", la chioșcuri și librării

ALMANAHUL TURISTIC 1965

(SUCURILE'CONSTmjrEUN ALIMENT M AI PREȚIOS DECIT FRUCTELE DEOARECE
(FIIND IN STARE LICHIDA, SE^ASIMILEAZA MAJ. UȘOR DE ORGANISM.

PASTEURIZAT

t

LAURENT}
X—'• . ...

CONȚINE^ VITAMINA A, C, Bi, Bî
ZAHÂRURI, ACIZI ORGANICI, SĂRURI MINERALEȘl ALTE SUB 
STANȚE CU BOGATĂ VALOARE ALIMENTARĂ SI TERAPEUTICA 

4 r,

De la I. C. F.
Institutul de Cultură Fizică - secția curs fără frecvență 

comunică studenților anilor II, III și restanțierilor că pregătirea 

și trecerea probelor practice la schi se organizează, la ale
gerea studenților, după cum urmează :

- între 23.XII.1964-12.il 965 la Predeal;
- între 2.I.-10.1.1965 la Parîng.

LA PATRU
PAȘI
DE INFINIT

da mîine ora 19, ce se desfășoară în 
Floieasca, biletele se găsesc de vîdh 
la casa specială din str. Ion Vidu.
aceste competiții sini variabile urmă-

• Pentru iinala campionatului republic 
can de box pe echipe DINAMO—STEAUA, 
de azi ora 19, și tntilnirea Internaționalei 
de handbal (m) BOMINIA — CEHOSLOVA
CIA, 
sala 
zare

La 
toatele legitimații eliberat» de UCFS/CG l 
roșii și maro In piele, albastre în derma- 
lin ale membrilor birourilor tederațiilor 
respective, gri în dermatin cu ștampila 
.HANDBAL", respectiv .BOX", gri în derma
tin al» antrenorilor șl maeștrilor emeriți 
al sportului, precum șl legitimațiil9 verzi 
In dermatin, Însoțite de delegații, in limita 
locurilor rezervate tiecărui ziar, la masa 
presei.

• Pentru jocul de fotbal RAPID—STEAUA 
de mîine ora 13,30 de pe stadionul .23 
gust**,  biletele se gâsesc de vtnzare 
casele obișnuite.

• Patinoarul artificial din parcul .23
gust" este deschis pentru patinaj ț.____
azi orele 17-19 șl miine orele 10-13 șl 15-17.

Au
la

Au- 
publla

A apărut



IN PATRU «ÎNDUR!
Armand Popa și Ion

Sîrbu, absolvenți ai 
I.C.F cu specializare în 
atletism, nu s-au pre
zentat la S.S.E. Rm.
Vîlcea unde erau repar
tizați.

JLipsa lor are temei
Căei-e lesne de-nțeles 
Din tot atletismul, ei 
Numai...fuga au ales !

Lumina din sala Dina
mo din București este 
nesatisfăcătoare și stîn- 
jenește pe jucători în 
meciurile de volei.

Această sală, cum se spune, 
E pentru jucători nefastă : 
Chiar p.e învingători îi 

pune
Intr-o.., lumină foarte 

proastă

V. D. POPA

DE PE TUȘA
Unii fotbaliști justifi

că forma lor slabă spu- 
nînd că sînt obosiți.

Oboseală, adversari... 
Explicația-i aici : 
Nu poți face fapte mari 
Cînd te culci la... ore micii

In ultimele jocuri -a- 
tacanții tuturor echipe
lor noastre au dovedit 
o ineficacitate exaspe
ranta.

Uneori de fotbaliști 
Poți spune că sînt artiști 
Insă despre atacanți
Spui atît : sînt.., figuranți

I. CHIVU

HAZ DE NECAZ
Tînăra echipă universi

tară de rugbi a orașului 
Liege susținînd primul ei 
joc în deplasare, la Bru
xelles, cu echipa S. C. An- 
derlecht, a fost învinsă cu 
Storul puțin obișnuit de... 
86—3 !

— Ceea ce m-a mirat 
cel mai mult, a spus după 
meci unul dintre jucătorii 
formației Liege, n-au fost 
cele 86 de puncte care 
ne-au fost marcate de ad
versar, ci faptul că am 
reușit și noi să realizăm 
3 puncte.

Sportivii despre iama
Un șahist:

Orișicine se convinge
Că iarna, albul... învinge!

Un boxer :
Vtne 7 Nu mă tem, căci iată 
Deja este... K. O.-ngeidiă!

Un scrinwr :
E scriitură, se pricepe
Des cu gerul să... înțepe 1

Un baschetbalist :
Consider valti-i de răceală
Ca o greșeală... per sonată 1

O „pasăre călătoare":
Iarna mi se-asemuiește :
Stă un timp și se... topește! z

FAMILIA OȚELEA..;
Imaginea reprezintă fa

milia Oțelea : Antoaneta 
și Cornel, amîndoi repu- 
tați jucători de handbal 
(unul la Rapid, altul la 
Steaua) care au reprezen
tat de nenumărate ori cu
lorile patriei în întîlniri 
internaționale, fi pe mi
cul Leonard (trei luni —• 
tntdji înainte !).

Așadar, o familie de 
sportivi 1 Și cînd spunem 
asta ne referim atît la 
prezent, ât și la viitor.

Foto: V. Bageac

PRONOSTIC

Jucătorii australieni de 
tenis Joan și Charles Hil- 
Jebrand — soț și soție — 
cred atît de mult în 
perspectivele sportive a te

DE TOATE
fiicei lor Karen, în etate 
de... 6 luni, incit au 
„pariat" cu o societate de 
asigurare că odrasla lor 
va cîștiga proba de sim
plu femei la Wimbledon, 
înaintea celei de a 26-a 
aniversări a zilei de 
naștere.

Ei au depus o liră ster
lină și urmează să pri
mească... 20000 de lire 
dacă pronosticul lor se 
va adeveri...

8 FRAȚI INTR-O ECHIPA 
DE FOTBAL

Echipa de fotbal U.S.O. 
Mondevilfe din Franța 
cuprinde nu mai puțin de 
8... frați. Cel mai mic, 
Andre, are 13 ani, iar cei 
mai mare, Roger, este in 
vîrstă de 33 de ani. Cu 
toții au fost îndemnați 

să joace fotbal de către 
tatăl lor, Kleber Achard. 
Cu ani în urmă și el ju
case fotbal, dar a tre
buit să abandoneze — 
prematur — acest sport 
din cauza unui accident. 
Acum, Achard — senior, 
este unul dintre conducă
torii echipei din ATon- 
deville și singurul Jtii re
gret este că n-are 11 
băieți I

FRUMUSEȚE PRIN... 
FORȚA !

Halterele se numără 
printre puținele discipline 
sportive la care femeile 
nu iau parte activă. Se 
pare însă că această 
„lipsă" este pe cate să 
fie... lichidată. Cele ce 
vor să dea exemplul sînt 
mai multe tinere austra
liene care au înființat se-

Primul meci
Fragment din lucrarea „Mirajul ringului" de Nicolae Linca, aflată sub 

tipar la editura UCFS

Despre primul lor m&d, 
boxerii au întotdeauna de 
povestit multe lucruri. Și — 
după ei — toaite intere- 
Bonte. Chiar foarte intere
sante. Unul a vecunoMul 
cinstit in cercul său de prie
teni câ s-a speriat așa de 
tâu în ring, incit e-a năpus
tit asiupxa adversarului și a 
începui să-i care la pumni 
piuă l-a făcut k.o. Un altul 
a povestit plin de mindrie 
c-a mîncat o bătaie teribilă. 
Krolek, un boxer ceh de ca
tegoria mea, cu cane am 
participat la Campionatele 
europene, la Lucerna, mi-a 
mărturisit intr-o clipă de ră
gaz că în primul său meci, 
după ce încasase cîteva lo
vituri zdravene, era așa de 
supărat, incit s-a dus la ar
bitru și i-a cerut socoteală 
de ce-i permite adversarului 
să lovească așa tare.

Duminica primului meu 
meci și-a făcut apariția în
soțită de o bură de ploaie 
rece. Eu însă nu mai sim
țeam nimic. Aveam meci. 
Știau ei oare oamenii ce tre
ceau nepăsători pe lingă 
mine ce înseamnă să ai 
meci ? Nu. Desigur că nu. 
Altminteri s-ar fi oprit și 
m-ar fi întrebat: „Unde și la 
ce oră are loc gala ?**  Să 
vină și ei. Să vină și șofe
rul de pe autobuz, și vînzal
tor ul de ziare, și cel doi în
drăgostiți, ce merg la braț 
prin ploaie și grupul de gu
reșe fete cu cosițele prin
se-a funde. Toată lumea. 
Chiar și bunicuța aceea 
care își udă mușcatele de 
la fereastră.

• Nimic nu se pierde, 
toiul se transformă (afa
ră de penaltiuri) — Con
stantin

• Unde dai, creștet— 
Ivănescu, Popa, Ai. Va- 
sile

• Cei din urmă (in 
„A") vor fi cei dinții (in
„B") — jucătorii de la 
Prcțgresul.

Auzi. Să aâ meci și oame
nii să-și vadă înainte de 
treburi, ca și cînd nu s-ar 
fi în timp lat nimic 1

Am ajuns I Sînt cu toți 
colegii de echipă. Colegii 
de echipă. Ce frumos poate 
suna o asemenea alăturare 
de cuvinte și, mai ales, ce 
efect miraculos poate pro
duce ea în sufletul unui om.

Ni se oferă un vestiar 
pentru echipare și rămînem 
singuri. De ce Ofilea priviri 
ațintite asupra mea ? Între
bătoare, temătoare ? Nu. Șl 
nici de compătimire nu par 
a fi. De îmbărbătare ? Se 
pare că da. Totuși, eu dis
ting ceva mai mult în a- 
ceste priviri. Disting dra
gostea prietenească. Voi

cent la Sidney o... Fe
derație feminină de hal
tere !

„Nu vedem motivul pen
tru care femeile nu ar 
putea să practice acest 
sport — a declarat zia
riștilor d-na Dalton, pre
ședinta noii federații. 
Jntr-o vreme în care fe
meile participă la majo
ritatea activităților so
cietății, ridicarea haltere
lor nu trebuie să consti
tuie u.n impediment — 
a continuat ea. Se face o 
greșeală atunci cînd se 
afirmă că femeile cu 
mușchii dezvoltați nu fac 
o impresie plăcută. A- 
ceasta este numai o 
chestiune de obișnuință. 
Dar bărbații se vor obiș
nui repede cu aceasta și, 
peste cîțiva ani, Eva cu 
mușchii bine dezvoltați va 
deveni poate un nou i- 
deal al frumuseții".

Mai știi ?!...

căuta s-o merit. Voi lupta 
s-o merit. Cu cîteva zile 
înainte am aflat că Duș an, 
adversarul meu, nu-mi acor
dase credit de rezistență pe 
ring în fața Iul decît un mi
nut, două. Cred că s-a gră
bit cu pronosticul.

„în lhnitele categoriei 
musca se întîlnesc : Bădu- 
lescu Dușan — sala „CLau- 
diu” și Linca Nicolae — 
„Malaxa” 1

Prin urmare lotul e-adevâ
rât 1 Sigur că-i adevărat. 
Uite-1 pe meșterul Lamatic, 
pe Ion ațustorul, pe nea 
Marin și... nu, că asta-i 
bună, pînă și bătrânul Nico
lae e aici. A lăsat el pes
cuitul, să vină la box !

In colțul opus și cu spa
tele către mine, Dușan. E 
făcut bine. Musculos. Va 
căuta probabil să ducă lup
ta corp la corp, sau mai 
știi ? Mă va lovi de de
parte. Are brațele destul de 
lungi. E tot numai un zîm- 
bet. Sare pe picioare și 
privește jos cu insistență. 
Aha 1 Am înțeles. O fată. A 
invitat-o să-i ofere plăcerea 
unei victorii.

Eu nu mai sînt eu. Am în 
cap o sumedenie de gîn- 
duri, ca un ghem încurcat. 
Mănușile-s cit toate zilele. 
Pariez că-mi intră două 
mîini într-una. „Și bășicile 
astea de piele o să tre- 
buiască să le țin tot timpul 
în sus, maestre ?“

„Bravo, Nicule. Ție-ți arde 
de glume șî eu stau pe 
jar”. Intr-adevăr, antrenorul 
părea mai moale ca bure
tele ce-1 avea în mină.

Gong 1 Iacă o privire jos 
la ai mei și iată-mâ pornind 
fioros Ia luptă.

„Termină Tepede, Dușane!" 
— strigă o voce subțire. 
Probabil fata.

„Nicule 1 Ai grijă de blo
caj”. — Asta-i nea Mihai. 
Ii cunosc glasul dîntr-o mie.

Pornesc cu stingă înainte. 
Dușan la fel. Primul contact 
și primul buchet de stele. 
De ce le-o spune lumea 
verzi? Ca să fiu sincer, eu 
le-am văzut albe. Alt con
tact, alte stele. Noroc că 
dispar repede. Ia să încerc 
și eu o dreaptă. Da'unds 
naiba o arunc ? In publicul 
care ride de mine ? Hopa! 
Cit pe ce să mai încasez 
una. Fac și eu un pas La 
dreapta, cu capul pe spate, 
cum l-am văzut pe Slanomir 
la antrenamente. Uite, frate, 
că ține! Așa! Acum mănu
șile la față. Dar ee-i asta ? 
Dușan dă cu scaunul ? Mi 
s-au lipit mănușile de față 
ca fierul de magnet. Și 
dacă s-ar fi fâpit, Încă n-ar 
fi fost nimic. Dar așa, să te 
sece la inimă ?1

PROVERBE ȘI MAXIME
Problema controversată a paternității unor prover

be și maxime a fo6t de curînd elucidată : ele aparțin 
unor... fotbaliști și antrenori din categoria A. Iată-le 
ma.i jos spre exemplificare:

„Ehe, tată. Mare prostie 
ai făcut tu că te-ai apucat 
de box”.

„De ce, iată ? Eu nu sini 
om ca boți oamenii? Privește 
mima’. Ei? Ce zici ce dreap
tă i-am altoit ? Oare cum 
îi zicea antrenorul unei ase
menea lovituri ? Aha. Cro
șeu. Și se pare c-a lost tă
rișor. Eădia Dușan scutură 
și-acum din cap. La naiba, 
alte stele".

în sală o larmă ca la... 
box. „Dă-1, Dușan, arde-1 
Duș ane* *'.  Simt nevoie de 
aer. De mult aer. Ce lungi 
mal pot 11 cîteodată minu- 
teto 1 Cît o săptămână.

Gong I Pauză. Eu, o por
nesc către scaunul ocupai 
de Dușan. Irul dau seama 
c-am încurc ai-o șî fac rtîn- 
ga-mprejur.

— Nicule, ești un înger. 
Dacă mai rătăcești un cro
șeu ca ăla, îl urci în pom. 
Antrenorul mă spadă cu apă 
șî vorbește de zor. Mă-n- 
vață să fac pași înapoi, să 
tentez. Privesc pe furiș la 
adversar. Nu-î mai arde de 
ris. Așa, băiete. Fii mai se
rios. Iți stă mai bine 1

In repriza a doua nu mi-a 
reușit aproape nimic, cu 
toate că erm atacat încon
tinuu. Surprins de elanul în
cepătorului, Dușan batea pa
sul pe k>c, pîndind u-mă ca 
o pisica. Cîteva lovituri iot 
mi-a aplicat el, dar mai 
mult șterse.

Altă pauză și altă repri
ză. Ultima. Am boxat șase 
minute. Acum pot privi și 
eu la ai mei. li văd rizînd 
pe toți. Mai ales pe meșter. 
E-n picioare cu mîinile-n 
sus. Nu-nțeleg ce zice. 11 
am pe Dușan in față și tre
buie să fiu atent. Nu spun 
eu ? O frântură de secundă 
și eram în lumea văsetoT. 
Lovitura mi-aiinge umăiul și 
nițeluș ceafa. Eu las mii- 
nîle-n jos. Mă clatin. Lumea 
strigă și Dușan vine hotă rit 
să-și repete isprava. E-așa 
de sigur pe el, incit îți ne
glijează complet bărbia. 
Asta l-a costat. O piruetă 
pe loc, un croșeu cu stingă 
și Dușan e la podea. In 
sală au tăcui unii și-au în
ceput alții. Au început ai 
mei.

„Acum ce lac, maestre ?» 
— îl întreb eu pe antrenor 
din priviri. Acesta își îm
preună primele taei degete 
de la mina dreaptă și îșî 
sărată buricele, în semn că 
e strașnic.

Odihnit de numărătoare, 
Dușan reia lupta, dar cu 
multă prudență.

„Meci nul I** Nu câștiga
sem dar... nici nu pierdu
sem. Nu era rău pentru în
ceput...

• In vino veritas — 
Varga ( Dinamo )

• Ce ție nu-ți place 
altuia mi-i face — Lovin 
( Știința Craiova ).
• Scopul scuza mij

loacele — toate echipele 
în deplasare.

• Călătorului îi stă 
bine cu drumul — Ca- 
coveanu, lameu, Stoices- 
cu.

l a
TITI GHEORGHIU-VASLUI

FOTBAL... PRIMITIV

Unii antrenori nu au dat atenția cuvenita 
fotbalului modern.

— E un antrenor rmrim venit la noi în... schimb 
de experiență !

Desen de Al. Clenci»

Posta
IO AN CUBLESAN, COMU

NA SARMAȘ. — „In momen
tul cînd șutează spre gol, 
un înaintaș este faultat, dar 
mingea întră în poartă. Se 
acordă numai gol sau se 
dă în plus și 11 metiii?“ 
Aplicîndu-se legea avamta- 
fsdui, se acordă g©4. Dacă 
s-ar acorda și 11 metri atr 
fî avantajară mai mult de
cât se cuvine echipa respec
tivă. Și tofciși o astfel de 
„lege-4 a existat în urmă cu 
ani, ia baschet : jucă
torul care era faultat în 
momentul cînd arunca la 
coș avea dreptul ia două 
aruncări libere, chiar dacă 
reușise, faultai fiind, să 
înscrie.

LUDOVIC BAKSA. LUGOJ. 
— Italia, Uruguay șî Brazilia 
sînt țările care pot intaa de
finitiv în posesiunea «Cupei
Juries Rimei”, cucerind tro
feul în 23S6, la Londra. Ele 
l-au câștigat pînă acum de 
2 ari. A treia oara...

NICOLAE OANȚA, SCHITU 
GOLEȘTI șî BEBE POPA, 
BÂH.EȘTI. — în efiasamentdi 
golgheterilor din categoria 
A, primul loc este deținu!

de Adam (Știința Cluj) cu 
18 goluri m&v'ca'e. In coniî- 
nuaie, situația -este iuirmă- 
toarea : 9 goluri: Dridea—
PeiiolMl Ptariești <3 din 11 
melri); 7 'goluri: Ene—M»c- 
mo București și ȚMea— 
V.T.A. (1 din peetriri); 6 go- 
tori: Sfîriogea — Știința
Craâova, Creâniceanu — 
Steaua și Naghi — Dinamo 
Pitești.

1. P. CRAIOVA. — Vă ru
găm să ne scuzați că <1 tee- 
bulî să faceți... coadă la 

„Poșta Magazin". Ce să fa
cem, au fost alții înaintea 
dv. 1 Iată acum datele ce
rute în legătură ou luptăto
rul Constantin Bușoiu, cam
pion R.P.R. pe anul 1964 la 
categoria grea: este născut 
la 3 aprilie 1941, măsoară 
1,88 m. iar greutatea iui 
este în jur de 87 de kilo
grame. El face pante din 
echipa de lupte clasice 
Eieclroputere—Craiova, care 
activează în seria a Il-a. 
Constantin Bușoiu ecte pro
fesor de... meriematică. Nu-i 
de mirare, deci că știe să... 
■calcuuleze și să realizeze 
astfel mai urnitie puncte de- 
câ>t adversarii săi.

VAS1LE MD3ARIU, CLUJ. 
— Peferindu-vă la un răs
puns apărut la această ru
brică, dv. țineți să faceți o 
precizare: „N-ar fi fost rău 
•dacă propoziția din artico
lul citat .Nu se acordă iii- 
hil de maestru al sportului 

La pescuit sportiv” ar fi fost 
precedată de cuvîntul „deo
camdată0, apoi, completată: 
...^deoarece undițaiii noștri 
nu s-au ridicat încă la ni
velul concurenților din alte 
țări. Dar vor atinge și acest 
nivel. Și atunci...”. Nu pu
tem decît să le urăm suc
ces. De altfel, așa cam a- 
mubtiți dv., în R.D. Germana 
există o pescărită sportivă, 
Helga Wischer-Radoiph, care 
deține înaitul titlu de 
maestru emerit al sportului.

CONSTANȚA MUNTEANU, 
TIMIȘOARA. — 1) Davtd, 
„noua" aripă stingă a Stea
gului roșu Brașov, este... ve- 
chiul jucăto» al acestei e- 
chipe, care a arttivai un 
timp la Side-iurgisiul Galați. 
— 2) Sercdal continuă să 
facă parte din lotul „stega- 
ri3k>r* ‘. Joacă însă — cum e 
și firesc — numai cînd este 
în iormă, cînd s-a pregătii 
temeinic.

ȘTEFANEL POPESCU. 
BUCUREȘTI. — Ș4ef Anele 
dragă, îți publicăm atei fo
tografia cit și rindurHe 
scrise (de tine sau de... tă- 
iicu’?) pentru Federația la
mina do fotbal: .Nene de 
la Federația de fotbal, eu 
sînt Ștefanei Popescu și am 
numai un an și opt luni. Dair

am înțeles mai bine ca alți 
nene mari, să mâ antrenez 
mult și încă de pe <*cusa, 
ca atunci cînd voi ii maie, 
să pot ii de folos fotbalului
nostru**.

JON POSTAȘU
Desen de
Tndor George



LA SOFIA

Primele meciuri ale „Cupei Dunării**  la hochei

vitații... El a luat în vizor regele advers 
și nu s-a liniștit pînă cînd nu l-a făcut 
mat!

Pe celelalte table au fost consemnate 
rezultatele: Bozdoghină—Șuteu 1—0, 
Nacu—Alexandrescu */,—*/j, Gflnsber- 
ger—Neamțu */2—‘A, Reicher—Pușcaș»!

V?. S-a întrerupt partida Pavlov— 
Partos.

Vineri dimineață s-au încheiat toate 
întâlnirile neterminate din rundele an
terioare. Gheorghiu a cedat fără foo 
la Soos, Bozdoghină la Nacu și Ga
vrilă la Stanciu. Tn rest: Pavlov—Șu- 
teu ’/a—*/;, Pușcașu—Gunsberger 0—1, 
Bozdoghină—Voiculescu 1—0 și Ra
dovici—Pușcașu 1—0. In urma tuturor 
acestor rezultate Gheorghiu a resta
bilit la un puncf avansul pe care tt 
are față de plutonul urmăritorilor săi.

Runda a 13-a, desfășurată aseară, a 
programat cîteva partide decisive pen
tru configurația părții superioare a cla
samentului.

Florin Gheorghiu a cîștigat la Pavlov, 
conducînd precis finalul de damă con
tra două turnuri. In partide foarte agi
tate, de atac, Soos l-a învins pe Ciocîl- 
fea, Szabo pe Reicher și Neamțu pe 
Stanciu.

Alte rezultate: Gavrilă — Voiculescu 
1—0, Mititelu •— Gunsberger Vs—’/;, 
Alexandrescu — Șuta Vs—’/i, Partos — 
Radovici ’A—’/s, Pușcașu — Bozdo
ghină Va—’A. S-a întrerupt partida 
Șuteu — Nacu.

Clasamentul: Gheorghiu 9*/e, Szab», 
Soos 8*/r, Radovici, Neamțu 8, Ciocîl
tea Reicher, Gunsberger 7, Partoș 
6’Zi (l), Stanciu 6V», Pușcașu, Alexan
drescu 6, Nacu 5Vi (1), Mititelu, Șuta 
5*/a, Voiculescu, Gavrilă 5, Șuteu 
4’/e (l), Pavlov 4 (1), Bozdoghină 4 p.

Astăzi se joacă runda a 14-a.

VALERIU CHIOSE

Reprezentativa Bucureștiului a intrecut cu 7-5 

(3-4, 2-1, 2-0) pe cea a Budapestei

SOFIA, 18 (prin telefon de la co
respondentul nostru). — Joi seara au 
început în capitala Bulgariei întrece
rile pentru cea de a 3-a ediție a com
petiției internaționale de hochei pe 
gheață, „Cupa Dunării**.  Jocurile sînt 
urmărite cu deosebit interes și în ciu
da vremii nefavorabile — ceață și 
burniță — un număr mare de specta
tori au umplut tribunele patinoarului 
artificial „Drujba", < ,

In primul meci, echipa orașului Bel
grad a întrecut cu scorul de 5—3 (1— 
1, 3—1, 1—1) reprezentativa Sofiei, 
după un joc în care hocheiștii iugo
slavi nu s-au arătat cu nimic supe
riori gazdelor, știind însă să profite 
de greșelile lor în apărare.

în cel de-al doilea joc al turneului, 
disputat vineri seara, reprezentativa 
Bucureștiului a întrecut cu 7—5 (3—4, 
2—1, 2—0) echipa Budapestei, după 
un meci «’ osebit de disputat, care a 
satisfăcut pe spectatori datorită cali
tății jocului și interesantelor alternanțe 
de scor.

Partida a început surprinzător, ho
cheiștii maghiari luînd conducerea cu 
4—1 după numai 10 minute ! Rozgony 
a deschis scorul în min. 2 și după e- 
galarea adusă de Ștefanov, în numai 
cîteva secunde, au urmat alte trei 
goluri ale maghiarilor prin Schwalm. 
Bozgony și Bikar. în această parte a 
jocului, apărarea bucureșteană, în 
frunte cu portarul Crișan, a comis nu
meroase greșeli.

Hocheiștii reprezentativei Bucureștiu- 
lui își revin apoi și, dînd dovadă de o 
deosebită putere de luptă, pun stăpî- 
nire pe joc. Bașa reduce scorul în 
min. 14 și apoi asistăm la dominarea 
accentuată a echipei romîne. Dar 
după cîteva ratări, abia în ultimul 
minut al reprizei Ferenczi marchează, 
Teducînd scorul la 3—4.

în a doua repriză domină din nou 
bucureștenii. Maghiarii se apără pru
dent și după ce Ferenczi egalează, ei 
preiau din nou conducerea prin Roz
gony. Cu 3 minute înainte de sfîrșitul 
reprizei, același Ferenczi egalează din 
nou : 5—5.

în ultima repriză, deși dominarea 
bucureștenilor continuă, nimic nu se 
marchează pînă la schimbarea porților, 
în min. 12 al reprizei o frumoasă com
binație Szabo I—Ferenczi îl aduce 
pe primul în bună poziție de șut și, 
în sfîrșit, echipa Bucureștiului ia con
ducerea : 6—5. Apoi, Biro ratează o 
ocazie mare și tot el este eliminat de

ÎN CAMPIONATUL DE ȘAH

FLORIN GHEORGHIU ÎȘI MENJINE AVANSUL
După patru runde „rele", în care a 

fost de nerecunoscut, campionul mon
dial de juniori și-a dat seama că nu e 
de... glumit cu finala și că o notă, 
chiar și de mare maestru, nu aduce de 
la sine primul loc în turneu. Iată-1, 
așadar, redevenit... Florin Gheorghiu și 
jucînd contra lui Stanciu la adevărata 
sa forță și valoare. A fost o partidă 
de atac prin excelență. Stanciu a des
chis cu pionul din fața regelui iar 
Gheorghiu a răspuns cu apărarea sici- 
liană. Denumirea de „apărare" este 
puțin improprie, deschiderea permițînd 
negrului să treacă în orice moment la 
contraatac. Ceea ce de altfel s-a și 
produs Liderul a luat jocul pe cont 
propriu, a secerat pionii albi, care i-au 
stat în cale și. amenințînd cîșfigul unui 
turn, a obținut victoria la mutarea 
36-a.

In acest timp, principalii săi contra- 
carididați, Ciocîltea și Soos, obțineau 
doar cite o jumătate de punct? Ciocîl
tea n-a putut trece peste Șuta, care 
după succesele din ultimele runde joa
că cu o remarcabilă tenacitate, iar lui 
Soos nu i-a rămas timp ca să calcu
leze complicațiile (practic incalcula
bilei din întîlnirea cu Mititelu. El a 
preferat remiza, rezistînd cu sînge rece 
tentației de atac pe care o provoca 
poziția deschisă și tăioasă de pe tablă. 
Desigur, „tribunele" au regretat. Dar 
una e analiza de pe margine, din sala 
de ioc, și alta e analiza de pe tablă...

Radovici se simte „ca acasă" în par
tidele liniștite, poziționale, cu manevre 
lungi și mici avantaje. Gavrilă a re
zistat cît a putut, apoi... a dat Cezaru
lui ce-i al Cezarului.

luliu Szabo își continuă seria parti
delor bune. Joi, Voiculescu a așteptat 
resemnat, parcă, atacul adversarului 
său. In situațiile acestea Szabo nu este 
omul căruia trebuie să-i faci două in

pe teren, bucureștenii rămîntnd în In
ferioritate numerică. Aceasta nu-i Îm
piedică însă să majoreze scorul prin 
Szabo II, care a interceptat un puc 
în propria treime, trecând apoi prin 
toată apărarea adversă. Scor final: 
7—5 pentru echipa Bucureștiului.

Victoria reprezentativei Bucureștiu
lui este meritată, hocheiștii români fiind 
superiori la capitolul tehnicii și pro- 
zentînd o formație mai omogenă.

Arbitrii Georgevici (Iugoslavia) și 
Popov (Bulgaria) au condus bine ur
mătoarele formații :

BUCUREȘTI: Crișan (Dumitraș) — 
Varga, Făgăraș —• Pană, Ionescu — 
Szabo II, Ferenczi, Szabo I — Ște
fanov, Biro, Bașa — Florescu, Cala- 
mar, Mihăilescu.

BUDAPESTA : Losonczi — Koutni, 
Bahan — Raffa, Csigler — V. Zsitva, 
Bankuti, Rozgony -— B. Zsitva, Gyon- 
gyosi, Bikar — Horvath, Grimm, 
Schwam.

Sîmbătă, eohipa Bucureștiului întâl
nește pe cea a Belgradului, iar dumi
nică pe cea a Sofiei.

TOMA HRISTOV

Partida internațională
(Urmare din pag. 1) 

ei și handbaliștii cehoslovaci. Curînd 
am avut și explicația. Echipa noastră 
a fost nevoită să-și întrerupă drumul 
joi la Budapesta, din cauza condiții
lor atmosferice nefavorabile, și a fost 
ajunsă din urmă, vineri la prinz, de 
delegația sportivilor cehoslovaci, cu 
care și-a continuat călătoria și™ s-a 
întreținut pînă la București.

CUVINTUL ANTRENORILOR

In sala aeroportului — interviurile 
de rigoare.

Antrenorul B. Kdnig, o veche cu
noștință a noastră, ne răspunde pri
mul : „Partida de duminică va prilejui 
cu siguranță o întrecere frumoasă, de 
bună calitate, dată fiind valoarea celor 
două echipe. Ca șî romînii, noi sîntem 
dornici de a obține un rezultat bun, 
deși — în treacăt fie spus — noi 
n-am reușit acest lucru la Praga, în 
martie. Mai important este însă că 
din această întîlnire ambele echipe nu

PREGĂTIRILE SELECȚIONATEI 
TURCIEI

Federația turcă de fotbal a selecțio
nat un lot de 17 jucători în vederea 
meciurilor pe care le va susține anul 
viitor în preliminariile campionatului 
mondial de fotbal (grupa a 4-a) cu 
echipele R. S. Cehoslovace, R. P. Ro
mîne și Portugaliei. Din lot fac parte 
următorii sportivi: Ismail, Sukru, Șe- 
ref, Ihsaa, Ziya, Aydin, Yavuz, Șanli, 
Ylmaz I, Metin, Tarik, Ylmaz II, Er- 
can, Gursel, Varal, Nihat și Talat. 
După cum se vede, în lotul național nu 
au mai fost chemați jucători cunoscuți 
ca Turgay, Birol, Senol, Naci. Este 
posibil totuși ca lotul să fie completat 
cu portarul Ozcan și înaintașul Bartu 
care activează acum în echipe profe
sioniste din Austria și Italia. Cu pre
gătirea echipei se va ocupa un colectiv 
de antrenori condus de italianul San
dro Puppo, angajat recent de federația 
turcă.

SPORTING LISABONA ÎNVINSA 
PE TEREN PROPRIU

Câștigătoarea ultimei ediții a „Cupei 
cupelor", Sporting Lisabona, a debutat 
cu... stângul în actuala ediție. în pri
mul meci, formația portugheză a su
ferit o surprinzătoare înfrîngere pe te
ren propriu în fața echipei galeze Gar

de handbal masculin Romînia—Cehoslovacia
au decît de cîștigat prin schimbul de 
experiență pe care-1 pot realiza".

Am solicitat apoi cîteva impresii an
trenorului echipei noastre, I. Kunst- 
Ghermănescu. Acesta ne-a spus: „La 
Dortmund, reprezentativa noastră a 
jucat bine, a oferit un spectacol hand
balistic de calitate, mult apreciat de 
spectatori, ca și de întreaga presă de 
specialitate. De altfel, la banchetul care 
a avut loc după meci, Emst Feick — 
președintele federației vest-germane de 
handbal — a dăruit în mod simbolic 
echipei noastre un disc cu Simfonia 
a IX-a de Beethoven, spunînd că îl 
oferă în cinstea... simfoniei handbalis
tice realizată de romîni în fața publicu
lui din Dortmund. Forma bună ară
tată de echipă îmi dă speranța unei 
comportări și a unui rezultat similar 
în jocul de duminică**.

Comunicîndu-ne loturile pe care ie 
publicăm mai jos, cei doi antrenori 
ne-au anunțat că echipele vor efectua 
un ultim antrenament astăzi dimineață 
în sala Floreasca.

DIN „CARTEA DE VIZITA" 
A FORMAȚIILOR

• In întâlnirile directe anterioare, 
de trei ori victoria a surîs oaspeților 
noștri (21—13 în 1958, 21—12 în 1960 
și 12—8 în 1961) și de două ori au 
ieșit învingători handbaliștii romîni 
(9—8 în 1961, în finala campionatu
lui mondial de la Dortmund, și 16—15 
anul acesta la Praga, în campionatul

Cunoscutul tehnician francei
Rene Sulpice printre antrenorii romîni

CRISTIANUL MARE 18 (prin tele
fon de la trimisul nostru). — Rene Sul- 
pice, antrenorul lotului masculin de 
schi alpin al Franței, a sosit la Cris
tianul Mare joi dimineața, fiind întâm
pinat, cu un justificat interes de par- 
ticipțanții la cursul de antrenori orga
nizat de Federația romînă de schi și 
bob. EI a venit pentru a împărtăși din 
bogata sa experiență de schior și an
trenor.

Primul contact a fost făcut printr-o 
interesantă expunere avînd ca temă 
procesul de învățare. Am aflat, cu acest 
prilej, că în Franța activează, în nu
meroasele stațiuni de iarnă, 2.000 de 
monitori (instructori), că acestor mo
nitori Ie sînt necesari 5 ani pentru a 
avea dreptul de a preda lecțiile de 
schi și că toți au o metodă unică de 
predare. Cît privește pe cursanți, aceș
tia trebuie să treacă prin 6 clase (etape 
de pregătire), în cursul cărora dau exa
mene pentru a dovedi că și-au însușit 
elementele de tehnică predate în suc
cesiunea gradelor de dificultate.

Expunerea și discuțiile au fost com
pletate printr-o interesantă lecție prac
tică, în care Sulpice a demonstrat gama 
de procedee tehnice necesare schiorului 
începător. Seara, antrenorul francez a 
împărtășit antrenorilor romîni meto
dele folosite în pregătirea schiorilor 
fruntași din Franța. Drept completare 

diff City: 1—2. Revanșa la 23 decem
brie.

SFERTURILE DE FINALĂ IN
„C.C.E." ȘI „CUPA CUPELOR"

Joi, la Viena, s-au tras la sorți me
ciurile din sferturile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni" și „Cupei cu
pelor". în „Cupa campionilor europeni" 
se vor desfășura următoarele partide: 
BENFICA LISABONA — REAL MA
DRID; 1NTERNAZIONALE MILANO 
— GLASGOW RANGERS; D. W. S. 
AMSTERDAM — VASAS GYOR ; F.C. 
KOLN — LIVERPOOL.

In „Cupa cupelor" sferturile de fi
nală programează jocurile: LEGIA 
VARȘOVIA — MUNCHEN I860; F.C. 
TORINO — DINAMO ZAGREB; 
CARDIFF CITY sau SPORTING LISA
BONA — REAL SARAGOSSA; 
LAUSANNE SPORT sau SLAVIA SO
FIA — WEST HAM UNITED. întâl
nirile din „sferturi" se vor desfășura 
(tur-retur) pînă la 20 martie 1965.

ȘTIRI, REZULTATE...

• Pregătindu-se în vederea prelimi
nariilor campionatului mondial, echipa 
R. D. Germane va întreprinde un tur
neu în America de Sud. La 29 decem
brie, lotul R. D. Germane va pleca în 
Chile, unde va participa la un turneu 

mondial). Deci, bilanț favorabil echi
pei cehoslovace. Aceasta însă, are la 
activ o înfrîngere din partea repre
zentativei noastre secunde, cu 18—12, 
în august 1964 la Budapesta. Ceea ce 
ar readuce echilibrul.

• Anul acesta, echipa Cehoslova
ciei a susținut 19 meciuri, din care a 
cîștigat 14, a pierdut 3 și a termi
nat de două ori la egalitate. Golaveraj: 
367:254. Reprezentativa romînă a dis
putat 9, a învins în 8 și a terminat o 
dată la egalitate; golaveraj: 186:155. 
Echipa noastră de tineret (sau B): 5 
partide jucate, 5 cîștigate, 85 goluri 
date și 63 primite.

• întîlnirea Romînia — Cehoslova
cia este a 53-a din palmaresul nostru.

LOTURILE FAȚA ÎN FAȚA

ROMTNIA: Redi (28 ani, 50 ori 
internațional), Bogolea (24 — 29) — 
Moser (27 — 46), Nodea (29 — 43), 
Hnat (29 — 44), Mircea Costache II 
(24 — 40), Oțelea (24 — 32), Ivă- 
nescu (28 — 45), lacob (25 — 12), 
Nica (23 — 6), Popescu (22 — 9), 
Gatu (19 — 2), Goran (20 -— 1).

CEHOSLOVACIA: Skarvan (20 — 
10), Arnost (28 — 23), — Trojan 
(31 — 78), Beneș (23 — 18), Razek 
(22 — 3), Duda (23 — 33), Havlik 
(26 — 45), Mrkvica (20 — 4), Kre- 
datus (23 — 0), Murgon (27 — 4), 
Herman (26 — 37), Bruna (20 — 10), 
Cinner (23 — 0).

Arbitrul A. Lerch (Elveția) sosește 
azi în Capitală.

a fost proiectat filmul documentar 
„SKY TOTAL", o adevărată trecere 
în revistă a mijloacelor și metodelor 
folosite în Franța pentru a se “ajunge 

la măiestrie. Dintre cele mai intere
sante aspecte ale pregătirii schiorilor 
francezi am reținut importanța deose
bită acordată pregătirii pe uscat, aten
ția cu care se evită oboseala psihică a 
sportivilor, individualizarea antrena
mentului, împrospătarea continuă a lo
tului cu elemente remarcate în sezonul 
anterior. Din numeroasele date furni
zate am reținut cîteva foarte sugestive : 
lotul național este alcătuit din 10 
schiori — dar în cantonament se află 
și 40 de „speranțe" gata să ia locul ti
tularilor în cazul accidentării sau ieșirii 
din formă a acestora. în 1964 activita
tea pe zăpadă a încetat la 30 iunie și 
a fost reluată Ia 1 noiembrie. în pe
rioada de pregătire pe zăpadă (1 no
iembrie — 28 decembrie) schiorii lo
tului Franței au de parcurs 500 de ki
lometri de coborîre, trecînd 2.500 de 
porți de slalom special și 1.500 de porți 
de slalom uriaș.

Desigur, amănunte și învățăminte ale 
acestui curs, ca și discuțiile cu antreno
rul Reni Sulpice, au fost mult mai nu
meroase. Ele vor forma obiectul unui 
articol mai amplu.

D. STĂNCULESCU 

internațional, alături de echipele F. C. 
Santos, Botafogo (Brazilia), Colo-Coio, 
Universidad (Chile) și reprezentativa 
R. S. Cehoslovace care de asemenea 
se pregătește pentru „mondiale".

Echipa R. D. Germane va mai sus
ține două jocuri în Peru și Venezuela.

• Mîine se dispută la Istanbul me
ciul amical dintre echipele Turciei șî 
R. P. Bulgaria, în cadrul pregătirilor 
pentru campionatele mondiale.

• La Amsterdam s-a disputat recent, 
cu prilejul aniversării a 75 de ani de 
la înființarea Federației olandeze, me
ciul amical dintre echipele Angliei șî 
Olandei. întîlnirea s-a încheiat la ega
litate : 1—1 prin punctele înscrise de 
Mouljin (min. 77) și Greaves (min. 
86).

• Cunoscutul jucător Alfredo Di Ste
fano care activează în prezent la Es- 
panol Barcelona a fost suspendat pen
tru două etape, deoarece a pălmuit un 
conducător al echipei Levante. (Fspa- 
nol a pierdut meciul cu Levante cu 
2-0).

• în primul meci al finalei „Cupei 
Brazilei" la fotbal, F. C. Santos a în
vins cu scorul de 4—1 (1—0) echipa 
Flamengo Rio de Janeiro. Meciul dis
putat pe o ploaie torențială a fost ur
mărit pe stadionul Pacaembu de pes(“ 
60 000 de spectatori. Pele a fost m 
nou cel mai bun jucător de pe teren, 
marcînd trei puncte. Al patrulea gol a 
fost înscris de Toninho. Alves a marcat 
golul de onoare al echipei Flamengo.

• DINAMO Moscova a susținut la 
Santiago un meci amica’ în compania 
reprezentativei statului Chile. Gazde'e 
au cîștigat cu scorul de 2—0 (2—0).

Pe terenurile 
de baschet

La Varșovia s-au înlîlni't echipele 
masculine de baschet ale Poloniei și 
Iugoslaviei într-un joc contând pentru 
competiția internațională „Cupa celor 5 
națiuni". Baschetbaliștii polonezi au 
repurtat victoria cu scorul de 87—78 
(45—35). Cel mai bum jucător al polo
nezilor a fost Lopatka, care a înscris 
29 puncte.

★
In meci retur pentru „Cupa cam

pionilor europeni" la baschet masculin. 
Antwerpse a învins cu scorul de 99—52 
(40—28) pe Etzella Luxemburg. Bas- 
c.hetbaliștii belgieni s-au calificat pen
tru turul următor. Tot într-un meci 
retur desfășurat la Sofia, Lokomotiv 
Sofia a învins cu 91—73 (49—27) pe 
Galatasaray Istanbul. Echipa bulgară 
va juca. în turul următor cu echipa po
loneză Wisla.

★
Tot în cadrul „Cupei campionilor 

europeni" la baschet masculin, echipa 
Ignis Varese a învins cu scorul de 
112—56 (50—26) echipa Rabat (Ma< y 
roc). învingători și în primul meci 
(99—76), baschetbaliștii italieni s-au 
calificat pentru turuil următor.

★
In meciul retur din cadrul „Cupei 

campionilor europeni" la baschet fe
minin Wisla Cracovia a întrecut pe 
Standard Liege cu scorul de 91—54 
(46—30). învingătoare și în primul 
meci, baschetbalistele poloneze s-au 
calificat pentru turul următor ai com
petiției.

PE SCURT
INTR-UN MECI retur contând pen

tru „Cupa campionilor europeni" la 
handbal feminin, echipa poloneză Ruch 
Chorzow a jucat pe teren propria cu 
formația budapestană Spartakus. Hand
balistele maghiare au terminat învin
gătoare cu scorul de 17-8 (10-81 și
s-au calificat pentru turul următor 
urmînd să aibă ca adversare pe jucă
toarele de la Trud Moscova.

TURNEUL INTERNAȚIONAL de 
șah de la Baku s-a încheiat cu victoria 
șahiștilor sovietici Vladimir Baghirov 
și Vladimir Antoșin. care au totalizat 
fiecare cîte 9 puncte din 12 posibile. 
Pe locul trei s-a clasat Rașid Nej- 
metdinov cu 8,5 puncte. Partida Anto
șin — Nejmetdinov, întreruptă în ul
tima rundă, s-a dat remiză la mutarea 
79-a.

CU PRILEJUL unei reuniuni de box 
care s-a desfășurat la Wolverhampton, 
„greul" Brian London (Anglia) a dis
pus prin k.o. în repriza a 4-a de ame
ricanul Chip Johnson.
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