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... o tineretului —
PRINTRE CONCURENȚII DE LA „SEMĂNĂTOAREA*4

Constructorii de mașini agri- 
>le de la uzinele Semănătoa- 
■a nu prea au veleități în spor
ii de performanță. O singură 
Jiipă de volei le poartă nu- 
ele prin campionatul republi- 
tn și din cînd în cînd, cite un 
user sau doi ajung pe progra- 
ul „finalelor" din Capitală. în 
■llimb puțini sînt acei care nu 
iu mina cu sportul. Sînt aici 
țiva „inimoși" care fac o 
eabă tare bună. La îndemnul 

îndrumarea lor, zeci și sute 
3 constructori vin în timpul 
ber, fie la sala de sport, fie 

club sau pe pista stadionului 
se avîntă în întreceri. Poate 

•am fi crezut dacă nu ne o- 
earn deunăzi aici.
...Tînărul profesor de educa-

ție fizică Gh. Artim, tehnicia
nul asociației, stătea ca pe 
ghimpi în așteptarea instructoru
lui voluntar de lupte, Al. Pre
da ; se apropia ora stabilită pen
tru începerea întrecerilor de 
trîntă și acesta nu se arăta de 
loc, 
asta nu era, dar dresurile — 
cum li se spun chiloților de 
lină
le ținea într-un dulap bine „fe
recat", iar Artim voia ca trin- 
tașii să arate așa ca întotdeauna. 
Ei, dar credeți că se putea să 
lipsească Preda ? El este doar 
unul din animatorii sportivilor 
de la Semănătoarea. A venit ce-i 
drept cu sufletul la gură în ul
timul moment, dar pînă să-l ia 
„la roată" profesorul a și eclii-

Mare filozofie cu trînta

cu bretele — instructorul

pat „trupa". Foile de ooncurs, 
împerecherea trîntașilor le-a 
făcut cît ai bate din palme.

In altă parte a sălii, E. Del- 
că, cel care timp de 10 ani a de
ținut supremația în rindurile 
halterofililor noștri de la „semi
grea" dădea ultimele indicații 
tehnice concurenților înscriși la 
„haltere". Cît despre gimnastică, 
profesorul Artim n-avea grijă. 
De 4 ani el îi „dădăcește" și pe 
începători și pe cei mai pri- 
cepuți.

Și întrecerile au început. N-am 
consemnat recorduri sau perfor
manțe deosebite. Dar cîteva rîn- 
duri pentru entuziastele dispute

C. COSTIN
(Continuare în pag. a 2-a)

Astă seară, la ora 19, in sala Floreasca

1 nouă partidă de handbal romino-cehoslovacă 
BUCUREȘTI (tineret) - PRAGA

A doua întîlnire dintre hand- avea prilejul să urmărească — 
liștii romîni și cehoslovaci are în compania unui adversar valo- 
: astă-seară în sala Floreasca. ros, cuprinzînd jucători experi- 
: data aceasta, oaspeții — care mentați, de clasă —■ o serie de

Iea, Penu — Samungi, Mari
nescu, Nica, Gațu, Goran, Ro- 
șescu. Duca, Bratiloveanu, Pa- 
raschiv, Popescu.

PRAGA: Skarvan, Amost — 
Trojan, Benes, Razek, Duda, 
Havlik, Mrkvica, Kredatus, Mur- 
gon, Herman, Bruna și Cinuer.

Jocul va începe la ora 19, sub 
conducerea arbitrului Adolf Lerch 
(Elveția). In deschidere, la ora 
17,30, se va disputa o partidă în 
cadrul ,,Cupei F.R.H." : Dinamo 

Rafinăria Teleajen (m).

începe vacanța. De mîine. în cele mai pitorești locuri ale patriei, mii de elevi vor lua parte 
la taberele de iarnă. Postăvarul și cabana Cristianul Mare (din fotografia de față), in splen
didul decor de iarnă, sînt o adevărată invitație pentru minunatele zile de vacanță

Iată-ne la capătul unei etape 
importante a anului de învăță- 
mînt : azi se încheie primul tri
mestru de școală și după ultima 
oră de curs elevii vor intra în 
vacanța de iarnă. După lunile 
de învățătură, de dobîndire a 
noi și prețioase cunoștințe ele
vii își vor petrece zilele vacan
ței în mod plăcut și folositor. 
Peste tot, în zilele premergătoa
re, s-au făcut pregătiri intense. 
Conducerile școlilor, cu spriji
nul organizațiilor U.T.M. și al 
secțiilor de învățămînt, au al
cătuit frumoase și interesante 
programe cultural-educative din 
care nu vor lipsi serile literare, 
concursurile „Cine știe, câștigă" 
și tradiționalele serbări ale po
mului de iarnă, cu surprizele și 
bucuriile lui. în această perioadă 
sălile de spectacole, teatrele, ci
nematografele vor cunoaște a- 
fluența miilor dintre cei mai ti
neri spectatori.

Dar ca în fiecare vacanță, 
n-a fost omisă din program nici 
activitatea sportivă. De mîine 
trenurile și elegantele autocare 
vor duce mii de elevi spre cele 
mai frumoase stațiuni turistice 
ale țării. în munții patriei, la 
cabanele pitulate în pădurile de 
brazi, vor răsuna din nou larma 
și voioșia tinereasca. La Sinaia, 
Bușteni și Predeal, la Vatra Dor- 
nei, la Borșa și Băișoara se vor 
instala „cartierele generale" ale 
elevilor din toate colțurile țării.

Școlile sportive de elevi vpr 
organiza și în această vacanță 
tabere și centre de inițiere ia 
schi și patinaj, unde elevii vor

fi îndrumați de profesori și in
structori sportivi. Școlile spor
tive din Capitală vor organiza 
asemenea centre de inițiere la 
cabanele de pe Valea Prahovei. 
Școala sportivă din Cluj și-a a- 
les stațiunile Borșa și Băișoara. 
Mii de elevi ai școlilor sporti
ve și medii cu program special 
de educație fizică vor avea pri
lejul să petreacă vacanța în mod 
aotiv și instructiv.

O bogată activitate sportivă 
vor avea și elevii care vor ră-

mine acasă. Pentru ei se orga
nizează întreceri de handbal, vo
lei, baschet, șah și tenis de 
masă, iar acolo unde condițiile

se vor 
schi și

climaterice vor permite 
organiza concursuri de 
patinaj.

Iată tabloul acestei 
de iarnă, o adevărată 
sportivă care, ca în fiecare an, 
va constitui un minunat prilej 
de reîmprospătare a forțelor.

Tuturor elevilor le urăm * 
vacanță plăcută 1

vacanțe 
vacanță

ACTUALITATEA
• Cupa „39 Decembrie" la atletism

In numărul de azi
• Din viața organizației noastre

de

3-a) -

• Paleștrica — o valoroasă lucrare 
a educației fizice

(Pog. a 
istorie

riut din jucătorii noștri cu mare eficacitate in meciul de 
minted. Nica, in plină acțiune. El trape la poartă și înscrie 

printre liaulik și Bruna
Foto: T. Roibu

• Ecouri după jocurile de handbal 
mund și București

de
(Pag. a

la Dort-

r juca sub numele de repre- 
itativa orașului Praga — vor 
mi replica selecționatei de ti- 
■et a Capitalei. O partidă deo- 
>it de atractivă, ia cursul că- 
a spectatorii bucureșteni vor

elemente tinere din handbalul 
nostru.

la meciul de astăzi var fi pre
zentate formații alcătuite din 
următoarele loturi;

BUCUREȘTI (tineret) : Bogo-

• Campionatul republican de șah
(Pag. a 7^,)

; (Pag. a 8-a)

După meciul Romînia-Cehoslovacia
ȘARJE CU • ■ ■

egătirea tactică și-a spus cuvîntul!
Așadar, în palmaresul întîl- 
ilor dintre selecționatele măs
line de handbal ale Romîniei 
Cehoslovaciei „scorul" a de- 
ait egal : din 6 partide dis- 
tate pînă în prezent, 3 au 
«enit sportivilor romîni și 3 
or cehoslovaci. Egalaxea, ob- 
ută duminică seara în sala 
weasca, a produs, firește, sa- 
facție în rindurile iubitorilor 
sstui sport, cu atât mai mult 
cît ea a fost obținută în con- 

iile unei replici puternice a 
;peților cehoslovaci.
Astăzi, cînd orele ce s-au 
us de la acest meci pasio- 
t au atenuat emoțiile trăite, 
m încerca să facem unele a- 
icieri cu privire la compor- 
ea jucătorilor noștri, arătînd 
ia ce ne-a plăcut în evoluția 
, dar și sub ce aspect au ră-

» r
mas oarecum datori. Amintin- 
du-ne desfășurarea întîlnirii a- 
jungem la concluzia că selecțio
nata țării a jucat bine, întregul 
angrenaj funcționîud perfect. Au 
existat, desigur, perioade de scă
dere a ritmului, de pierdere a 
inițiativei, însă nu trebuie să 
uităm că handbaliștii romîni au 
avut în față cel mai redutabil 
adversar întâlnit anul acesta. 
Avem deci, în vedere că într-un 
joc de „calibrul" celui de du
minică seară pot exista în evo
luția unei echipe momente în 
care adversarul ajunge să stă- 
pînească mai bine situația. Im
portant este însă faptul că de

Dumiruca 3-au încheiat în
trecerile concursului de triat- 
lon, organizat pe Centrul uni
versitar București. Clasamen
tul feminin: 1. Institutul Pe
dagogic 8032 p; 2. I.S.E. 7263 p; 
3. Universitatea 6974 p. Cîteva 
rezultate individuale : 1. Sanda 
Necula (Institutul Pedagogic) 
2161 p. (3,6 — 20 m, 5,02 ni — 
lungime, 8,36 m — greutate), 
2. Elena Lungulescu (Institu
tul Pedagogic) 2030 p (3,7—20 
m. 4.10 m — lungime, 9,69 m— 
greutate). 3. Marta Vașilian 
(Universitatea) 2006 p (3,7 — 
20 m, 4,94 m — lungime, 8,01

m — greutate). Clasamentul 
echipelor masculine : 1. Uni
versitatea 9984 p; 2. Institutul 
Pedagogic 9723 p; 3. I. S. E. 
9091 p. Individual : 1. N. Qra- 
din (I.P.G.G.) 1900 p (3,1 — 20 
m, 6,24 m — lungime, 10,48 m
— greutate); 2. Gh. Brînzilă 
(Universitatea) 1849 p (3,2 — 20 
m, 6,25 m — lungime 10,26 m
— greutate); 3. V. Răut (Con
strucții) 1791 p. (3,3 — 20 m, 
6.18 m — lungime, 10,18 m — 
greutate).

A. BIZIM șl ST. URS’J 
asistenți I.C.F.

• Patinoar natural
Recent, a fost inaugurat ia 

Lupeni un frumos patinoar na
tural. Cu acest prilej zeci de 
tineri și tinere s-au întrecut în 
cadrul unui concurs de pcjtinaj^

Nou program de patinaj
In aceste zile, la patinoarul 

artificial din parcul Floreas
ca a intrat în vigoare un nou 
orar pentru public. Iubitorii
de patinaj au acces zilnic la 
patinoar între orele 11,30—14 39 
șl 18—20,30. Duminica și sărbă
torile legale, patinoarul este

SPOR

STAFIDE

la Lupeni
iar .
primul joc demonstrativ de ho
chei susținut de doua echipe 
de juniori.

S. BÂLOI, oaresp.

în încheiere a avut loc

la Floreasca
deschis pentru copii șl tineret 
(pină la 20 <Je ani) între orele: 
la—13 șl 18,30—21. De așeme- 
nea, duminică și în zilele de 
sărbătoare au fost create ore 
speciile pentru familii țpa- 
riațî și copii): 15,30—17.30.

TIVA
membri UCFS ? 
jumătate de oră de

rești“ îșî dispută cu ardoare întîietațea 
la volei, popice, șah, tenis de masă și 
fotbal. Cine cîștigă primește felicitări 
și merge mai departe în competiție. Cine 
pierde joacă la „consolare".

— Să mergem acum în 
spune mecanicul Nicolae

— Te aștept ?
— Știu eu, nea Leanca ?...
— Vasăzică, ne ocolești ?
— îmi pare rău, dar spune și dum

neata : ultima lună a anului. Peste tot 
— plan, bilanț, producție...

— Adică, noi nu avem olan ? N-avem 
producție ?

— N-am spus asta 1 însă, cum să-ți 
explic : altceva e cînd scrii, de pildă, des
pre o șarjă elaborată de un grup de 
tineri...

— ...Aflați în întrecerile din cadrul 
Spartachiadei de iarnă, nu ?... Ei, află, 
omule, că „spartachiadă" cum se face la 
noi în fabrică nu găsești nicăieri, 
despre șarjă, șarjele noastre sînt 
mai bune din țară I

, — Adevărat ?
— Vino să vezi !
M-am dus. Clubul fabricii de pe 

șeaua Viilor era pliu. Se juca șah și 
tenis de masă. Cu două săptămîni în 
urmă axusese loc aici deschiderea fes
tivă a Spartachiadei de iarnă. De atunci, 
în fiecare zi, membrii asociației sportive 
a'Fabricii de produse zaharoase „Bucu-

asta ce e ? — schimb

REPORTAJ DE

fabrici — îmi 
Leanca.

SEZON |

— Aveți mulți 
întreb eu după o 
prezentări,

— 450
— Nu-i rău. Dar

discuția, arătînd “spre ciocolata pe care 
O bandă transportoare o duce în secția 
de ambalaj.

— Șșirjă cu stafide.
— Producție mare ?
— 13 tone pe zi. Comenzi speciale 

Vine Anul Nou și cu Moș Gerilă nu 
te poți pune. Gustați 1 Așa-i că am avut 
dreptate cînd spuneam că cea mai 
șarjă din țară se face la noi ?

— Cea mai dulce !
Apoi, privindu-mă pieziș :
— Știi, tinerii care elaborează

bună

drageuri, fondante, 
jeleuri...

Intrăm. Tone de 
prăjituri, caramele,

— Aici e baza de aprovizionare a lui 
Moș Gerilă ! — îmi spune zâmbind nea 
Leanca. Tînăra de la mașină — începe 
el să facă prezentările — este Virginia 
Gîrea, voleibalistă. Aceștia sînt frații 
Victor și Iosif Iancu — patisieri frun
tași și fotbaliști. Uite-i și pe cei mai 
buni popicari ai noștri : Spirea Teic 
(fochist), Tudor Natu (maistru), Gheor- 
ghe Gulea (rafinor). Să mergem mai 
departe. Niculina Neacșu și Sanda Pe- 
trache de la fondante...

— Știi, tinerii care elaborează aceste 
șarje se întrec și în cadrul Spartachiadei 
de iarnă !...

— Văd, nea Leanca.
Și notez. Cei mai inimoși organizatori 

ai acestor întreceri : David Păcuraru — 
președintele consiliului asociației sportive 
și Nicolae Leanca — responsabilul grupei 
sportive de la „Ciocolată", cel cu... șar
jele, care n-a șarjat de loc cînd ne-a 
lăudat fabrica și pe sportivii ei.

iI I 
(Continuare în pag. a 7-a)

CALIN ANTONESGU

Cît 
cele

»0-

V. TOFAN



DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI BUNI GOSPODARI...
• 1 300 de tineri și tinere din 8 aso

ciații sportive din raionul Odorhei au 
participat zilele trecute la întrecerile 
tradiționalei competiții „Cupa 30 De
cembrie". Concurenții s-au întrecut la 
șah, tenis de masă, baschet și volei.

A. Pialoga

• In întrecerile pentru cucerirea In
signei de polisportiv de la asociația 
Mătasea roșie din Cisnădie, cele mai 
bune rezultate le-au obținut țesătoarele 
Ecaterina Reker și Use Fink, frezorul 
G. Marcu și ajutorul de maistru țesător 
F. Elvald.

• Asociația sportivă Textila tot din 
Cisnădie, a inaugurat de curînd un 
teren de handbal în 7 și unul de volei. 
Astfel, cei 3 800 de membri ai acestei 
asociații și-au îmbunătățit simțitor 
condițiile de practicare a acestor două 
îndrăgite discipline sportive.

G. Topîrceanu

• In raionul Mizil sînt 62 de aso
ciații sportive. Membrii acestora sînt 
îndrumați de 308 instructori sportivi 
voluntari, dintre care 178 sînt. în aso
ciațiile sportive de la sate. Printre cei 
mai activi instructori din asociațiile 
sătești sînt: T Enea (comuna Bol
dești), C. Dinu (com. Ciorani), M. 
Buga (corn. Cîrligu) și Luoreția Ciș- 
masu (com. Rotari).

St. Constantin

• De curînd sportivii din asociația 
Știința-Dej au terminat amenajarea 
pistei de schi de pe Tilalmaș. Consi-

CÎND LIPSEȘTE PREOCUPAREA
„Tovarăși 1 Participați cu toții la în

trecerile Spartachiadei de iarnă, a că
rei deschidere are loc miercuri 16 de
cembrie", anunța un afiș din incinta 
întreprinderii bucureștene „Automa
tica".

In după-amiaza zilei anunțate, ia- 
tă-ne la „Automatica". L-am găsit 
aici pe cunoscutul șahist E. Nacht, care 
urma să dea un simultan. Mesele de 
șah tocmai erau aranjate pe... palierul 
unei scări 1 Cu o întîrziere de aproape 
o oră a început — în sfîrșit — simul
tanul, în fața cîtorva spectatori.

Și asta a fost tot! Demonstrațiile 
de tenis de masă și de lupte, care 
fuseseră anunțate și notate cu grijă 
în planul de acțiune, nu s-au organi
zat. Qt despre concursuri — nici atît. 
Să notăm că toate acestea s-au pe
trecut la 16 zile după data prevă
zută pentru începerea Spartachiadei, 
atunci cînd, de fapt, întrecerile ar fi 
trebuit să fie în plină desfășurare.

Așadar, felul cum a înțeles consi
liul asociației (președinte I. Roșea) să 
organizeze primele manifestații ale 
Spartachiadei de iarnă, trebuie notat 
cu minus. Cei în drept trebuie să re
flecteze serios pentru punerea lucruri
lor la punct.

M. T. 

liul acestei asociații sportive a pus la 
dispoziția amatorilor 30 perechi de 
schiuri.’

A. Kontrai

• Trecerea probelor pentru Insigna 
de polisportiv constituie o preocupare 
permanentă a asociațiilor sportive din 
raionul Filiașî. Pînă în prezent peste 
1 600 de tineri și tinere au devenit pur
tători ai Insignei.

N. Cîrștocea

• Recent, pe înălțimile munților 
Căpățînei, în comuna Mălaia, a avut 
loc o „duminică-sportivă". Cei 67 de 
tineri ai asociației sportive din Mălaia 
au invitat Ia întrecerile de volei și șah 
vecinii lor din Voineasa. întrecerile au 
fost încheiate cu* un frumos program 
artistic.

C. Marinoiu

• Colectiviștii din comuna Merei, 
raionul Buzău, au asistat deunăzi la 
o reușită demonstrație de box susți
nută de pugiliștii din Buzău. Au plăcut 
în mod deosebit demonstrațiile reali
zate de I. Ionescu — V. Deșliu și N. 
Paraschiv — Șt. Aldea.

M. Dumitru

Printre concurenții de la „Semănătoarea"
(Urmare din pag. 1)

tot am lăsat. La trintă, lăcătușii I. 
Varga și I. Andrei, transportorul Gli. 
Vatu și lăcătușul M. Ștefănescu, strun
garul Gh. Oniu și matrițerul M. Fi
lip, duduiau podeaua ca nicovalele 
pneumaticelor. Gimnaștii, printre care 
P. Gheorghe, M. Tănase și C. Doro- 
banțu, câte 8 în grupă, erau numai 
ochi și urechi la profesor ca să nu 
cumva să rămînă în urmă sau s-o ia

Halterojilii lui... Delcă in concurs

• Sala Voința din Buzău a găzduit 
duminica trecută un interesant con
curs de șah și tenis de masă. Au par
ticipat sportivii asociațiilor Metalul 
împreună cu Voința Buzău, care au 
primit replica sportivilor de la asocia
ția „23 August" din Cîmpina. La tenis 
de masă au ieșit învingători cei din 
Buzău cu 5—4,. iar la șah oaspeții cu 
3—2.

D. Marin

• La C.S.O. Timișoara a început un 
curs pentru instructorii de turism. Cei 
32 de cursanți au dat lucrările de con
trol și au participat la prima probă 
practică: un concurs de orientare tu
ristică.

I. Orga

• Asociația sportivă Știința Galați 
a organizat cu cîteva zile în urmă o 
competiție rezervată studenților din 
anul I dotată cu o cupă. întrecerile 
s-au desfășurat la volei, baschet, 
handbal și fotbal. Cu acest prilej au 
fost remarcate noi talente : D. Mărăscu 
și Lucia Nicoară (baschet), P. Popa 
și N. Stelian (fotbal), D. Bărzoi, P. 
Gheorghe și I. Frumuzache (handbal).

T. Siriopol

înaintea celorlalți cu exercițiul. In 
sfîrșit, flăcăii lui Delcă duceau haltera 
în sus și în jos de ziceai că-i de car
ton. S. Burcea, sudor electronituitor, I. 
Manea, controlor tehnic la sectorul 3, 
I. Ani și Gh. Mînăstire, turnători, au 
fost printre primii înscriși în listele 
de concurs ale celor puternici.

întrecerile Spartachiadei sînt abia la 
început și de aceea n-am scris prea 
multe despre sportivii de la Semănă
toarea. Sîntem siguri însă că prilejul 
îl vom avea cît de curînd.

Un subiect mai puțin abordat în co
loanele ziarului nostru este felul cum 
își desfășoară aciivitatea comisiile de re
vizie. Acestea iși trăiesc viața pe lingă 
fiecare asociație sportivă. Rostul comi
siilor de revizie este de a verifica cu 
regularitate modul cum sînt gospodărite 
mijloacele materiale, cum sînt folosite 
fondurile asociației, precum și metodele 
întrebuințate in munca de încasare a 
cotizației de membru UCFS.

Dar, să localizăm... Ne vom deplasa 
pentru aceasta într-una din asociațiile 
sportive din Bacău, concret—la „Steaua 
roșie". Trei oameni, trei activiști obș
tești urmăresc felul cum sînt gospodă
rite fondurile uneia dintre cele mai mari 
asociații sportive din regiunea Bacău, 
asociație cu 1800 de membri UCFS. 
Este vorba de tovarășii Petre Caizerliu 
(președintele comisiei), Vasile Măriei și 
Ion Iordache (membri).

Despre mnuca în sine a comisiei se 
pot spune multe lucruri interesante. Să 
dăm însă cuvîntul tovarășului Caizer
liu :

— Activitatea comisiei este orientată în 
două direcții: verificarea stării mate
rialelor și a echipamentului sportiv ca 
sarcină gestionară, și urmărirea îndepli
nirii planului de venituri și cheltuieli, 
sarcină financiară.

— La ce intervale se face controlul 
gestiunii asociației ?

— Tn general, de două ori pe an, în 
luna iulie pentru semestrul I, și in pri
mele zile ale lui ianuarie pentru cel 
de-al doilea semestru. La verificarea ges
tionară pe care am făcut-o la mijlocul 
acestui an, am procedat la casarea u- 
nei cantități însemnate de material și 
echipament sportiv. In principal, am 
urmărit dacă se respectă termenul de 
uzură al acestora.

— Și ce ați constatat ?
— Comisia a apreciat că, în mai toa

te cazurile, indicațiile termenelor de ca
sare au fost respectate. De pildă: „via
ța" unei ghete de fotbal, care are ter
men de uzură pînă la 3 ani, a fost pre
lungită printr-o bună îngrijire. Desigur, 
nu putem generaliza. Insă, în linii 
mari grija pentru buna gospodărire a 
materialului și echipamentului sportiv 
se face simțită. Dar, uneori, materia
lele se strică repede și acest lucru este 
determinat nu atît de modul de păstra
re, cît de calitatea unor produse. Mă 
refer la pantofii de tenis, care rareori 
rezistă pînă la limita termenului de 
uzură.

întrecerile cooperatorilor
întrecerile Spartachiadei de iarnă a 

tineretului sînt în plină desfășurare la 
asociația sportivă Voința de pe lîngă 
cooperativa „Munca" din Capitală. 
Membrii asociației au participat pînă în 
prezent la concursuri de gimnastică, 
șah, tenis de masă și haltere. Din cei 
779 de salariați, cît numără cooperativa, 
s-au întrecut!, pînă în prezent, peste 300, 
evidențiindu-se următorii sportivi: C.

— Ce drum urmează materialele pro 
puse spre reformă ?

— In toate cazurile, aceste material, 
sînt transferate unor asociații sportiv, 
cu posibilități financiare mai reduse 
Operația se face bineînțeles pe bază dc 
proces-verbal.

— Despre sarcina financiară a co 
misiei de revizie ne-ați amintit doar îi 
trecere...

— Intr-adevăr. Să vă dau cîteva a 
mănunte. Verificarea financiară a aso 
ciației sportive urmărește modul cun 
s-au realizat veniturile, precum și e 
jectuarea cheltuielilor. Pentru primul se 
mestru al anului in curs, veniturile pro 
venite din cotizații reprezintă un pro 
cent de 90 la sută. Se adaugă la aces 
tea veniturile realizate dintr-o seri, 
de acțiuni culturale și desigur, din ma 
nifesiațiile sportive. Asociația noastră a 
vină o sală de sport, un stadion, und. 
se pot organiza în bune condițiuni în 
treceri de fotbal, handbal, rugbi, bas 
chet, volei, haltere și gimnastică. în a 
cest sens trebuie să arăt că o bună par 
te din competițiile oficiale, la nivel re 
gional și chiar republican au loc pe te 
renurile sportive ale asociației noastre. 
Deci, o bună sursă de venituri,

— Și în privința cheltuielilor?...
— Asociația noastră spoUivă are cî 

teva secții pe ramură de sport, ca d. 
pildă fotbal (echipă de seniori in cam 
pionaiul regional și o alia de junior 
in campionatul republican), tir (susținu 
tă de trei sportivi de categoria I, 13 d. 
categoria a Il-a, 6 de a II l-a), volei (■ 
echipe în campionatul orășenesc), șal 
(in care s-a detașat L. Dobronouțeanu 
participant la semifinalele campionaiu 
lui republican), baschet (echipă de tine 
ret înființată cu un an în urmă), popi 
ce, tenis de masă. Firește, un asemenei 
„pluton" de secții și echipe implică chel 
tuieli importante. în orice caz, balanțe 
dintre venituri și cheltuieli este exce 
dentară; pînă la 30 septembrie, veni
turile depășeau cheltuielile cu 6 la sută★

Toate bune în ceea ce privește acti 
vitatea comisiei de revizie a asociație 
Steaua roșie. Cu două... excepții însă 
prima — comisia nu iși desfășoară acti 
vitatea pe baza unui plan de munci 
(cum de altfel este indicat), și a doui 
verificarea financiară și gestionară nt 
se face „cel puțin o dată la trei luni' 
așa cum prevede îndreptarul asupra ac 
tivității comisiei de revizie. Poate, dt 
aci înainte...,

ROMEO TIBERlt

Tabacu, D. Cocergeanu, L. Panait (te 
nis de masă), I. Grigore, S. Ionescu 
I. Mateescu (șah), M. Romulus, Gh 
Mateiaș (haltere) ș.a. Consiliul asocia 
ției și-a propus ca pînă la sfîrșitul eta 
pei 1 să angreneze în întrecerile Spar 
tachiadei de iarnă peste 400 de membr 
cooperatori.

<3. FURC1LA - coresp

DAREA DE SEAMĂ OGLINDEȘTE MUNCA COLECTIVULUI
Pe Dealul Spirii, la doi pași de unul 

din cele mai noi cartiere ale Capitalei 
—- Drumul Taberei — se află Fabrica 
de ventilatoare București. Trecătorul 
care citește firma de pe poartă se gîn- 
dește, probabili, că aici 
nează acele ventilatoare 
plastic sau toi nichelate 
toride de vară răcoresc 
iilor. Nici vorbă de așa 
fabrică ventilatoare care

se confecțio- 
cu pale din 

care în zilele 
aerul încăpe- 
ceva. Aici se 
purifică aerul 

diflhalelg urinelor, din galeriilernine- 
lor. Unele sînt de mărimea unei va
lize obișnuite, iar altele te impresionea
ză pur și simplu atît prin mărimea 
lor cit și prin puterea lor de a „miș
ca* mii de metri cubi de aer într-un 
minut.

Această fabrică sportul are 
mulți prieteni. Cei mai tineri sînt an
grenați în concursuri oficiale (volei
baliștii, fotbaliștii, jucătorii de tenis 
de masă etc.). Alții, și aceștia sînt 
cei mai numeroși, participă la com
petiții de mase unde nu rezultatul di
rect contează cel mai mult ci faptul 
Că practici un sport sau altul. Con
ducerea activității sportive de aci a 
fost încredințată unor tovarăși care 
se achită cu mult simț de răspundere 
și pasiune de această sarcină. Este 
vorba de membrii consiliului asociației, 
de cei din birourile secțiilor pe ramură 
de sport și de organizatorii sportivi 
din secțiile fabricii. Găsești mulți pa-
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sionați de sport și în activul U.T.M.
și în cel sindical.

Recent, am fost la „Icar", așa se
. numește asociația sportivă a fabricii 

și ne-am interesat de preocupările pe 
care le au activiștii sportivi de aici 

. în aceste zile dy sfîrșiț_de an, Preșe-
: dintele asociației, TovT'Gheorghe Diă- 

conescu, ne-a pus imediat în temă.
— De două săptămîni, ne spunea dîn- 

sul, tot activul, adică membrii consiliu
lui, ai birourilor secțiilor, organizatorii 
de grupe și instructorii noștri ajutați 
efectiv de tovarășii din comitetul L'T.M. 
și din sindicat îșî desfășoajă actîvitafeâ 
în trei direcțilj. întocmirea dării de 
seamă pențriî Conferința asociației, or- 
gajjjîâfea întrecerilor Spartachiadei de 

-iarnă și pregătirea introducerii siste- 
. mului îmbunătățit de evidență a mem

brilor UCFS și încasarea cotizației. 
Toate acestea sub atenta îndrumare 
a organizației de partid din fabrică.

Prima din aceste probleme, adică 
pregătirea conferinței de dare de seamă 
și alegeri a asociației ne interesa în 
mod deosebit. Felul cum a muncit 
consiliul asociației Icar pentru alcă
tuirea dării de seamă constituie, după 
noi, un exemplu care merită a fi urmat 
și de alte organizații UCFS.

— începutul pregătirii acestei acțiuni 
importante, conferința de dare de sea
mă șj alegeri — ne arăta președintele 
asociației — s-a făcut într-o ședință lg asociația Icar factorii răspunzători 
de Lucru. Cu acest prilej aproape toți de bunul mers al muncii sportive pri- 
membrii consiliului au primit sar- vesc cu toată seriozitatea rolul pe care 

îl au.
Dar să vă redăm pe scurt conținu

tul cîtorva capitole din darea de

membrii consiliului au primit sar
cini concrete. De exemplu, patru mem
bri din consiliu urmau să se ocupe 
de organizarea ședințelor de dare de 

seamă în grupele sportive, alții tre
buiau să participe la ședințele de ana
liză a secțiilor pe ramură de sport 
etc. După desfășurarea acestor acțiuni 
în grupe și secții, membrii consiliului 
adunaseră datele necesare întocmirii 
dării de seamă. Apoi, un colectiv re- 
strîns, format din președintele asocia
ției, secretarul și încă doi membri a 
început selecționarea datelor și cifre
lor care urmau să fie introduse în 
darea de seamă. Paralel, alți doi mem
bri ai consiliului au centralizat pro

DIN VIAȚA ORGANIZAȚIEI NOASTRE

punerile și sugestiile culese în grupele 
sportive și în secțiile pe ramură de 
sport, care au constituit baza de ple
care pentru activitatea viitoare.

Răsfoind darea de seamă a consiliu
lui asociației Icar, îți dai seama că 
ea reprezintă rezuftatul unei mulnci 
colective și este oglinda fidelă a 
activității desfășurate aici într-un an 
de zile. Enumerarea diferitelor activi
tăți și notarea lor cu plus sau minus, 
după cum este cazul, atestă faptul că 

seamă. După o introducere de cîteva 
rinduri, darea de seamă se oprește asu
pra obiectivelor pe care și le-a propus 
consiliul asociației pentru anul 1964. Se 
arată, pe rînd, cu cîți membri a crescut 
asociația, cîți tineri au participat la 
faza pe asociație a marilor competiții 
de mase a anului, cîți noi instructori 
sportivi au fost pregătiți, cîți tineri au 
obținut Insigna de polisportiv, cîte ac
țiuni turistice s-au organizat etc. etc. 
In continuare, darea de seamă se 
ocugă de felul cum a fost realizat 
planul de venituri și cheltuieli al aso
ciației. Despre această latură impor
tantă a muncii, asigurarea bazei mate
riale, se vorbește de altfel și în raportul 
comisiei de revizie. Planul de venituri 
și cheltuieli pe 1964 a fost depășit cu 
18,5 la sută. Această realizare a fost 
posibilă datorită strîngerii cotizației 
UCFS de la toți cei peste 600 de mem
bri UCFS și prin obținerea de veni
turi suplimentare. Numai din colecta
rea fierului vechi s-a realizat o sumă 
de peste 15 000 lei. S-au procurat ma
terial și echipament sportiv în valoare 
de 45 000 lei. „Se constată, precizează 
raportul comisiei de revizie, că s-au 
respectat hotărîrile și instrucțiunile în 
vigoare, bunurile asociației au fost ad
ministrate cu grijă iar fondurile chel
tuite cu chibzuință".

Despre activitatea secțiilor afiliate — 
fotbal, volei, tenis de masă și turism 
— darea de seamă vorbește pe larg. 
Sînt enumerate succesele obținute de 
voleibaliști (locul I în campionatul ra
ional), de jucătorii de tenis de masă, 
care activează în campionatul Capita
lei, de turiști, care au c.îștigat o serie 
de locuri fruntașe în diferite concursuri 
de orientare turistică. Paragraful în 
care se vorbește despre fotbaliștii de la 
Ic,ar începe cu „Din păcate"... Echipele 
de seniori și juniori activează în pri
ma categorie a campionatului orășe
nesc și’ sînt pe ultimul ioc în clasa

ment după terminarea turului. Cauzei 
acestei slabe comportări sînt analizat 
pe larg. Sînt criticați antrenorul ș 
instructorul sportiv care se ocupă d< 
cele două formații, fotbaliștii care ai 
avut o comportare necorespunzătoare 
ca de pildă C. Igna, I. Mușat (de 1. 
juniori), St Radu, I. Gheorghe, D 
Enache și alții. Nu este scutit de criti 
că nici biroul secției de fotbal, nic 
responsabilul tehnic al consiliului, car 
au avut serioase lipsuri în munca d. 
îndrumare a activității fotbalistice di' 
fabrică. Sînt amintiți și alți membri s 
consiliului care n-au muncit, ca d 
pildă, Stan Tudor, responsabilul c 
problemele de propagandă, care a lă 
sat să muncească alții în locul lui.

Parcurgînd rîndurile proiectului d 
hotăirîri, schițat de consiliul asociație 
constatăm că el cuprinde o serie d 
puncte de mare importanță pentru acti 
vitatea viitoare. Am spicuit doar cîteva 
promovarea elementelor tinere talents 
te în echipele de fotbal; mărirea nt 
mărului membrilor UCFS la 700; af 
lierea secției de șah la federația d 
specialitate; mărirea numărului instruc 
torilor sportivi la 16; organizarea cam 
pionatului asociației la patru ramul 
sportive etc,

Am socotit necesar să arătăm — p 
scurt — felul cum a muncit consilit 
asociației sportive Icar pentru întoe 
mirea dării de seamă, considerînd c 
acest lucru poate veni în ajutorul alte 
asociații care se pregătesc pentru adt 
nările și conferințele de dări de seam 
și alegeri ce vor începe luna viitoart

T. RABȘAN



Palestrica—o valoroasă lucrare de istorie a educației fizice*) Pe armele materialelor publicate
în legătură cu educația fizică în orîn
duirea primitivă îl obligă pe autor să 
recurgă la izvoare diferite, în special 
la cele etnografice și sociologice, în 
care faptele se îmbină uneori cu ipo
tezele. Pe măsuiă ce înaintăm, faptele 
sînt tot mai bogate, manifestările va
riate, izvoarele tot mai numeroase. E- 
ducația fizică a popoarelor antice, în 
orînduirea sclavagistă, este prezentată 
amplu, cu lux de amănunte, păstrîn- 
du-se unitatea materialului și a ideilor. 
Merită menționat faptul că în construi
rea imaginii cît mai fidele a fenomenu
lui educației fizice în această perioadă 
autorul recurge la izvoare diferite, în- 
cepînd cu poemele homerice și termi- 
nînd cu operele filozofilor. Prezenta
rea este departe de a fi istoricistă, ci, 
dimpotrivă, scoate în evidență ceea ce 
este valoros și semnificativ uman în 
teoria și practica exercițiilor fizice din 
epoca aceasta (caracteristica este a- 
ceeași și pentru celelalte capitole ale 
cărții). Subliniind însemnătatea con
cepției dezvoltării armonioase a indivi
dul lui, autorul critică în același timp

• „O... performanță: 3 puncte în 
8 meciuri**, a fost titlul materialului 
crtfic apărut în zi-arol nostru, în le
gătura cu comportarea din ultima 
vreme a echipei de fotbal Metalul 
Pitești, oare activează în categoria 
G. Printre altele, se arată că antre
norul C. Socec lucrează defectuos, 
nu-și întocmește documentele de pla
nificare, iar fotbaliștii vin la antre
namente după... pofte. Clubul sportiv 
orășenesc Pitești ne-a răspuns urmă
toarele : „Articolul apărut ia ziar 
ne-a fost de mare ajutor. Consiliul 
asociației sportive Metalul și C.S.O. 
Pitești an făcut o analiză temeinică 
a activității secției de fotbal, au reor
ganizat biroul de conducere, iar an
trenorul C. Socec a fost înlocuit."

• Conducerea asociației sportive 
Marina Mangalia a ]ost criticată in 
ziarul numărul 4559 pentru lipsa de 
grijă în organizarea partidelor de 
fotbal. După apariția acestui material 
s-au luat măsuri ca in incinta tere
nului de joc să nu mai aibă acces 
decit persoanele în drept.

• De curînd, ziarul nostru a scos 
în evidență slaba activitate a consi
liului asociației sportive Minerul Câm
pulung Muscel. Printre altele, se 
arăta că membrii consiliului asocia
ției nu s-au preocupat de organi
zarea de concursuri pentru trecerea 
normelor Insignei de polisportiv, nu 
muncesc colectiv și că nu au luat 
măsuri pentru desfășurarea unei ac
tivități continue în toate sectoarele 
de producție. După apariția articolu

lui, consiliul asociației a luat măsuri 
pentru remedierea lipsurilor. lr

• Asociația sportivă Metalul Tlr- 
goviște mulțumește ziarului pentra 
critica justă din numărul 4525. cară 
se referă la indisciplina unor bouri. 
Pentru a îndrepta această stare de 
lucruri, consiliul asociației sportive a 
pus accent pe educarea membrilor 
secției de box și a eliminat din secțto 
pe sportivul IF. Kleir.

• Materialul „Zece zile prin caba
nele din Bucegi* se referea, printre 
altele, la faptul că marcajele siut 
necorespunzătoare, că la unele cabane 
nu se găsesc truse medicale etc. În
treprinderea regională a stațiiHutor 
balneo-ciimaterice cu sediul m Suraiai 
ne-a răspuns următoarele: „Cele re
latate de ziar corespund reală ații. 
Majoritcdea indicatoarelor de pe tra
seele amintite în articol au și fost 
montate. De asemenea, s-aa înființat 
aouă puncte sanitare de prim ajutor 
la cabanele Zănoaga și Babele*.

• „Avem magazin, dar...“, așa s-a 
intitulat articolul apărui sub semnătură 
prof. C. Săvinescu din Piatra Neamț, 
întreprinderea comerțului ca ridicata 
din Bacău, care aprovizionează ca 
materiale și echipament sportiv ma
gazinele din regiune, ne informează 
că in momentul de față toate unită
țile ei sînt aprovizionate din belșug 
cu săniuțe, patine, mese pentru tenis 
și șah etc. In continuare, se arată 
că întreprinderea va face tot ce este 
posibil pentru a aproviziona maga
zinele sale cu articole sportive de 
sezon.

In fiecare zi ne sosesc la redacție numeroase răspunsuri prin care cei 
criticați ne comunică măsurile luate pentru lichidarea lipsurilor semnalate. 
Mai sînt însă consilii ale asociațiilor și cluburilor sportive, antrenori și 
sportivi care nu răspund criticilor făcute de ziar. Printre cei care nu ne-au 
răspuns se află clubul sportiv Steaua București (din luna iunie), consiliile 
raionale UCFS Tr. Severin, Bîrlad, consiliul regional Hunedoara (din luna 
iulie), clubul sportiv Rapid București, Federația romînă de natație. G.S.M. 
Reșița (din luna august), clubul sportiv Progresul București (din iurta 
septembrie) etc.

. Sperăm că de data aceasta răspunsurile nu vor mai întîrzia...
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ucrare de erudiție și talent pedago
gic, „Palestrica" este una dintre a- 
parițiile editoriale de seamă ale a- 

nului 1964, constituind un bogat izvor 
de documentare pentru toți cei care 
studiază, sub o formă sau alta, fenome
nul educației fizice. Autorul lucrării, 
profesorul emerit Constantin Kirițescu, 
este cunoscut ca un militant activ pen
tru educația fizică integrată în concep
ția educației multilaterale. Predînd 
timp de mai mulți ani cursul de istoria 
educației fizice la Academia națională 
de educație fizică, continuînd preocu
pări mai vechi și lărgind informația, 
prof. C. Kirițescu prezintă publicului 
cititor o ediție nouă, mult îmbunătă
țită și îmbogățită, a volumului cu ace
lași titlu, apărut în „Editura Casei 
școalelor" cu 21 ani mai înainte. De la 
început trebuie să subliniem că noua 
prezentare se remarcă prin interpreta
rea științifică, în lumina concepției ma- 
terialist-dialectice, a datelor, faptelor, 
acțiunilor și ideilor legate de evoluția 
istorică a ceea ce astăzi numim educa
ție fizică și cultură fizică.

Operă de sinteză, „Palestrica" 
aduce în fața noastră tabloul 
larg și complex al preocupări
lor milenare ale omului pentru 
exercițiul fizic. Dialectica dez
voltării și transformării exerci
țiului fizic ca factor de întărire 
a sănătății și de contribuție la 
dezvoltarea calităților spirituale 
se cere a fi descifrată, analiza
tă și prezentată apoi în ceea’ 
ce are ea mai semnificativ și 
mai instructiv pentru epoca 
noastră. Prof. C. Kirițescu și-a 
luat această sarcină, deosebit de 
dificilă, de care — de la înce
put trebuie s-o spunem — s-a 
achitat admirabil.

Istoria educației fizice nu 
poate fi înțeleasă în afara isto
riei dezvoltării societății ome
nești, a dezvoltării relațiilor de 
producție și — determinată de 
acestea — a științei și culturii, 
a fenomenului educativ privit 
în general și în specificul său 
în diferitele orinduiri sociale. 
Pentru cercetătorul acestui do
meniu capătă importanță și au 
semnificație datele cele mai di
ferite, din domenii deosebite : 
istorie, economie politică, etno
grafie, istoria artelor, filozofie,
pedagogie ș. a. Se cere însă o 
mare putere de sinteza și o orientare 
ideologică fermă pentru a face din 
toate acestea un întreg coerent din 
care să nu lipsească nici un moment 
firul conducător, explicativ, al depen
denței manifestărilor din domeniul edu
cației fizice de condițiile materiale și 
sociale ale dezvoltării societății. Citind 
această lucrare nu se poate să nu fii 
impresionat de bogăția datelor și, mai 
ales, a ideilor pe care le cuprinde și 
să nu fii îndemnat la reflecții în legă
tură cu rolul care-i revine educației fi
zice în formarea multilaterală, armoni
oasă, a generației tinere a societății 
noastre. Pentru profesorii de educație 
fizică, pentru antrenori și activiștii 
sportivi „Palestrica" este nu numai un 
adm .abil manual de istorie a modali
tăților și formelor de practicare a exer- 
cițiilor fizice, dar în același timp și un 
manual de pedagogie și metodică a 
educației fizice, un bogat izvor de în
vățăminte și sugestii. Alături de valoa
rea informativă a lucrării trebuie să 
punem, poate pe același plan, valoarea 
ei educativă, pentru că, parcurgînd pa
ginile ei, ești profund impresionat de 
noblețea și valoarea socială a efortu
rilor care sînt și trebuie să fie menite 
să ducă la triumful mișcării de cultură 
fizică.

Celorlalți cititori, indiferent care este 
profesiunea lor și care sînt intr-o oare
care măsură prieteni ai mișcării, ai 
exercițiului fizic sub formă de turism, 
gimnastică igienică sau spectacol spor
tiv, opera aceasta le va arăta că for
mele actuale ale exercițiului fizic sînt 
rezultate dintr-o evoluție îndelungată 
și frămîntată a unor mișcări care s-au 
desprins din procesul muncii pentru a 
deveni mijloace de perfecționare a fiin
ței umane. Prin bogăția și varietatea 
datelor, „Palestrica" este o lucrare care 
contribuie la îmbogățirea tezaurului 
cultural și la integrarea culturii fizice 
în cultura societății noastre socialiste. 
Pentru cei care nu au avut încă prile
jul să ia cunoștință de conținutul lu
crării, dăm câteva dintre ideile conside
rate de noi ca fiind mai însemnate, 
deși sîntem convinși că nici cel mai de
taliat rezumat nu poate furniza o ima
gine apropiată de original.

în prima parte a lucrării autorul ne 
introduce în fenomenul educativ spe
cific orinduirii primitive, în care edu
cația fizică apare ca acțiune intențio
nată de transmitere și dezvoltare a ca
lităților fizice necesare procesului 
muncii. Legătura dintre educația fizică 
și procesul muncii este eleirientul esen
țial al înțelegerii specificului exercițiu
lui fizic, indiferent de modul cum ea 
va apare în diferitele etape ale evolu
ției societății. Lipsa unor date concrete
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acele aspecte care reprezintă amprenta 
de clasă, aristocratică în teoriile filo
zofilor sau în manifestările concrete ale 
exercițiului fizic în epoca sclavagistă. 
Descompunerea societății sclavagiste 
își are corespondente și în declinul 
ideii și instituțiilor proprii educației 
fizice. Sînt analizate aici diferitele cau
ze și influențe care vor duce în socie
tatea feudala, pe de o parte, la dispre
țul pentru cultura corporală — sub in
fluența religiei creștine — și, pe de altă 
parte, la practicarea exercițiilor fizice 
în scopul pregătirii militare a cavale
rilor. Tabloul societății feudale este viu 
colorat și bogat în detalii sugestive.

Trecerea la orînduirea capitalistă îi 
prilejuiește autorului incursiuni largi în 
domeniul pedagogiei umaniste. Con
cepția renașterii — umanismul — se 
reflectă și în atitudinea față de educa
ția fizică. Cititorul ia cunoștință de di
ferite sisteme pedagogice, de principa
lele idei progresiste ale lui Rabelais, 
Komenski, Locke, Rousseau și alții, 
care au contribuit la dezvoltarea pe
dagogiei moderne și la promovarea e- 
ducației fizice printre obiectele de în- 
vățămînt. Orînduirea capitalistă este 
caracterizată, în prima ei fază, prin 
încercările tot mai numeroase de a tra
duce în viață ideile pedagogilor mo
derni, prin introducerea exercițiilor fi
zice în programul școlilor (Bazedow, 
Salzmann, Guts Muths, Pestalozzi, Her
bart ș.a.) și prin eforturile de a se crea 
sistemele educației fizice — într-o ac
cepțiune mai restrânsă a sistemului — 
(Amoros, Jahn, Spiess, Ling, Arnold). 
Prezentarea educației fizice din socie
tatea capitalistă se încheie cu aspecte 
din cîteva țări în care ea s-a dezvoltat.

O dată cu apariția primelor încer
cări de constituire a sistemelor de edu
cație fizică se pun și bazele dezvoltării 
educației fizice ca știință. Limitele 
ideologiei de clasă ale orânduirii capi
taliste nu permit însă fundamentarea 
deplină a acestei noi ramuri a științei. 
Apariția marxismului, apariția concep
ției materialist-dialectic© deșpre . lume 
avea să ducă la fundamentarea, știin
țifică, alături de alte discipline, și a 
educației fizice. Mortientbl revoluțio
nar al trecerii de la orînduirea capita
listă la cea socialistă este prezent în 
lucrare, dar insuficient accentuat, a

în partea a doua ă lucrării autorul 
reușește să prezinte' principalele parti
cularități ale dezvoltării educației fi
zice în socialism, aducînd date re

cente, în sprijinul înțelegerii superio
rității sitemului socialist față de cel ca
pitalist și în domeniul acesta social. 
Un capitol interesant prin problematica 
lui și modul de tratare este acela inti
tulat „Idei, activități, orientări și pro
bleme actuale", în care autorul în
cearcă să indice direcțiile dezvoltării 
științei educației fizice și fundamenta
rea științifică — din diferite domenii: 
fiziologie, psihologie, sociologie, peda
gogie ~— a educației fizice din epoca 
actuală. In tratarea acestor probleme 
autorul întâmpină însă dificultăți seri
oase, provocate de lipsa perspectivei 
istorice și de înnoirea permanentă a 
datelor acelor științe care pot să con
tribuie din plin la fundamentarea știin
țifică a educației fizice. Astfel se expli
că realizarea mai puțin reușită a aces
tor părți a lucrării, în comparație cu 
celelalte capitole.

Ultima parte a „Palestricii" este con
sacrată educației fizice în Romînia ; și 
chiar și numai ea singură era suficientă 

pentru a consemna o apariție 
importantă în literatura noastră 
de specialitate. Autorul aduce 
date deosebit de interesante și in
structive în legătură cu dezvolta
rea educației fizice în țara noas
tră, începînd din cele mai vechi 
timpuri și pînă astăzi. Evenimen
tele secolului nostru au fost trăite 
de autor ca „martor contempo
ran" și, datorită și acestui fapt, 
sînt prezentate viu, convingător. 
Momentul revoluționar al elibe
rării patriei noastre de sub jugul 
fascist marchează începutul epo
cii de înflorire a mișcării de cul
tură fizică, devenită, sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, un bun al maselor, un mij
loc de dezvoltare armonioasă și 
de călire fizică a oamenilor mun
cii. Acesta este, pe scurt, conți
nutul operei de care ne ocupăm. 
Se cuvine însă să facem și unele 
evidențieri asupra diferitelor cali
tăți ale lucrării și unele sugestii 
izvorâte din lectura ei. In afara 
calităților de conținut și de for
mă literară ale lucrării, care o 
fac să lie citită cu ușurință, mai 
menționăm cîteva. Pe primul plan 
se impune caracterul siste
matic al prezentării, expri

mat în împărțirea conținutului pe 
părți și capitole și mai ales în tabela 
analitică de la sfârșitul volumului, ta
belă care este istoria condensată a edu
cației fizice (de mare folos celor care 
o studiază în vederea examenelor sau 
alcătuirii unor lucrări). Tot aici amin
tim valoarea mare a notelor subpagi- 
nale, care cuprind prețioase date bio
grafice, a listelor bibliografice care în
soțesc fiecare parte a lucrării și a in
dexului de nume. Lucrarea este bogat 
ilustrată, figurile fiind alese de autor 
cu deosebită grijă, pentru ca fiecare 
să exprime ceea ce este esențial pentru 
înțelegerea faptelor relatate. Considerăm 
inspirată prezentarea figurilor acelor 
oameni care în diferite epoci au militat 
pentru ideea educației fizice pusă în 
slujba idealurilor umanității. Merită să 
fie amintite și eforturile editurii (redac
tori — P. Pintilie și V. Moglescu ; teh
noredactor — N. Panaitide), care a asi
gurat o bună ținută lucrării.

Caracterul enciclopedic al lucrării 
este bogat exprimat în faptele și ideile 
prezentate. Credem că un plus de in
formare putea fi adus dacă la ea se 
adăuga unele hărți, dacă se caracteri
zau mai pe larg mișcarea sportivă con
temporană și situația educației fizice 
școlare în epoca actuală, dacă se indi
cau principalele direcții în care știința, 
mai ales fiziologia, psihologia socială, 
cibernetica și electronica contribuie Ia 
dezvoltarea educației fizice atît pe 
plan teoretic cît și practic și dacă prin
tre ilustrații s-ar fi găsit aparate, in
stalații, săli și stadioane din epoca 
noastră.

Lucrarea profesorului C. Kirițescu 
se impune singură, prin conținutul său 
de idei, prin măiestria exprimării. în 
toată această bogăție de date, fapte și 
idei există o unitate : aceea a persona
lității autorului care s-a apropiat și a 
studiat fenomenul educației fizice cu 
dragostea și pasiunea unei vieți întregi 
și care are drept concepție călăuzi
toare, în înțelegerea și interpretarea a- 
cestui fenomen, cpncepția științifică a 
materialismului dialectic. „Palestrica 
ne apare astfel ca una dintre lucrările 
valoroase de cultură din ultimii ani.

conf. univ. MIHAI EPURAN

: șeful cațedrei de psihologie și 
pedagogie a Institutului de 
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IARNA PE LAC
E Herăstrău, a doua 
= jumătate a lunii de- 
g cembrie 1964. Apă pit- 
E țină, pomi dezgoliți, 
E frig... Nimeni nu se 
E mai plimbă. nimeni 
= nu mai iese cu barca 
țz pe lac. Nici n-ar pu- 
= tea. Herăstrăul a scă- 
= zut cu vreo doi me- 
E tri și pe alocuri e in- 
E ghețat. In cluburi n-au 
E mai rămas decit ma- 
E rangozii care, la căl-

rest. toate bune. Sere- 
amenajează debarca
derele și vestiarele, 
hangarele strălucesc 
de curățenie, iar am- 
barcațiile stau frumos 
în rasteluri, așteptind 
noul sezon nautic.

Doar cifeva staruri, 
iote și snaipuri au ră
mas afară. Unde anu
me ? Păi, vorba tui 
Pristanda : două la 
Clubul școlar, patru la

neam și la începui, =' 
toate bune pe lac. în. S 
fața clubului Voința E 
oamenii I.C.A.B.-ului ■- 
construiesc un nou — 
ponton, hangarele de E 
pe Herăstrău strata- E 
cesc de curățenie, iar — 
ambarcațiile stau fru- § 
mas în rasteluri in E 
așteptarea noului se- Ș 
zon nautic. Doar cite- ~ 
va schifuri și giguri E 
de la Școala sportivă E

— Ah.
— Să
— Nu.

ce mi-aș dori o pinză I 
pleci
Să

In larg? 
mă învelesc I

tuci,E dura sobelor de
— repară de zor caiacari- 
E le și schifurile strica- 
E te. Unele ciocnite astă
zi vară, altele sparte în 
= toamnă. Din neatenție, 
E din grabă, din joacă.
— ' De către seniori, de 
3 către juniori — nu
— contează: clubul plă- 
E teste I
E Deci, ca în fiecare 
E an, se repară: Perore, 
E simpluri, dublouri. De 
E la Voința, de la Meta- 
E Iul, de la Olimpia — 
E de peste tot. Cu ce se 
E repară 7 Cu orice, nu- 
E mai cu ce trebuie nu. 
E Din lipsă de cuie de 
E aramă, de clei rece și 
E de alte materiale. în

Desen de Neagu Radulescu 
trei la Me- 
stau afară

Acum

Progresul, 
talul... Că 
n-ar fi nimic, 
nici nu plouă, nici nu 
ninge. A plouai însă 
astă-toamnă și toate 
aceste veliere s-au um
plut cu apă. Că s-au 
umplut, iar tl-ar fi 
nimic. Toată lumea 
știe, că pentru a avea 
o barcă bună trebuie 
s-o mai umpli din cind 

cind cu apă. Să n-o 
însă... o lună, două, 
se umflă prea tare 
plesnește. Ceea ce 
noi nu este cazul,

în 
ții 
că 
și 
la 
deoarece apa din sta
rurile și iolele aminti
te a înghețai tun...

în rest, cum spu-

de elevi nr. 2 și Cin- — 
bul sportiv școlar stau 3 
afară. Că stau afară, E 
n-ar fi nimic. Acum E 
nici nu plouă, nici nu E 
ninge. Și chiar dacă = 
s-ar intimpla așa, 3 
n-are cum să le strice. E 
S-au stricat pînă acum 3 
deaiuns...

Ei, dar nu vine ea E 
primăvara 7 Comenzi 3 
speciale, deplasări la E 
Reghin și iar . .avem E 
bărci noi 1 Ce rost mai. 3 
are atunci ca niște bie- E 
te prelate să acopere E 
aceste și mai biete = 
bărci ' aruncate la in- 3 
tîmplare,: sub. cerul E 
plumburiu de iarnă? E

T. VASILE E
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BASCHET
DUPĂ DERBIUL CAMPIONATULUI FEMININ La încheierea campionatului rej

Nici de data aceasta Rapid nu a putut învinge „zona“ Științei
Știința București și-a onorat din plin 

titlul ei de campioană, realizînd dumi
nică dimineața, în derbiul competiției 
feminine — un joc bun și o nouă victo
rie în fața eternei sale rivale, Rapid 
București. Studentele au reușit în 
această ultimă etapă poate cea mai 
bună partidă din actualul campionat, 
fapt care le-a reinstalat pe primul loc 
al clasamentului.

Jocul de duminică prezenta o dublă 
importanță. în primul rînd era vorba 
de desemnarea campioanei de toamnă, 
iar în al doilea rînd era interesant de 
urmărit cum se vor comporta jucă
toarele de bază ale ambelor echipe, care 
în linii mari formează scheletul repre
zentativei noastre. Pornind de la aceste 
două elemente să vedem, deci, ce ne-a 
dezvăluit, în plus, întrecerea celor două 
fruntașe ale baschetului nostru feminin.

De la început trebuie subliniat că 
partida nu ne-a mai oferit lupta spec
taculoasă și îndîrjită, cu evoluții pa
sionante de scor, ce ne rezervau aproape 
de fiecare dată confruntările dintre 
Știința București și Rapid. Și aceasta 
pentru că formația feroviară s-a pre
zentat mai slab ca deobicei, riposta ei 
fiind — cu excepția primelor minute 
din repriza secundă — destul de ștearsă, 
în timp ce Știința a atacat tot timpul 
5nt>r-un ritm viu și a adoptat cea mai 
eficace soluție defensivă, Rapid a ac
ționat lent, nesigur, cu multe greșeli 
de tehnică (vezi tabelul de înregistrări 
de mai jos), care au fost deseori spe

Ana Haralambie a „păcălit-o" de data aceasta pe Anca Racoviță (mascată de jucătoarea Științei) și se îndreaptă 
nestingherită spre coșul advers

Foto : T. Roibu

culate prompt de adversare. Studentele 
au folosit cu multă promptitudine viteza 
și spontaneitatea Sandei Dumitrescu și 
Corneliei Gheorghe în realizarea con
traatacurilor, iar jucătoarele în poziție 
de centri au colaborat mult și cu folos. 
Acțiunile jucătoarelor de la Rapid, în 
schimb, s-au oprit în cele mai multe 
rînduri în fața „zonei" adverse, pe 
care timp de 40 de minute feroviarele 
nu au știut cum s-o contracareze. 
Faptul ne apare cu atît mai surprin
zător, cu cit antrenorul Sigismund Fe
rencz știe de mai multi ani că Știința 
București îi opune această formă de 
apărare și totuși, de nenumărate ori 
echipa lui s-a împotmolit în fața ei ca 
înaintea unui zid chinezesc. Feroviarele 
au făcut un joc' mai mult static, au 
fost lipsite de nerv, centrii nu au do
vedit nici un fel de inițiativă (de altfel 
lipsa de personalitate caracterizează 
încă evoluțiile Elenei Ivanovici și Irinei 
Vasilescu) și au ratat — cu excepția 
Ancfli Ra-coviță — aruncările de la 
semidistanță. Or, în felul acesta, chiar 
dacă ar fi jucat și 80 de minute, Rapid 
nu ar fi avut nici o posibilitate de a 
întrece duminică pe Știința.

Iată și înregistrările tehnice făcute 
pe marginea partidei :

ȘTIINȚA: aruncări de la semidis
tanță 23—9 ; aruncări de sub coș 36—17 
(procentaj total 44%) ; aruncări libere 
20—7 ( 35%) ; recuperări în apărare 
28; recuperări în atac 8; pase greșite 

10; greșeli de tehnică 10; procen
taj de greșeli 22%.

RAPID: aruncări de la semidistanță 
34—13 ; aruncări de sub coș 20—8 
(procentaj total 38%) ; aruncări libere 
12—-10 (83%); recuperări în apărare 
30; recuperări în atac 5; pase gre
șite 15; greșeli de tehnică 10; pro
centaj de greșeli 29%.

Consultînd și datele de mai sus. an
trenorul Ferencz și jucătoarele de la 
Rapid au posibilitatea de a reflecta și 
mai bine asupra greșelilor comise în 
meciul de duminică, astfel ca în anul 
ce vine să ne ofere meciuri de o ca
litate superioară, de care sînt capabile 
și pe care le pretindem acestei echipe 
fruntașe.

A. VAS1LIU

Clasamentul la zi
FEMININ — SERIA 1

1. Știința Buc. 9 8 1 602:452 17
2. Rauid Buc. 9 8 1 655:417 17
3. Mureșul Tg. Mureș 9 6 3 467:454 15
4. Voința Buc. 963 506:435 15
5. Știința Cluj 954 457:456 14
8. Construe torul Buc. 954 509:495 14
7. Voința Brașov 936 532:519 12
8. Progresul Buc. 936 413:456 12
9. Voința Oradea 9 1 8 361:587 10

10. Știința Constanța 909 341:572 9

O dată cu disputarea partidei dintre 
formațiile Dinamo și Steaua (finala 
campionatului republican pe echipe) s-a 
tras cortina peste ultima mare competiție 
internă a anului. Această ultimă eta
pă (ca și etapele anterioare) a consti
tuit un bun prilej pentru a trage unele 
concluzii asupra comportării boxerilor 
noștri fruntași, asupra activității în cele 
mai importante centre pugiiistice, pre
cum și asupra formei de organizare și 
desfășurare a campionatului.

Finala ne-a prilejuit unele constatări 
care completează cronica din numărul 
nostru de ieri. A cîștigat din nou Di
namo. Formația dinamovistă a intrat 
acum, pentru a șasea oară în posesia 
titlului de campioană republicană. Vic
toria la scor obținută de Dinamo în fața 
principalei ei adversare — Steaua — ne 
scutește de prea multe comentarii. Echi
pa campioană (antrenori C. Nour si 
C. Dumitrescu) a prezentat un lot (cu 
excepția primelor două categorii) foarte 
bine pregătit din toate punctele de ve
dere. Dar, valoarea componenților ce
lor două formații era mult mai apro
piată decît a arătat scorul final (25— 
14). In echipa militară figurau „nume" 
recunoscute ca valori ale boxului romî- 
nesc. Cum se explică atunci acest re
zultat ? In cîteva rînduri vom încerca 
să dăm răspuns la această întrebare.

In timp ce dinamoviștii erau în pe
rioada de vîrf'a formei sportive, boxerii 
de la Steaua erau lipsiți de o pregătire 
fizică corespunzătoare. Nu putem crede 
că antrenorul principal Gh. Fiat care 
conduce antrenamentele secției, n-a 
lucrat suficient cu „elevii" săi. Ba dim
potrivă, considerăm că a lucrat prea 
mult, le-a impus un antrenament „or
donat" n-a ținut cont de felul cum reac
ționează organismul la efortul efectuat. 
In aceste condiții, pugili.știi de la 
Steaua au ajuns în faza de supraantre- 
nament. Indicii fiziologici, constatați Ia 
controlul medical efectuat în ziua me
ciului, au scos în evidență acest fapt 
la unii dintre componență echipei. Ma
joritatea boxerilor militari n-au avut re
surse decît pentru două reprize. Le lip
seau vigoarea, viteza necesară. N-am 
înțeles cum Dinu, un bun tehnician și 
posesor al unui remarcabil „punch", 
n-a reușit să se impună în fața lui Al. 
Dumitrescu. Ca și ceilalți colegi ai săi, 
Dinu ni s-a părut obosit, lipsit de vi
goarea care-1 caracterizează.

In dorința de a obține victoria, an
trenorul Gh. Fiat a alcătuit echipa, de- 
terminîndu-i pe unii boxeri să slăbească 
exagerat (M. Nicolau, I. Vișinescu). în 
aceste condiții ei au fost lipsiți com
plet de resurse fizice. Intenția cu care

antrenorul Gh.. Fiat a comis aceste f 
șeii îl scuză înfr-o oarecare măst 
Dar faptul că el nu a consulfat pe 
legul său Marcu Spakov nu mai po 
fi scuzat. Acesta are multă experiei 
El a pregătit destul de bine pe box 
de la Steaua cu mulți ani în urmă.

Pe locurile 3—-4 s-au clasat echif 
I. C. Or. Galați și Progresul Bră 
Remarcăm revirimentul produs în 
xul brăilean. Antrenorul.C. Dobresci 
prezentat o, echipă foarte bine pregă 
din toate punctele de vedere. De, aii 
cîțiva dintre ei s-au și impus în bc 
romînesc : P, Covaliov, N. Deicu, 1. i 
vaci, N. Stoian etc. Revenirea antre 
rtilui P. Mihai la Galați a coincis c 
„înviorare" a boxului gălățean. Me 
deosebite are antrenorul Cristian Par 
tescu (Muscelul) care a alcătuit o e< 
pă omogenă, cu multe elemente d?,_ 
loare. O formă deosebită pe întreg ț 
cursul acestei competiții au avut-o și 
namoviștii craioveni (antrenor D. C 
botaru). Alai putem evidenția format 
A.S.A. Oradea (antrenor T. Acs) și l 
talul Bocșa (antrenor G. Toth) c 
s-au calificat în turneul final.

La celălalt pol s-a situat ech 
C.S.O. Baia Mare, a cărei prezență 
rîndul celor 24 de participante la 
ceasta competiție n-a fost cu nu 
justificată. De asemenea, asțeptam 1 
mult de la echipe ca 1 A>«i Ploie 
C.F.R. Timișoara, A.S.A. Țg. Mureș 
Dinamo Brașov a căror evoluție i 
fost concludentă

Mai sint multe de făcut 
pentru ridicarea valorii baschetului

în anul 1964, echipele noastre re- 
■țprezentative de seniori, senioare, ju
niori și junioare au participat la im
portante întreceri internaționale (cam
pionate europene, balcanice, întîlniri 
bilaterale, turnee în țară și peste ho
tare), in cadrul cărora au avut, în 
general, comportări meritorii. Avînd 
în vedere insă că rămînerea în urmă 
a acestui sport nu a fost încă, lichi
dată și că pentru aceasta se impun o 
serie de măsuri, am solicitat nu de
mult, părerea cîltorva antrenori. și teh
nicieni și anume : prof. univ. LEON 
TEODORESCU — președintele cole
giului central de antrenori, prof. OCTAV 
DIMITRIU — secretar general al F.R. 
Baschet, prof. AUREL PREDESCU — 
antrenor federal, VASILE POPESCU 
antrenorul reprezentativei masculine, 
SIGISMUND FERENCZ — antreno
rul reprezentativei feminine, GRIGORE 
AVACHIAN — antrenor la clubul 
Progresul și DAN NICULESCU — 
antrenor la clubul Dinamo. Iată cum 
au răspuns aceștia Ia întrebarea :

CE SARCINI REVIN SECȚIILOR 
NOASTRE FRUNTAȘE ȚINÎND
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SEAMA DE CONCLUZIILE ACTIVI
TĂȚII INTERNAȚIONALE?

LEON TEODORESCU: Sezonul in
ternațional a fost, poate, cel mai bo
gat din ultimii ani, iar rezultatele 
sînt — după părerea mea — mulțumi
toare. S-a văzut că ne încadrăm în 
caracteristicile baschetului modern, ba 
avem chiar contribuții proprii (siste
me de apărare). S-a vădit, insă, un 
lucru care ne lipsește: specializarea 
pe posturi. Trebuie să-i învățăm pe ju
cători (și aceasta se poate, face foarte 
bine în campionat) să acționeze cu 
predilecție din raza postului respectiv 
și apoi să adauge ceva nou, în afara 
specificului respectiv. Completarea cu
noștințelor trebuie să se facă însă 
în secțiile cluburilor și ale asociațiilor 
sportive prin îmbunătățirea metodicii 
antrenamentului și nu la lot. Printre 
problemele ce trebuie rezolvate de 
antrenori în secțiile de baschet amin
tesc : a) selecția nu numai pe baza 
taliei și a robusteții, ci și a talentu
lui și personalității; b) accelerarea in
struirii. Cu foarte multă atenție tre
buie privită asigurarea bazei de mase. 
Se impun măsuri pentru angrenarea 
unui număr sporit de tineri jucători 
într-o activitate permanentă, organi
zată, deoarece t numai îiț felul acesta 

posibilitățile de selecție vor fi mai 
mari. O atenție mai mare acordată 
baschetului in facultăți . ar duce lă 
creșterea numărului fruntașilor acestui 
sport.

OCTAV DIMITRIU: Să nu ne lă
săm furați de cîteva rezultate meri
torii, ci să muncim cu și mai multă 
ardoare pentru progresul baschetului 
nostru. Colegiu! central de antrenori 
trebuie să devină mai activ, să contro
leze permanent cum se desfășoară 
instruirea în secțiile noastre fruntașe 
și modui cum sînt trecute normele 
obligatorii de control. Campionatul 
trebuie folosii mai mult pentru promo
varea baschetbăliștilor tineri, cu pers
pective.

AUREL PREDESCU: Sîntem bine 
încadrați în limitele, principiilor jocu
lui modern. Contraatacurile colective 
desfășurate de echipele, noastre . sînt 
nu numai eficace, dar oferă și Jazp de 
mare spectacol-. Am văzut însă la 
echipele adverse și unele lucr,uri, noi. 
cum . ar fi: combinațiile tactice în 
momente fixe ale jocului, .apărare 
agresivă , (in special la fete), chiar 
și în partide extrem de echilibrate. De 

.asemenea, am reținut la multe- echipe 

feminine aruncări la coș cu două 
miini de la distanță și aruncări cu o 
pună din săritură din apropierea pa
noului. Capitolele la care am rămas 
in urmă sint, după părerea mea: 1. 
media. de talie a echipelor; 2. pregă
tirea specifică pe posturi; 3. pregă
tirea tehnică și tactică individuală ;

DISCUTU
. 4. generalizarea aruncării la cos din 
săritură.

Avînd în vedere aceste lucruri, este 
necesară în primul rînd ridicarea pe 
plan intern și international a valorii 
echipelor de club. Acest lucru se 
poate- realiza printr-o muncă mai or
ganizată în ■ secții, printr-o disciplină 

.. exemplară a jucătorilor la antrena- 
.mente și la meciuri, printr-o documen
tare multilaterală a antrenorilor (care 

. flcum sînt puși la punct în privința 
tehnicii, și tacticii, dar sînt rămași în 
prmă. în problemele pregătirii fizice) 
și prin ridicarea , valorii arbitrajelor. 
In încheiere, subliniez necesitatea iicor- 

dării întregii atenții muncii cu 
niprii și copiii,

VASILE POPESCU: In ultima t 
me a ieșit în evidență tendința 
sporire a sferei de acțiune a jucăti 
lor inalți. Noi încă nu realizăm ai 
lucru, deoarece jucătorii sint lihi.^ 
ca tehnică și tactică individuală, 
losesc prilejul pentru a adresa 
apel tuturor antrenorilor din țară 
a lucra cit mai mult pentru îmbuni 
țirea tehnicii și tacticii individa, 
fără de care nu se pot aplica integ 
principiile baschetului modern.

Un lucru pe care-l consider esen 
pentru perspectivele baschetului n 

tru este acela al creării tuturor c 
ditiilor pentru practicarea acestui 
de către copii. Ei trebuie să înv 
baschetul jucîndu-se de la virsta 
3 ani și apoi să fie formați prin ț 
gătire. Pentru aceasta, cred că F.R 
comisiile regionale, raionale și orc 
nești, dar mai ales secțiile clubur, 
și ale asociațiilor sportive trebuie 
se preocupe ca micii baschetbaliști 
aibă la dispoziție cit mai. multe h 
nuri (în curțile blocurilor, în parcu 
panouri, simple și mingi.

SIGISMUND FERENCZ: Reprez 
tativa noastră feminină are nevoie 
jucătoare noi, înalte, puternice, 
campionatul. european de, la Budaș
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i în prima fază a campionatului 
atorii) dezechilibrul valoric din- 
mațiile participante a făcut ca 
ă fie inegală și deci să nu putem 
•oncluzii, turneul final al acestei 
iții și-a atins scopul. Echipele 
>ante (mai puțin Steaua, în fi- 
au avut o pregătire corespunză- 
■ealizînd meciuri de 
hnică.
ru viitor este bine
:ialitate să studieze
ntul acestei competiții (în spe- 
»ptul de participare și întocmirea 
entului) pentru ca ea să contri- 

așa cum este firesc — la ridi- 
calitativă a boxului nostru.

o bună fac-

ca federația 
mai nniltre-

In sala
mult ultimul concurs 
drept scop verificarea gradului de pre
gătire. S-au înregistrat rezultate bune, 
în special la juniorii II (15—16 ani). 
A ieșit în evidență forma bună a multi
plului recordman de juniori Ioan Șer- 
ban (16 ani și juni.) care a stabilit 
un nou record de sală la săritura în 
înălțime (1,90 m), deși dimensiunile 
sectorului nu i-au permis un elan mai 
mare de 6 metri. Un alt atlet de la 
S.S.E. nr. 1, Horia Ilieșu, a egalat 
recordul de sală al juniorilor I la 55 
m garduri cu timpul de 7,6 sec. Iată, 
în continuare, și alte rezultate. FETE
— 40 mg (jun. II) : 1. Mariana Dumi- 
trache (S.S.E. nr. 1) 6,9 sec. (născută 
în 1951 !). 2. Georgeta Ancuța (S.S.E.
I) 7,0; 40 mg (jun. I): 1. Mariana
Rusu (1947) 7,0 sec.; 2. Irina Atana- 
siu (1948) 7,0 (ambele S.S.E. 1); 50 
m plat (jun. II): 1. Gabriela Grad 
(1950) 7,01; 2. Elena Mîrza (1951) 
7,1! (ambele S.S.E. 1); lungime (ju
niori II): 1, Elena Mîrza 4,85; jun. I: 
1. Mariana Rusu 4,85; înălțime (jun.
II) : 1. Gabriela Negoescu (Progresul
— n. 1948) 1,40 m. BĂIEȚI — 55 mg 
(jun. II): 1. Mihai Georgescu (S.S.E.
1 — n. 1950) 8,3 sec.; 2. loan Șerban 
8,4; jun. I: 1. Horia Ilieșu 7,6; 2. Ioan 
Șerban 8,2; 3 Iulian Coruț (Rapid — 
n. 1948) 8,8; 50 m plat (jun. II): 1. 
Petre Măuță (Dinamo — n. 1949) 6,4 
sec.; 2. Nicolae Dinu (S.S.E. 1 —
1949) 6,4; 3. Dan Biță (S.S.E. 1 — n.
1950) 6.6; 50 m plat (jun. I și seniori): 
Porojan (Dinamo), Midvighi (Dina
mo) și Bălașa (Dinamo) — toți 6,1 
sec.; Grigorescu (Dinamo) 6,2 și To
ma (Rapid) 6,2; lungime (jun. 1) 1. 
Horia Ilieșu 6,25 ni; înălțime (jun. II): 
1. Șerban 1,90 — nou record (v, r. 
Șerban 1,85 m) 2. Constantin 
Teșilescu (Dinamo) — n. 1948) 1,55m; 
3. Mihail Georgescu (S.S.E. 1 — n. 
1950) 1,55 m.

MIHAI TR.ANCA

avut loc nu de 
al anului avînd.

prof. G. STANESCU

pa Semănătoarea" a revenit boxerilor de la Dinamo
eroși spectatori au urmărit 

I făptămînii trecute, în sala 
iți a uzinelor Semănătoarea din 
ă, două gale de box dotate cu 
Semănătoarea".

în prima gală cît și în cea de 
, tinerii din cluburile și asocia- 
ucureștene care au evoluat în 

în număr de 56 — și-au dis- 
;u o d».osebită ardoare întîîfeta'- 
nizînd întreceri pasionante. Am 

îndeosebi evoluția tinerilor: 
e (Dinamo), Șt. Florea (Rapid),

la 
de

V. Prodan (asoc. sportivă „23 August") 
V. Pantea (Steaua) și St. Dumitrescu 
(Semănătoarea).

Cu acest prilej au debutat, în ring 
sau la mesele din jurul acestuia, peste 
30 de viitori arbitri, mulți dintre ei 
cunoscuți ca sportivi fruntași : Al. Că- 
lărațu, D. Adam, N. Niță și alții.

„Cupa Semănătoarea" a revenit ti
nerilor boxeri de la Dinamo. Pe locul 
2 Semănătoarea, iar pe locul 3 Metalul.

C. CH.

tipa noastră a prezentat o medie 
țime de 1,73 m, in vreme ce 
■elelalte formații (cu excepția 

au avut medie de peste 1.80 
■e clar că trebuie să acordăm 
mare atenție formațiilor rep-e- 

de junioare și de tineret 
,.e putem pregăti schimbul de 
De aceea, toată atenția cam
bii republican I Numai aici pot 
•te și pot căpăta experiență iu
te mai tinere. Trebuie acordată 
ai mare atenție normelor de 

in ce privește vîrsta și talia 
retor. De asemenea, trebuie ve- 
nermanent ca selecția făcută la 
sportive de elevi să aibă 
i criterii științifice.

că orașele cu două echipe in campio
natul republican ar trebui să concen
treze cei mai buni jucători într-una 
din formații, in vreme ce cealaltă să 
devină pepiniera primei.

DAN NICULESCU: Pentru a atin
ge un nivel mai înalt pe plan inter
național (mă refer in special la 
băieți), trebuie să se acorde încă de 
la antrenamentele in secțiile cluburi
lor și asociațiilor o importanță majoră 
luptei sub panou, unde sîntem ,cu .te-, . 
gularitate învinși. Activitatea slabă 
sub panou. în atac, limitează și în
crederea jucătorilor din timp de a 
arunca la coș degajat, de la semidis- 
tanță. Și apoi, otita timp, cît nu vom 
culege mingi la panou, . șansele de 
realizare sînt implicit mai reduse.

Dintre elementele asupra cărora va 
trebui să insistăm la antrenamente 
pentru a face fată jocului modern, 
amintesc: jocul de picioare, sporirea 
vitezei de execuție, mînuirea mingii 
cu ambele miini, jocul tactic FARt 
MINGE, îmbunătățirea calităților ■ • fi
zice.

Doresc să atrag atenția asupra unei 
probleme pe care o consider de mare 
importanță pentru viitorul. baschetului 
nostru. Este vorba de baza de mase ■ 
care trebuie asigurată prin crearea de 
către 'toate cluburile fruntașe a unor 
centre de învățare și- perfecționare, x

CITEVA CONCLUZII

IORE AV ACHI AN : Rezultatele 
rătoare din acest sezon trebuie 
istituie un punct de plecare 
viitor. Cred însă, că o dozare 

•dicioasă a pregătirii jocurilor 
tionale ar fi permis echipei 
e o comnortare mai bună la 
natul european.-Se face simțit 
•li de valoare dintre primii 
■icători (băieți și fete) și cei- 
mwonenti ai loturilor, fntrodu- 
inei rezerve provoacă tulburări 
l echipei. La băieți, programul 
tional a fost bine alcătuit și 
a obținut cel mai bun rezultat 
’-l putea avea în actuala com- 
L A fost însă evidentă lipsa 
tor înalți. voinici. lacăt orilor 
lipsește încă VITEZA, sub 

ispectele, prin care ei trebuie 
Unească media redusă a taliei, 
r mai fi o problemă. Federația 
să se facă mai simțită în di- 
activitătii baschet’iliri de ner- 

ță. Mă refer, de plldS'F la'faptul • Succesele trebuie să c'biis'tituic uii " v,âți''tiîterii jucători?

în general, discuția s-a dovedit 
utilă, prilejuind concluzii și înVătărfiini 
te prețioase pentru munca' viifoăre!

Clujeana1 n arc nevoie de elemente tinere?,,
19 iulie 1964. Stadionul „23 August" 

din București. Se terminase finala cam
pionatului republican de juniori la fot
bal. După o întrecere dîrză C.S.M. 
Cluj învinsese pe Știința Galați cu
1—0. Fusese un meci greu, în care 
„puștii" au dat tot ce au putut pentru 
a cîștiga mult rîvnitul titlu de cam
pioni ai țării.

Au ieșit învingători juniorii clujeni. 
Clipe emoționante. Pe obrajii unora 
apăruseră lacrimile bucuriei. Maî, mai 
să-i vină să plîngă și lui Ștefan Naghi, 
antrenorul acestor băieți. După zece 
ani de muncă cu copiii și juniorii, e- 
levii lui îmbrăcau acum tricourile de 
campioni ai țării în fața a peste 50 000 
de spectatori 1 Și cînd băieții făceau tu
rul de onoare, îi priveam și ne gîn- 
deam cu toții că peste cîtva timp pe 
mulți dintre componenții acestei echi
pe îi vom vedea jucînd în categoria 
A sau B. Fiindcă, în fond acesta-i țe
lul : să creștem juniori talentați, care 
apoi să fie promovați în primele 
mâții.

De atunci au trecut 6 luni. Ce 
juniorii clujeni ? Ce fac campionii 
publicani din acest an ? Răspunsul 
l-am aflat cu prilejul unei recente vi
zite în orașul de pe Someș. De la în
ceput trebuie spus că situația are da
rul să întristeze pe iubitorii jocului 
cu balonul rotund.

Dar mai bine să relatăm faptele...
După finală învingătorii s-au întors 

în orașul lcr. I-au îmbrățișat familiile 
și prietenii pentru marea lor ispravă 
de la București. De acum se punea 
problema „ce vor face", „ciți dintre ei 
vor fi promovați in prima echipă a 
C.S.M.-ului". Dar...

Echipa de seniori a C.S.M.-ului a 
fost transferată la Clujeana. Antreno
rul Nicolae Săbăslău a... ales trei 
juniori: pe Lungu, pe Stăncel și pe 
Gogan. Atît.

Unde sînt ceilalți ? Unde este Ștefan 
Naghi, antrenorul care s-a ocupat ani

Un final pasionant
Iată-ne, în sfîrșit, la finalul celei mai 

lungi și mai... discutate jumătăți din 
ultimele ediții ale campionatului cate
goriei A : m.ai sînt doar 3 meciuri și 
fotbaliștii (împreună cu spectatorii) 
vor intra în vacanță.

Așadar, trei jocuri: Steagul roșu 
Brașov — Steaua și Dinamo Bucu
rești — Rapid (ambele au loc joi 24 
decembrie) și Dinamo București — 
Steaua (programat duminică 27 de
cembrie).

Niciodată 
campionatul 
departe, cu
de Anul nou. Vremea a fost destui de 
blîndă cu fotbaliștii și le-a dat — se 
pare, că la București, și în continuare

în istoria fotbalului nostru 
nu a fost împins atH de 
meciuri disputate în ajun

care să-i inițieze în acest 
la vîrsta timpurie (8 ani), 
să li se acorde mai multă 
secții, iar selecția lor să se

imbold pentru găsirea de noi metode 
și mijloace care să ducă la progresul 
baschetului nostru. Trebuie mobilizate 
toate forțele pentru definitiva lichida
re a rămînerii în urmă a acestui joc 
sportiv. Și -sînt multe de făcut. In 
primul rînd trebuie asigurată o bază 
de mase cît mai largă. Copiilor să li 
se creeze condiții materiale, să aibă 
la dispoziție instructori entuziaști și 
pricepuți, 
sport de 
Juniorilor 
atenție în 
facă dintr-un număr mai mare de ju
cători. Echipele de juniori trebuie să 
aibă o activitate continuă și organi 
zată.

Așadar, secțiilor de baschet ale clu
burilor și ale asociațiilor sportive le 
revin sarcini de cea mai mare impor
tanță. Acordînd toată atenția copiilor 
și juniorilor, făcînd o selecție rigu
roasă și științifică (cu accent pe 
falie, robustețe și talent) dintr-un 

«număr cît mai mare de elemente, 
'secțiile își vor putea asigura continuu 
‘schimbul de rffiine, vor contribui în 
'mod efectiv la ridicarea calitativă a 
"baschetufui:' Această preocupare ca șî 
'aceea pentru îmbunătățirea calității 
procesului de instruire trebuie să se 
facă Vizibile în' activitatea echipelor 
noastră fruntașe in campionatele re
publicane. in modul 'cum sînt promo- 

și ani de acești jucători ? Poate nu o 
să vă vină să credeți, i-am găsit pe 
toți „transferați" în... CAMPIONATUL 
ORĂȘENESC I Nu. Nu este o greșea
lă. Campionii republicani de juniori 
au... promovat în categoria oraș. Fiind
că „Clujeana' N-A AVUT NEVOIE

CLUJEANA

DE EI, băieții și antrenorul lor au 
format o echipă la C.F.R, In echipă 
joacă 9 (nouă) din foștii juniori. Fi
rește, adversarii nu pot să le facă față 
așa că acum la sfîrșitul turului echi
pa are 4 puncte avans, a marcat 43 de 
goluri în 13 meciuri și a primit doar 
7. Cum s-ar spune se... plimbă în 
campionatul orășenesc, în vreme ce 
echipa de seniori de la Clujeana se 
zbate undeva prin coada clasamentu
lui seriei a Il-a din B cu o formație 
cîrpîtă cu fotbaliști de valoare îndo- 

va mai întârzia zăpada — posibilitatea 
să-și... încheie Socotelile. Doar la Bra
șov, unde iarna este ceva mai împă- 
Hiîntenită, decorul va fi oarecum inedit. 
Cu toate acestea, avem siguranța că la 
partida Steagul roșu — Steaua ou greu 
se va mai găsi vreun loc pe stadion. Tn 
campionatul trecut echipa bucureșteană 
și-a impus .jocul .și a cîștigat cu 5—0 
la București și cu T-O la Brașov. Acum, 
partida apare mult mai echilibrată. Tn 
Capitală, Rapid și Dinamo, pe linia 
eternelor derbinri dintre aceste două 
formații, își vor disputa cu înverșunare 
victoria atît de necesară fiecăreia din 
echipe aflate în lupta pentru șefie. Re
amintim cititorilor că în campionatul 
trecut Dinamo a cîștigat ambele în
treceri : 2—0 în tur șî 5-2 în retur.

După cum se poate vedea, un final 
pasionant. Să sperăm că și meciurile 
vor fi pe măsura interesului căruia-i 
dau naștere...

DIN CAMPIONATUL REPUBLICAN PE ECHIPE
centre, campionatul republican 
la popice se ailâ in curs de

In unele 
pe echipe 
desfășurare; în altele s-a încheia! prima 
parte. In grindurile de mal jos vom reda 
citeva aspecte relatate de corespondenții 
noștri.

FAZA PE REGIUNEA BRAȘOV a prilejuit 
întreceri disputate, care au stîmit un deo
sebit interes. Prima parte se apropie de 
sfîrșit. De fapt în competiția echipelor 
feminine turul s-a încheiat în zona a Jl-a, 
unde primul loc este ocupat de Gaz Me
tan Mediaș ou 9 p. Urmează: 2. Voința 
Sibiu 7 p; 3. Vitrometan Mediaș 5 p; 4. 
C.I.L. Blaj 2 p. In schimb, în zona I mai 
este de disputat un meci de al cărui re
zultat depinde soarta primului Ioc: Temelia 
Brașov — Hidromecanica Brașov. Prima e- 
chipă are 13 puncte, a doua 12. Torpedo 
Zămești nu s-a prezentat la joc și dacă 
va absenta și la al doilea, atunci — con
form regulamentului întocmit de comisia 
regională — va fi exclusă și o dată cu e-a 
și formația masculină, care în prezent 
conduce în clasamentul zonei I masculine.

Situația în întrecerea echipelo-r masculi
ne : în zona I conduce Torpedo Zămești 
cu 16 p, pe locurile următoare fiind Fla
căra Brașov și Victoria Bod cu cîte 14 p; 
In zona tf Il-a lider este Gaz Meta>n Mediaș 
cu 16 p; 2. Electrica Sibiu 16 p; 3. Caipați 
Mîrșa 10 p. (C. Gruia, coresp. reg.).

ORGANIZAT DUPĂ NOI CRITERII stabilite 
de comisia regională, campionatul regiunii 
a întrunit 8 formații masculine, 5 feminine 
și tot atîtea de tineret (băieți și fete), în 
seria T, a 10 echipe masculine în seria a 
H-a și a 8 echipe masculine în seria a 
III-a. La jumătatea primei părți, pe pri- 
dșuI .Ioc. în șeria I se ajțlă Electrica Ora
dea’ cu is puncte, iar' ki feinefet Witifă O- 

ielnică, vîrstnicî, care de multă vrem® 
nu mai corespund.

Ștefan Naghi e supărat. Pe bună 
dreptate Este supărat pe acei care au 
găsit asemenea „soluții" de promovare 
a juniorilor. El nu s-a descurajat to
tuși, ci se ocupă în continuare de 79 
de copii și 30 de juniori la C.F.R.

Cazul campioanei de juniori de 18 
Cluj are mai multe aspecte ce se im
pun a fi temeinic studiate și de fede
rația de specialitate.

CONSTANTIN ALEXB

lieciuri amicale
STEAGUL ROȘU BRASOV — GAZ 

METAN MEDIAȘ 11—1 (3—1)
BRAȘOV, 20 (prin telefon). — Cop- 

tinuîndu-și pregătirile în vederea par
tidei restanță cu Steaua, Steagul roșu 
a susținut un meci de verificare in 
compania formației Gaz metan Mediaș, 
în ciuda scorului cu care s-a terminai 
partida, oaspeții s-au dovedit buni nar- - 
teneri, în special în prima parte a 
meciului. Au înscris: Goran (5), Năf- 
tănăilă (2), Necțula (2), Gane și Sely- 
mesi, respectiv, Zanca.

C. Gruia și V. Secăreanu. coresp. 

CONSTRUCTORUL BRAILA — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 1—0 (0—0) 

BRAILA, 20 (prin telefon). — Lo
calnicii, cu mulți tineri ’n formație, au 
desfășurat u-n joc frumos și au cîștigat 
prin punctul înscris de Balaban în mi
nutul 81.

N. Costin, coresp.

C.F.R. TIMISOARA — ELECTROMO
TOR TIMIȘOARA 3—0 (2—0)

TIMIȘOARA, 20 (prin telefon). — 
Tn cadrul pregătirilor nentru etapa ur
mătoare a Cupei R.P.R., cele două e- 
chipe timișorene au susținut duminică - 
un meci de antrenament. Jocul a lua* 
sfîrrif cu scorul de 3—0. prin nunctel» 
realizate de Panici (2) și Feniaț.

Al. Gros, coresp. regional

radea; în seria a Il-a conduce Rapid O- 
radea, iar în seria a III-a Electrica II Ora
dea. întrecerea echipelor feminine nu s-a 
încheiat; în prezent în fruntea clasamentu
lui se află Voința Oradea. O critică se cu
vine asociației Flamura roșie Pădurea 
Neagră, care — deși anul trecut a avut 
în seria I o echipă valoroasă — n-a mai 
înscris-o în actualul campionat al regiunii 
Crișana. (I. Ghișa, coresp. reg.).

CA ȘI IN ALTE EDIȚII, la sfîrșitul turului 
actualului campionat se cuvine să con
semnăm victoria echipei Ind. Locală I B. 
Mare, care datorită valorii ridicate a ju
cătorilor și a omogenității, luptă cu suc
ces pentru cucerirea primului loc. Spor
tivii acestei echipe au realizat de mult 
edire superioare (peste 5000 p.d.). în
schimb, sînt formații care obțin rezultate 
îngrijorătoare: Chimistul B. Mare 4455 
p.d.. Minerul B. Sprie 4369 p.d., Minerul 
Nistru 4399 p.d.. Minerul Săsar 4409 p.d. De 
semnalat și un alt aspect negativ: tocmai 
asociațiile cu terenuri și piste proprii nu 
se îngrijesc de buna lor întreținere, ceea 
ce influențează în rău desfășurarea întîU 
nirilor.

în clasamentul turului locul I este ocu
pat de Ind. Locală I Baia Mare cu 18 p. 
urmată de Voința 16 p, Minerul B. Sprie 
14 p. Constructorul 12 p. etc. Rezultate 
individuale bune au obținut: P. Burian 855 
p.d., M. Suta 852, N. Zolyomi 846 (toți de ) 
la Ind. Locală I), V. Lazin 836, V. Diriba 
800 (de la Voința). (V. Săsăranu. coresp.' 
reg.).
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„Cupa 30 Deceuibrie“

peitri janitri

0 INIIlAm LAOflABILA
, Competiția datată ou „Cupa 30 De
cembrie" pentru luptătorii juniori din 
Capitală, organizată de clubul Metalul 

dfantrenori Gh. Ilie și V. Popescu), și-a 
dovedit din pitei utilitatea. Ea a dat 
.prilej tinerilor care au îndrăgit sportul 
• luptelor să-și măsoare forțele, să do- 
bîndească noi și utefe cunoștințe. Ju
niorii de 1a Metalul au înregistrat cel 
mai mare număr de participare și au 
avid o frumoasă comportare, cîștigînd 
și trofeul pus în joc.

) La această competiție au participat 
56 de juniori din «tuburile Metalul, 
Rapid, Progresul. Nu înțelegem de ce 
au fost absenți de ta startul acestui 
concurs luptătorii de la Dinamo și 
Viitorul.

Cel mai spectaculos meci l-au reali
zat campionii de juniori Ion Enache 
[(Rapid) și Gheorghe Gheorghe (Me
talul). Alături de mai multi campioni 
ide juniori, printre care Gh. Judele, Gh. 
Ctoț (Metalul), Mihai Baciu (Rapid) 
au avut o comportare remarcabilă și 
tinerii: M. Crivăț și Gh. Trandafir 
«(Metalul), 1. life și G. Filip (Progre
sul), I. Bistrkeanu și frații Tache 
(Rapid). Pe primul loc s-a clasat Me
talul. Locul 2 a fost ocupat de luptă
torii de la Progresul, iar locul 3 de 
cei de la Rapid.

Surprinzătoare a fost pentru noi evo
luția „micilor luptători" (9—13 ani) 
care au deschis întrecerea. Mulți dintre 
cei 32 de participanți au dovedit că 
sînt posesori ai unor frumoase cunoș
tințe tehnice. Am reținut și cîteva nume: 
M. Cacoveanu și I. Stoiciu (Metalul), 
frații Bîrsan (Rapid) și M. Popescu 
^Progresul).

SINI ATAȚIE
CAMPIONATUL CAPITALEI

Bazinul Horească a găzduit sâmbătă 
și duminică întrecerile de înot dia 
cadrul „Campionatului Capitalei", com
petiție rezervată capiilor și dotată cu 
„Cupa 30 Decembrie". Cu acest pri
lej au fost înregistrate t»n număr 
de 5 recorduri de sală, aparțmînd 
toate înotătorilor de la Școala sportivă 
de elevi nr. 2. Iată recordurile: BĂ
IEȚI 100 m spate : Vladimir Belea 
1:13,0 .; ....................................... ...... '
1:13,9; 
4:44,5; 
5:17,6;
2 5:08,0. Dintre celelalte rezultate re
ținem : COPII NASCUȚI IN 1950—51: 
BĂIEȚI : 100 m liber: VI. Belea
1:06,5; 100 m bras: Șt. Vizitiu (Ra
pid) 1:21,2; 400 m liber: C. Bădiță 
(Rapid) 5:24,8; FETE.-100 m liber: 
L. Gruia (S.S.E. 1) 1:14,6; 100 m 
spate: A. Isbășokt (S.S.E. 1) 1-225,8;

100 m fluture : Vladimir Belea
4x100 m liber: S.S.E. 2
4x100 m mixt : S.S.E. 2 

FETE: 4x100 m liber: S.S.E.

101) m fluture: C. Lupu (Steaua) 
12)0,3; MX) ni bras : M. Dumitrescu 
(S.S.E. 2) 127,8; COPII NASCUȚI 
IN 1952—53: BĂIEȚI: 66 m 
Gh. Dumitru (C.S.S.) 46,4; 
bras: C. Ene (Viitorul) 60,4; 
fluture: O. Resler (Steaua) 
FETE: 66 m liber: G. Vcwnovsfci 
(S.S.E. 1) 50,0; 66 m spate: O. Ba
dea (Viitorul) 59,0; 66 m fluture: 
M. Franchia (S.S.E. I) 58,6; 66 m 
bras: G. Qnutu (S.S.E. 2) 59.5; 
COPII NASCUȚI PÎNA IN 1954: 
BĂIEȚI: 33 m liber: M. Lăzărescu 
(Steaua) 24,8; 33 tu spate: M. Ale-1 
xandrescu (Steaua) 27,9; 33 m flu
ture: 
bras :
33 m 
33 m 
28,1 ; 
name) 29,7.

liber:
66 m 
66 m 
57,5;

M. Ălexandreșcu 30,3; 33 mC 
A. Topală (Steaua) 29,7 ; FETE:j 
liber: L. Radu (Dinamo) 24,5 
fluture: G. Pieptănaru (Rapid)/ 

33 m bras: Angela Anton (Di- ]

M0TQCICLI5M

Campionatul de viteză
Campionatul de viteză pe zgură al 

regiunii Argeș, a luat sfîrșit după des
fășurarea celor patru etape organizate 
în orașele Curtea de Argeș, Slatina, 
Rm. Vîfcea și Drăgășaai. Miile de 
spectatori pvezeați la aceste concursuri 
au fost satisfăcuți de evoluția majori
tății concurenților, care au depus toate 
eforturile pentru a obține locuri cit 
mai bune îa clasament.

Dintre sportivii pârtie i.panți la acest

A apărut

pe zgură al regiunii Argeș
campionat regional, cel mat bine s-a< 
prezentat următorii: Ion Atanasâ
(125 cmc.), Nicolae Sandu (175 cm. 
și 350 cmc), și Viorel Bucătaru (25 
cmc.). Ei au fost declarați campion 
ai regiunii Argeș. Se cuvine să meu 
ționăm cu această ocazie activitate 
comisiei regionale de rootociclisni, car 
■ organizat în bune condițiuai aces 
campionat.

14.IE FEȚE ANU-oocesp.

Almanahul turistic 1965
editat de O.N.T. „Carpați“

200 de pagini în culori .
200 de fotografii artistice

20 de itinerare turistice

Așa cum am mai anunțat, din ini
țiativa comisiei de scrimă a orașului 
București s-a organizat un concurs de 
scrimă la toate armele, dotat cu „Cupa 
tineretului".

Sîmbătă și duminică au avut loc 
primele întreceri la floretă. O surpriză 
a furnizat-o Adriana Moroșanu (Pro
gresul), care a avut o comportare 
foarte bună, reușind să se situeze îna
intea unor trăgătoare valoroase ca 
Ileana Ghiulai, Marina Statica, Suzana 
Tasi și altele. Iată clasamentul : 1. 
Adriana Moroșanu (Progresul) 8 v; 
2. Ileana Ghiulai (Steaua) 6 v (22 
tușe); 3. ludita Pop (Știința) 6 v 
(22 t) ; 4 Suzana Tasi (Steaua) 6 v 
(23 t); 5. Ecaterina Iencec (Steaua) 
5 v (22 t) ; 6. Marina Stanca (Pro
gresul) 5 v (27 t) ; 7. Eva Wasser - 
strom (S.P.C.) 4 v; 8. Rodica Văduva 
(S.P.C.) 2 v (29 t) ; 9. Ecaterina Toth

(S.P.C.) 2 v (32 t) ; 10. Victoria Pe- 
trișor (S.P.C.) 1 v.

La floretă masculin 
meritorie a avut Pavel 
Ploiești). El a reușit 
ușurință de principalul 
Mihai Țiu (A.B.S.S.), 
lotului republican. Clasament: 1. Pavel 
Filip (Petrolul Ploiești) 6 v ; 2. Mihai 
Țiu (A.B.S.S.) 5 v; 3. Cristian Cos- 
teseu (A.B.S.S.) 4 v; 4. Ștefan
Weissbiich (S.P.C.) 3 v; 5. Alexandru 
Istrate (S.P.C.) 2 v; 6. Mihai Bănică 
(S.S.E. Ploiești) 1 v; 7. 
tantîn (Petrolul Ploiești)

o comportare \ 
Filip (Petrolul c 
să treacă cu 1 
său adversar, r 
component al j

Traian Cotis- 
0 v.★

Astăzi, începînd de la 
sala de la stadionul Republicii, 
drul aceluiași concurs au loc 
de sabie, iar nsîine (de la orele 17), 
proba de spadă.

orele 17, îa 
în ca- 
proba
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’ Au mai rămas două zile pînă la în
chiderea vînzării biletelor pentru con
cursul Sportexpres trim. IV. Mîine, 
miercuri 23 decembrie, agențiile Loto- 
Pronosport vor închide acest concurs, 
iar duminică 27 decembrie a.c., la 
■Brașov, va avea loc tragerea numere
lor câștigătoare.

La acest concurs se atribuie 34 440 
pr-eniii în frunte cu 30 autoturisme și 
90 călătorii în R.S. Cehoslovacă și 
R.D. Germană. în afară de autoturisme 
și călătorii se mai atribuie: motoci
clete, motorete, televizoare, frigidere, 
aparate de radio, mașini de spălat rufe, 
aparate foto, ceasornice ș.a., precum și 
premii în bani.

Se vor efectua 41 de extrageri se
parate, după cum urmează :

30 de extrageri de numere formate 
din 6 cifre

5 extrageri de terminații de 5 cifre 
4 extrageri de terminații de 4 cifre 
1 extragere de terminație de 3 cifre 
1 extragere de terminație de 2 cifre 

Dăm mai jos extragerile la care se 
atribuie autoturisme:

Extragerile 1— 3-a inclusiv (3 nu
mere de cite 6 cifre) 9 premii fiecare 
constînd din cite 1 autoturism „Mosk- 
vici" (în total 9 autoturisme).

Extragerea a 4-a (număr de 6 cifre) 
3 premii, fiecare constînd din cite 1 auto
turism „Skoda-Octavia" (în total 3 
autoturisme).

Extragerea a 5-a (număr de 6 cifre) 
3 premii, fiecare constînd din cite l 
autoturism .Wartburg", limuzină Stan
dard (în total 3 autoturisme).

Extragerile a 6-a—8-a inclusiv (6 
numere de cîte 6 cifre), 9 premii, fie
care constînd din cîte 1 autoturism 
„Fiat 600“ (în total 9 autoturisme).

Extragerile a 9-a și a 10-a inclusiv 
(6 numere de cîte 6 cifre) 6 premii, 
fiecare constînd din cîte 1 autoturism 
„Trabant Combi" (îu total 6 autotu
risme).

La celelalte extrageri se atribuie 
premii prevăzute în prospect.

V.
VI.

VII.
VIII.

IX.
X.

XL
XII. Verona

Tntemazîonale — Juventus 
Lanerossi — Genoa 
Mantova — Atalanta
Roma — Milan 
Sampdoria — Catania 
Torino — Cagliari
Napoli — Palermo

Brescia

TOMBOLA LOTO-PRONOSPORT

Săptămîna aceasta, în agențiile Loto- 
Pronosport se organizează tombola 
Loto-Pronosport la care se atribuie 
frumoase surprize, printre care obiecte 
de reclamă ale întreprinderii.

PRONOEXPRES
Premiile concursului Pronoexpres nr.

51 din 16 dec. 1964
Categoria I r 1 variantă a 100.000 lei

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 52

De la I. E. B. S
• Pentru întâlnirea internațională 

handbal BUCUREȘTI — FRAGA (m) de 
ora 19, din sala Floreasca, biletele se 
găsesc de vînzare la casa specială din 
str. lou Vida,

Pentru această competiție sînt valabile 
următoarele legitimații eliberate de UCFS/ 
CG : rușii și maro îa piele, albastre în 
dermalia ale membrilor Biroului F.R. Hand
bal, gri în dermatin cu ștampila .Handbal" 
gri în dermatin ale antrenorilor și maeșțrî- 
Ăor emeriti ai sportului, precum și legiti
mațiile vorzi în deimaHn, însoțite de dele
gații, ia limita locurilor rezervate fiecărui 
ziar, la masa nresei.

• Pentru jocul de fotbal DINAMO BUC. 
— RAPID de joi 24 XII ora 13 de pe sta
dionul „23 August”, biletele se găsesc de 
vînzare la casele obișnuite.

> Patinoarul artificial din par-cul ^23 Au- 
guși- este deschis pentru patinaj public 

i joi și sîmbătă orele 17—19 și duminică orele 
10—13 șî 15—17.

La patinoar funcționează un cuts de ini
țiere în patinaj pentru copii între G—14 
Tini. înscrierile pentru cursul care începe 

; la 25 decembrie, se iac în zilele de 21, 22, 
23 și 25 decembrie între orele 12—17 la pa
tinoar.

® La bazinul acoperit Floreasca se pri
mesc înscrieri pentru cursul de inițiere la 
înot pentru copii.

In programul concursului Pronosport 
tir. 52 (etapa din 27 decembrie) — 
ultimul concurs al anului 1964 — 
cuprinse următoarele meciuri i

slat

azi. de categoria I

Categoria a Il-a :
13.223 lei
Categoria a IlI-a :
1.901 iei

5,5 variante

: 41,2 variante

Categoria a IV-a:
325 lei

: 309,6 variante

Categoria a V-a:
105 lei

954,3 variante

Categoria a Vl-a : 
24 lei.

5609,8 variante

a revenit
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I.
II.

III.
IV.

Steaua — Dinamo Buc. '
Bologna — Varese 
Fiorentina — Messina
Fogg ia — Lazio

Premul
participantului Răducanu flie din Ga
lați pe un buletin zecimal.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.—
■M CURIND

• Semnează : TUDOR ARGHEZI, GEO BOGZA, EUG. 
BARBU

• Cabane și hoteluri turistice noi
9 Figuri de mari alipiniști : G. L. Mallory, Pasang Dawa
• Sfaturi pentru turiștii automobiliști
• Numeroase pagini de caricaturi

O lucrare instructivă și plăcută

(creți la adcațiiic «N.I. ..Carjați" la cftioșcurî și librarii

Almanahul turistic 1965

de fructe!
• Are gust plăcut, caracteristic fruc
tului din care se prepară, este hră
nitor și reconfortant.

La alegere, se poate consuma nec
tar de vișine, caisa, piersici, pereA 
prune și gutui^

Consumați nectarul

0E FRUCTE

un film de Francisc Munteanu



VOLEI •' HANDBAL

In completare la cronica etapei ECOURI DUPĂ DORTMUND SI BUCUREȘTI
C.S.M. Sibiu — Voința Craiova 

j (F. s. I) 3—0. Oaspetele au pierdut dar 
au lăsat o bună impresie, opunînd o 
dîrză rezistență sibiencelor, acestea fi
ind mai slabe de astă dată și arătînd 
că trebuie să acorde mai multă aten
ție pregătirii. S-au evidențiat Vame
șul (C.S.M.), Coveanu și Fedac de la 
Voința. (I. P1ETRARU — coresp.).

Știința Cluj — C.S.M.S. lași (M. s. 
I) 3—1. După două seturi pline de gre
șeli de ambele părți gazdele reușesc să 
se concentreze mai mult și astfel să 
învingă. Cei mai buni de la Știința — 
Rednic, Mateescu, Bînda, iar de la 
C.S.M.S. — Moșescu (ȘT. TAMAȘ — 
coresp.).

Minerul Baia Mare — Steaua Bucu
rești (M s. 1.) 3—2. Bucureștenii se 
puteau întoarce ou 2 puncte dacă-și în
vingeau nervozitatea în ultimul set 
când, din această cauză, de la scorul 
de 8—3 pentru ei au fost egalați și 
depășiți. S-au evidențiat: de la gazde 
toată echipa și în special Rău iar de 
la oaspeți Porojnicu și Pădureții. (V. 
SASAiRANU — coresp. reg.).

Tractor«il Brașov — Știința Timișoara 
(M.s I) 3—0. Victorie ușoară a brașo
venilor, obținută în 50 de minute. Cei 
mai buni: Bartha, Fieraru și Bărbuță 
de la învingători, Iordache și Costea 
de ta timișoreni. (EUG. BOGDAN și 
P. DUMITRESCU — corespondenți).

Constructorul Brăila — Rapid Bucu
rești (M. s. I) 0—3. Spectacol reușit, 
datorită și localnicilor care, cu_ toate 
că au pierdut, le-au dat o replică des
tul de hotărttă campionilor, mai ales 
în seturile 1 și 2. (I. BALTAG — co
resp.).

Petrolul Ploiești — Farul Constanța 
(M. s. I) 3—1. Succes datorat de plo- 
ieșteni superiorității la blocaj. Cei mai 
aplaudați jucători ai meciului: Zarnolo 
de la Petrolul și Mihalcea de la cona- 
tănțeni. (ȘT. IONESCU — coresp.).

Inaittte Timișoara — C.S.M. Cluj (M. 
a. II) 3—0. Oaspeții s-au prezentat 
slab și totuși timișorenii au învins cu 
dificultate (seturile 2 și 3 la 14 și la 
13), din cauza insuficientei lor pre
gătiri fizice (I. IOANA — coresp.).

Metalul Pitești — Ind. sîrmei C. 
Turzii (M. s. II) 3—1. Jucători re
marcați : Vasile, Vidoni și Ciobanii de 
la Metalul, Lăpăduș și Rotaru de la 
oaspeți. (DOREL ȘTEFANESCU — 
.oresp.).

Electroputere Craiova — Semănătoa
rea București (M. s. II) 3—0. Foarte 
bine au jucat la învingători Crețu, Bo- 
toșeanu și Marinescu, iar la bucureș- 
leni Schaffer și Băcăoanu. Conducăto
rul echipe Semănătoarea, prof. V. Su
rugiu, s-a făcut vinovat de o gravă 
abatere de la disciplină, de o inadmi
sibilă atitudine, rupînd foaia de ar
bitraj la sflrșitul setului al doilea, 
pierdut de Semănătoarea la 141 (C. 
MARICA - coresp.

Știința Brașov — Știința Petroșani 
(M. s. II) 3—0. A învins echipa cu o 
mai bună orientare. Formația studen
ților i 1 Petroșani le-a opus rezistență 
gazdelor'în prima parte a fiecărui set. 
Dar apoi, atacul foarte decis al brașo-

ȘTIRI DIN IARĂ
' CAMPIONATUL ORAȘULUI 

PLOIEȘTI

De curînd au luat sfîrșit semifina
lele campionatului individual masculin 
de șah al orașului Ploiești. Pe pri
mele locuri în cele trei grupe s-au 
ClriSfbt *

Grupa I: 1. Mitroi 12% p; 2. M. 
Dridea 11 % p;

Grupa II: P. Iliescu 11% p; 2. E. 
Macarie 11 p;

Grupa III: 1. M. Vîț O'/2 p; 2. 
C. Dinescu 8% p.

De remarcat calificarea în finală a 
inginerului Mircea Dridea, cunoscutul 
fotbalist din echipa Petrolul. Au drept 
de participare direct în finală C. But- 
naru, L. Pogorevici și C. Tudor. A 
fost invitată să participe, de aseme
nea, maestra internațională Maria Po
gorevici. (M. Popescu și C. Cim- 
peanu-coresp.).

ÎNTRECERI LA CLUJ

Șahiști clujeni cu categoria a II-a 
de clasificare au luat parte recent la 
întrecerile dotate cu „Cupa 30 De
cembrie". Concursul a fost cîștigat de 
P. Stan (Știința) cu ll>/2 puncte (din 
13 posibile), urmat de A. Debreceni 
(Fulgerul P.T.T.R.) cu 10'/2 p și C. 
Losonczi (Progresul) cu 10 p. Toți 
acești jucători au obținut o notă pen
tru categoria I. (N. Todoran-coresp.).

Atacă Elisabeta Mihoc (Partizanul roșu Brașov) i la blocaj — Florica 
T udora (Rapid București)

Foto: V. Bageac
vendor și-a spus cuvîntul. (T. MAN1U 
— coresp.).

In încheiere, iată cum arată clasa
mentul în urma rezultatelor înregis
trate în etapa de duminică,

FEMININ, SEIM I

( 1) 1. Dinamo Buc.
( 2) 2. Rapid Buc.
( 3) 3. Știința Cluj 
( 5) 4. C.P. Bucuueftt
( 3) 5. C.S.M. Sibiu
( 4) 6. Partlz. t. Brafor
(10) 7. Farul C-ta
( 7) 3. Metalul Buc.
( 8) 0. Voința Cralora 
( 9) 10. Știința Buc.
(11) 11. C.SJ4. Cluj
(12) 12. Pvogr. Buc.

1 î 8 1:0 135: 70 0
3 3 0 9:1 149: 30 8
3 3 0 9:3 188:109 3
3 2 1 0:3 152: 95 5
3 2 1 7:3 141:117 5
3 2 1 7:5 145:152 5
3 1 2 3:8 111:123 4
3 1 2 34 73:112 4
3 1 2 3:7 104:131 4
3 0 3 3:9 119:158 3
3 0 3 0:9 84:135 3
3 0 3 0:9 03:140 3

MASCUUN. SERIA I

( 1) 1. Ras>ld Buc. 3 3 0 9:0 135: 71 8
( 2) 2. Tradond Br. 3 3 0 9:1 151: 94 8

Biatloniștii dovedesc multă rîvnă în pregătire
• A FOST INAUGURATA NOUA ȘOSEA BRASOV- POIANA BRASOV • DE CE NU SINT DATE IN FOLO

SINȚA SCHI-LIFTUL DIN KĂNTZER Șl CABANA ,PO STĂVARUL" ?

Turiștii aflați la Poiana Brașov au 
asistat pînă mai acum o săptămînă 
la un spectacol puțin obișnuit. Un 
grup de tineri schiau de zor pe o... 
potecă de zăpadă cărată din pădure 
cu lopețile. Erau biatloniștii din Bra
șov care, sub conducerea antrenorului 
Marcel Stuparu, foloseau ultimul rest 
de zăpadă pentru a nu-și întrerupe 
pregătirile. Apoi, vremea s-a încăl
zit și mai mult, zăpada din Poiana 
Brașov a dispărut cu totul și biatlo
niștii au trebuit să se refugieze în 
Poiana Ruia. unde și-au putut con
tinua pregătirile în condiții bune.

N. Bărbășescu, Gh. Vilmoș, C. Ca- 
rabela, Gh. Cimpoia și ceilalți specia
liști ai acestei dificile probe au par
curs pînă acum sute de kilometri 
pe zăpadă și timpii înregistrați în 
curse cronometrate indică un evident 
progres față de perioada corespun
zătoare a anului trecut. Cu multă 
atenție este privită și pregătirea de 
tragere, efectuată în poligonul din 
Poiana Brașov, în majoritatea cazu
rilor în condiții de efort. Și în aceas
tă privință rezultatele vorbesc de la 
sine despre rîvna cu care se pregă
tesc biatloniștii. De foarte multe ori 
pe ținte sînt înregistrate 18, 19 și 
chiar 20 de focuri, ceea c.e reprezintă 
performante remarcabile pentru aceas
tă perioadă

Tn generali, antrenamentele pot fi 
calificate ca deosebit de serioase și 
promițătoare pentru activitatea compe- 
tiționaiă a anului 1965. Se pare că 
frumoasa comportare la J.O. de la 
Innsbruck, unde Gh. Vilmoș a ocu

BULETINUL ZĂPEZII

A NINS!
Insfitutul meteorologic ne anunță că 

în noaptea de 20 spre 21 decembrie a 
nins în cea mai mare parte a țării, cu 
deosebire în regiunile de nord. Cele mai 
mari cantifăți de zăpadă au căzut în 
Rarău (23 cm), Ceahlău (14 cm), la 
Toplița (16 cm), Gheorghieni (10 cin), 
pe Iezeru—Apuseni (19 cm) și pe Vf. 
Omul (57 cm). A nins și în alte cen
tre, dar în cantități mici: cîte 4 cm 
la Cîmpulung Moldovenesc, Piatra 
Neamț și Suceava, cîte 3 cm la Bistri
ța, Sovâta, Brașov, Predeal, Băișoara 
și Viădeasa.

( 4) 3. Dinamo Buc. 
( 7) 4. Petrolul Ploiești 
( 3) 5. Știința Tim.
( 9) 8. Minerul B. M. 
( 5) 7. Steaua Buc.
(13) 8. Știința Galați 
(12) 9. Știința Cluj
( 8) 10. Farul C-ța 
( 8) 11. Cous.tr. Brâila
(10) 12. C.S.M.S. Iași
(14) 13. Progresul Buc.
(11) 14. Minerul Bihor

3 3 0 9:3 168: 98 6
3 2 1 8:6 185:167 5
3 2 1 8:5 140:130 5
3 2 1 6:7 157:155 5
3 1 2 74 159:156 4
3 1 2 5:6 130:143 4
3 1 2 5:7 144:165 4
3 1 2 4:6 106:135 4
3 1 2 3:6 105:118 4
3 1 2 4:8 138:162 4
3 0 3 1:9 90:144 3

3 0 3 3:9 97:177 2

MASCUUN, SERIA A II-A. 
LA ÎNCHEIEREA TURULUI

(5) 1. Știința Brașov
(1) 2. lud. rîrmel C.T.
(2) 3. Știința Petr.
(8) 4. înainte Tim.
(3) 5. Semdndt. Buc.
(7) 6. Electr. Craiova
(4) 7. C.SJ4. Cluj
(8) 8. Met. Pitești

743 13:10 303:262 11
743 13:10 288:259 11
743 12:11 284:263 11
743 13:12 310:303 11
734 12:13 301:294 10
7 3 4 11:13 272:306 10
734 10:12 239:260 10 
734 11:14 287:317 10

In paranteze : tocurile ocupate de echipe 
Înaintea meciurilor de eimbâtâ și dusul- 
nlcA.

E

pat un meritoriu loc V, a constituit 
pentru biatloniștii noștri un real sti
mulent...

A FOST INAUGURATA NOUA ȘO
SEA BRAȘOV — POIANA BRAȘOV

Sîmbătă după-atniază, „rimburile" 
ca și autoturismele și autocarele au 
făcut primele drumuri pe noua șosea 
care leagă orașul Brașov de Poiana 
Brașov. Actuala șosea are, față de cea 
veche, pante mult mai line ș! permite 
accesul spre Poiana Brașov tuturor 
categoriilor de autovehicule. In plus, 
noua șosea dă posibilitate drumeților 
să admire frumosul peisaj oferit de 
masivele Măgura Codlei și Măgura 
Branului, precum și de Țara Bîrsei. 
Construcția șosetei a durat peste cinci 
luni și a necesitat deplasarea apro
ximativ a 250 000 metri ctibi de piatră 
și pămînt. Și, spre cinstea construc
torilor, trebuie să subliniem că lu
crările au fost încheiate cu 12 zile 
înaintea termenului planificat.

înainte de a urca în Poiana Ruia pentru a se antrena, biatloniștii au folosit la maximum zăpada din Poîarut 
Brasov. Imaginea e sugestivă...

foto; dr. I. Mines»»

Timpul scurt scurs între Dortmund 
și București nu ne-a dat prilej să re
venim asupra victoriei în partida cu echi
pa R.F. Germane, să înfățișăm cititorilor 
noștri cîteva comentarii spicuite din 
presa vest-germană, extrem de intere
sante și concludente în ceea ce pri
vește comportarea formației romîne. De 
fapt, nici nu-i nevoie să redăm mai 
mult decît titlurile care au însoțit cro
nicile apărute în ziarele din R.F.G. 
Dintre ele reproducem pe cele mai su
gestive:

„O lecție de handbal" — ziarul 
„Mittag". „Romînia a surclasat Ger
mania" — același ziar.

„O oră de școală pentru echipa noas
tră. Invingînd cu 22:14 pe handbaliștii 
germani, romînii au fost cu o clasă 
superiori" — ziarul „Westfălische 
Rundschau".

„Un joc-lecjte pentru handbalul ger
man — Romînia — în stil de cam
pioană mondială" — ziarul „Ruhr— 
Nachrichten".

Postul de radio Munchen a transmis 
ultimele minute ale meciului. Crainicul 
a avut numai cuvinte de laudă la a-

Pregătirea tactică și-a spus cuvîntul!
(Urmare din pag. 1) 

fiecare dată reprezentanții noștri și-an 
regrupat forțele și au reușit să-și pună 
în valoare excelenta lor pregătire tac
tică, factor decisiv în meciul de du
minică. In sit-.ații grele selecționata 
romînă a putut aplica o serie de so
luții tactice variate (circulație rapidă 
la 9 m, pătrunderi individuale la se
micerc, alternarea jocului „pivoților" 
cu finalizarea surprinzătoare de la 9 
m în special prin tînărul Nica, autor 
a 5 goluri), care au dereglat masiva 
și prompta apărare cehoslovacă.

Ceea ce se poate reproșa selecțio
natei noastre este felul neatent în

SEMNE DE ÎNTREBARE

Pregătirea sezonului de schi impune 
un ansamblu de măsuri luate din vre
me pentru ca activitatea să se des
fășoare în cele mai bune condiții. 
Totuși, mai sînt unele probleme ră
mase nerezolvate. Ne referim, de pil
dă, la schi-liftul din Kantzer, apar- 
ținînd clubului Steagul roșu Brașov, 
care nu funcționează nici acum (deși 
necesitatea iui a devenit acută), pre
cum și la faptul că una din cele 
mai căutate cabane în sezonul de 
iarnă, „Postăvarul", este încă închisă. 
Și. după cît am aflat, T.A.P. Carpați 
Brașov (director Șerban Andreescu) 
nici nu are de gînd să redeschidă 
prea curînd această cabană, pe mo
tiv că nu este... rentabilă. Un punct 
de vedere pe care îl considerăm nejust, 
deoarece cabana „Postăvarul" este 
foarte mult căutată în sezonul de 
schi.

D. STANCULESCU 

dresa handbaliștilor noștri. Am reținut 
din timpul transmisiunii următoarele 
aprecieri: „Artiștii balonului din Bal
cani", „Jocul încintător al romînilor", 
„Campionii mondiali au făcut o ade
vărată demonstrație, o veritabilă „vrăji
torie" cu mingea", „In meciul cu cam
pioana mondială echipa noastră nu a 
avut nici o șansă, Romînia a învins 
pe merit".

In final, un... supliment la declara
ția arbitrului elvețian A. Lerch, care 
a condus duminică partida dintre re
prezentativele R.P. Romîne și R.S. Ce
hoslovace:

„In cinci zile am văzut de două ori 
echipa Romîniei: la Dortmund și la 
București. Indiscutabil însă, că la Dort
mund — avantajată de dimensiunile 
sălii — ea și-a putut desfășura jocul 
și a avut o comportare de două ori 
moi bună ca la București".

Să sperăm că handbaliștii noștri vor 
trage concluziile respective și vor fi 
mereu — în viitoarele competiții — 1* 
înălțimea unor asemenea aprecieri.

care și-a organizat uneori apărarea. 
Oaspeții au realizat în acest fel goluri 
de la distanță (mai ales prin Her
man) prin „culoarele" lăsate libere de 
jucătorii romîni. Faptul acesta surprin
de, în special cunoscute fiind dîrzenia 
și atenția cu care handbaliștii romîni 
își apără poarta, blocînd șuturile de la 
distanță, fa mod cert la aceasta a con
tribuit și forma slabă a portarului 
Redl, care — avem impresia — trece 
din nou printr-o perioadă de oboseală 
nervoasă, ceea ce nu-i permite să reac
ționeze prompt la fiecare fază. Avem 
convingerea că Mihai Redl își va re
veni și va dovedi că este același por
tar sobru, căruia nu-i poate scăpa prea 
ușor o minge, mai ales de la 9—10 
metri.

In concluzie se poate spune că eu 
ceptînd această scădere (de altfel ra
pid corectată pe parcurs) selecționata 
țării noastre a dat satisfacție în acest 
dificil meci, înoheindu-și activitatea 
internațională pe anul acesta cu o fru
moasă victorie.

ȘTIRI, ȘTIRI...
• în primele jocuri la București 

din cadrul „Cupei Sportul popular" 
s-au înregistrat următoarele rezultatei 
C.S.S. — S.S.E. nr. 1 17—16, Di
namo — Rapid 32—4 și S.S.E. nr. 2
— Steaua 13—7 la juniori; S.S.E. 
nr. 2 — Rapid 18—3 și S.S.E. nr. II
— Confecția 22—3 la junioare.

• Pentru meciurile sale cu R.I.KJ. 
Goteborg din „C.C.E.", Dinamo a pro
pus datele de 4 și 20 februarie, iar 
echipa suedeză datele de 24 ianuarie 
și 21 februarie, astfel că discuțiile 
continuă.

• In continuarea turneului său în 
R.D.G., echipa feminină Rapid Bucu-< 
•rești a jucat cu formația Empor Ros-, 
lock, în fața căreia a pierdut cu 10—8 
(5—4). Golurile echipei noastre au 
fost marcate de Dumitrescu, Constan- 
tinescu, Floroianu (cîte 2), Boțan și 
Naco.

Cous.tr


Actualitatea în sporturile de iarnd
HOCHEI

• Reprezentativa de hochei pe ghea
tă a U.R.S.S. a susținut două noi me- 
biuri tn cadrul turneului pe care-1 în
treprinde în Canada. Hoche^hi .sovie
tici au jucat la Williams (Ontario) cu 
■formația „Lockhead", termintad tatil- 
nirea la egalitate : 3—3 (0—1, 1—0,
2—2). Jucînd la Wmnipeg ou reprezen
tativa Canadei, hocheiștii sovietici au 
obținut victoria ou scorul de 6—1 
(3—1, 2—0, 1—0). Din echipa sovie
tică o impresie deosebită au lăsat Lok
tev și Starșinov care în acest al doilea 
meci au marcat otte două goluri.

• Selecționata secundă de hochei 
pe gheață a U.R.S.S. a su-sținuit pînă 
în prezent două meciuri în S.U.A. Ho- 
chei.știi sovietici a<u învins cu 5—3 
(1—0, l—2, 3—1) echipa orașului To
ledo. A.poi echipa sovietică a întrecut 
cu scorul de 5—1 (2—0, 2—0, 1—1) e- 
ohipa orașului Muskegon.

• în cel de al cincilea meci din ca
drul turneului eare-1 întreprinde în 
S.U.A., echipa selecționată secundă de 
hochei pe gheață a U.R.S.S. a jucat la 
Waterloo ('statut Yowa) cu echipa 
„Blak Hawks". Hocheiștii sovietici au 
obținut victoria cu scorul de 9—4.

• In „Cupa Alpilor" la hochei pe 
gheață, E. V. Innsbruck a învins pe 
A. C. Klagenfurt cu scorul de 5—3 
(2—0, 1—0. 2—3).

• în meci retur pentru preliminariile 
campionatului mondial de hochei pe 
gheată, echipa R.F. Germane a învins 

,1a Berna cu scorul de 7—2 (2—0, 
s4— 1, 1—1), echipa Elveției. Primul 
■meci, care a avut loc la Augsburg, a 
revenit hochelștilor elvețieni. Astfel, 
conform regulamentului, se va disputa 
al treilea joc. El va avea loc la 3 ia
nuarie, la Geneva.

SCHI

• Sezonul internațional de schi al
pin a fost deschis pe piftiile de la 
Val d’Isere (Franța) cu cea de a 10-a 
ediție a tradiționalului concurs „Crite
riul primei zăpezi". Proba de slalom 
uriaș, rezervată bărbaților, a fost cîști- 
gată de francezul Franțois Boul ie u, 
cronometrat pe o pîrtie de 1300 m cu 
itimpul de 1:28,St. In urma învingăto
rului s-au clasat în ordine: Jean Olau- 
de-Killy (Franța) 1:29,95; Stephan 
Kaelin (Elveția) 1:32,25; Willy Fabre 
(Elveția) 1:32,55. Campioana olimpică 
de schi, Christine Goitschel (Franța), 
a cîștigat proba de slalom special. Ea 
a realizat ta cele două manșe timpul 
de 86.97 sec. tatr-eclnd-o pe compa
trioata sa Christine Terraillon — 90,98 
Bec. și pe Gta.a Hathorn (Anglia) — 
91,25 sec. Marietta Goitschel și Annie 
Famose au abandonat tn urma unor 
căzături. în z-iua a treia a concursului, 
elvețianul Joss Ninsch a cîștigat proba 
de cobocîre dotată cu premiul memo-

Campionatul republican de șah

Runda a XVI-a—o „pauză" 
înaintea partidelor decisive...

Șapte remize și numai trei partide 
'decise în runda de ieri!... O adevă
rată „pauză" pe care și-au luat-o cei 
ma.i mulți dintre competitori, moment 
de răgaz justificat de apropierea ne
mijlocită a finișului.

Curînd duoă efectuarea a 30 de 
fnutări, inscrioția de „remiză" a apă
rut pe tablele de demonstrație ale 
partidelor Reicher — Gheorghiu, Nacu 
— Soos, Pușcașu — Szabo. Voicuies- 
cu — Neamțu, Pavlov — Ciocîltea, 
Bozdoghină — Partos.

Dintre rezultatele partidelor decise, 
Cel mai important este desigur acela 
obținut de Radovici, care l-a întrecut 
pe Mititelu (în vădită lipsă de formă). 
Prin aceasta, Radovici, revine în 
(lupta pentru primele locuri ale cla
samentului. în schimb, ultimul loc 
pare a fi definitiv concedat lui Șuteu, 
care ieri a înregistrat cea de a cincea 
înfrîngere consecutivă, pierzînd și la 
Ga vrii ă.

în sfîrșit, o încheiere spectaculoasă 
a rundei a 16-a — destul de săracă 
în această privință — ne-a oferit-o 
Stanoiu și Alexandrescu. Ultimul cău
ta să găsească un contra joc eficace 
după pierderea unei figuri, prin avan
sarea unui pion în centru. Criza de 
timp l-a împiedicat însă să găsească 
soluții bune și cu Ultima mutare îna-

Patinatorul suedez Jonny Nilsson, campion mondial, se antrenează de zor 
pentru ca și in acest sezon să realizeze succese mari

rial „Henri Oreilter", realizînd timpul 
de 2:15,97/100. Pe locurile următoare 
s-au clasat francezii Jean Claude Killv 
— 2:16,35/100 șî Guy Perillat — 2: 
16,92/100. Therese Obrecht (Elveția) a 
terminat pe primul loc în proba de sla
lom uriaș, obțintad rezultatul de 1: 
15,67/100 (1470 rn — 53 de porți). Au 
urmat în clasament Madeleine Bocha- 
tay (Franța) — 1:15,85/100 și Marietta 
Goitschel (Franța) — 1:16,27/100.
Christine Goitschel (Franța), campioa
nă olimpică la slalom special, a aban
donat ta urma unei căzături. In proba 
de combinată primul loc a fost ocupat 
de Edith Hiltbrown (Elveția).

PATINAJ

• La Budapesta se desfășoară un 
concurs internațional de patinaj viteză

Rugbiștii de la Grivița Roșie în turneu în Franța
Am luat ieri legătura ou hotelul 

Nord, din orașul Beziers, locul de 
reședință al rugbi.ști.tor echipei Gri
vița Roșie, aflați actualmente în tur
neu în Franța. După convorbirea te
lefonică avută cu maestrul emerit al 
sportului Viorel Moraru, căpitanul for
mației romîne, sîntem în măsură să 
dăm cîteva amănunte ta legătură cu 
primul joc disputat de sportivii ro- 
mîni în orașul Auch, cu echipa din 
localitate. Formația francez.ă. clasată 
pe primul loc într-una din seriile cam
pionatului, este cunoscută prin forța 
grămezii, ai cărei „dirijor" este re
putatul internațional Le Droff.

inte de controlul timpului — a 45-a 
— tl s-a expus unui atac la rege cu 
efect imediat: mat l

Să adăugăm acestor rezultate și 
pe cel înregistrat ta dimineața de ieri. 
La reluarea partidei ou Șuta, Soos a 
reușit să-și activizeze suficient pie
sele pentru a contracara lipsa a doi 
pioni: remiză. O jumătate de punct 
prețioasă, care-1 menține pe Soos în 
primul pluton pornit în urmărirea li
derului.

După runda de ieri, Florin Gheor
ghiu păstrează avansul de un punct, 
totalizînd 11 »/2 p. îl urmează: Soos 
și Szabo 10*/2, Neamțu și Radovici 10. 
Ciocîltea și Gunsberger 9, Reicher 
8%, Stanciu, Nacu și Pușcașu 8, 
Partos 7*/2, Șuta 7, Alexandrescu, Mi
titelu, Voiculescu și Gavrilă 6*/2, Pa
vlov și Bozdoghină 6, Șuteu 4%.

Urmează ultimele trei runde ale fi
nalei. Se joacă în fiecare după amiază 
de la orele 16,30 iar dimineața con
tinuă partidele întrerupte. Iată cu cine 
mai au de jucat fruntașii clasamentu
lui : Gheorghiu cu Bozdoghină, Șuteu 
și Pușcașu; Soos ou Gunsberger, 
Stanciu și Pavlov; Szabo cu Nacu, 
Gavrilă și Partos ; Neamțu cu Reicher, 
Bozdoghină și Șuteu; Radovici cu 
Ciocîltea, Alexandrescu și Șuta.

RADU VOIA

cu participarea sportivilor din Austria, 
R. P. Polonă, R. S. Cehoslovacă și 
R. P. Ungară. Iată cîștigătorii din pri
ma zi: BĂRBAȚI: 500 m. — M. 
Aartos (R.P.U.) 42,7 — nou record
maghiar; 3000 m — Herman Strutz 
(Austria) 4:38,4 — nou record aus
triac. FEMEI: 500 m — Tamasi
(R.P.U.) 49,0 — nou record maghiar; 
1500 m — Pilejczyk (R.P.P.) 2:44,8. 
A doua a, proba de 1000 tn a revenit 
tinerei patinatoare maghiare Tamasi, 
cronometrată ta 1:44,5. Ea a ocupat 
primul loc în clasamentul general cu 
215,033 puncte. La masculin a cîștigat 
H. Strutz (Austria), care a totalizat 
184,593 puncte. Campionul austriac a 
terminat victorios ta proba de 5000 tn, 
realizînd timpul de 8:04,6.

Rugbiștii noștri au desfășurat un 
joc viguros, in viteză, împunîndu-se 
mai ales pe linia de treisferturi. Ei 
au lăsat o foarte bună impresie, fiind 
felicitați la sfîrșitul întîlnirii de dl. 
Jean Delbert, președinte al F.I.R.A. 
și al Federației franceze de rugbi. 
Scorul a evoluat astfel: în min. 20 
Wusek înscrie o încercare spectacu
loasă, pe care Irimescu o transformă: 
5—0; în min. 44 francezii reduc sco
rul, transformînd o lovitură de pe
deapsă: 5—3; Irimescu în min. 60 
majorează diferența, transformînd la 
rînd.ul său o lovitură de pedeapsă: 
8—3; în min. 75 gazdele desfășoară 
o acțiune colectivă și înscriu o în
cercare, pe care o transformă, ega- 
lînd astfel scorul: 8—8; în ultimul 
minut de joc, Țîbuleac decide rezulta
tul, înscriind o încercare la colț: 
11—8.

Vineri 25 decembrie rugbiștii Gri- 
viței Roșii vor întîlni formația Agen, 
fostă campioană a Franței (în 1962), 
o echipă cu mult mat puternică, în 
care evoluează mulți internaționali cu
noscut! cum sînt Lacroix, Sitjar, Mal- 
kowski, Razat ș.a.

Rugbiștii romîni 
elogiați in Franța 

în legătură cu evoluția rugbiștilor 
romîni, comentatorul sportiv al agenției 
„France Presse" scrie printre altele: 
„Romînii au practicat un joc plăcut, 
dînd dovadă de o excelentă tehnică".

în continuarea turneului, echipa 
Grivița Roșie București va juca la 25 
decembrie la Agen. (Agerpres).
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• Turneul internațional masculin de 
handbal desfășurat timp de două zile 
la Halte a fost cîștigat de echipa 
Dynamo Halle care a învins cu 16-6 
selecționata orașului Leipzig, cu 
15-11 pe HeHas Stockholm și cu 13-11 
echipa Gwardia Opole (R. P. Po
lonă). Dynamo Halle a totalizat 6 
puncte, fiind urmată în clasament de 
Gwardia Opole și Hellas Stockholm.

• într-un meci desfășurat in ca
drul „Cupei campionilor europeni" la 
handbal (masculin), echipa oest-ger- 
mană Berliner S, V. 92 a învins ca

SCRISOARE DIN BERLIN

PREGĂTIRI PENTRU „EUROPENELE*1 DE BOX
între 23 și 27 mai 1965 capitala R.D. 

Germane va găzdui viitoarea ediție a 
campionatelor europene de box. Firește, 
ne bucură faptul că aceaștă mare în
trecere pugilistică va avea loe in orașul 
Berlin, Federația de specialitate din 
R.D.G, a invitat la „europene" nu mai 
puțin de 27 de țări, urmind ca definiti
varea înscrierilor să se facă pînă la 1 
martie 1965. Primii care au confirmai 
participarea sint irlandezii. Aceștia au 
anunțat că vor trimite la Berlin o echipă 
completă. Este cert insă că și alte nu
meroase (ări vor prezenta boxeri la toa
te categoriile. Iată de ce, din acest punct 
de vedere, viitoarea ediție a „europe
nelor" va constitui un sever examen 
pentru pugitiștii bătrînului continent, o 
reală verificare a raportului de forte in 
această disciplină.

Boxerii din R.D. Germană așteaptă cu 
încredere campionatele. în scopul for
mării unei echipe puternice, federația 
de specialitate va organiza reuniuni de

FOTBAL
MECI PASIONANT LA FLORENȚA

In etapa de duminică a campio
natului italian, Internazionale a jucat 
în deplasare la Florența, cu echipa 
locală Fiorentina. In minutul 70, cînd 
Inter conducea cu 2—0 (prin golu
rile marcate de Corso șl Mazzola) se 
părea că milanezii se vor întoarce 
acasă cu două puncte. Dar, iată că 
gazdele au avut o revenire extrem de 
puternică și în mai puțin de 8 minute 
Fiorentina a egalat prin punctele în
scrise de Maschio. In același timp, 
la Milano, liderul campionatului, Mi
lan, a întrecut pe F. C. Bologna cu
3—1. Gazdele au condus cu 2—0 
(prin golurile lui Rivera și Amarildo), 
apoi Hailer (Bologna) a redus scorul, 
prin transformarea unui penalii. Al 
treilea punct al învingătorilor a fost 
marcat de Lodetti în ultimele secunde 
de joc. Celelalte rezultate: Roma — 
Juventus 1—1, Torino — Catania 2—1, 
Atalanta — Lanerossi 1—0, Cagliari
— Foggia 0—1, Sampdoria — Lazio 
0—0, Varese — Genoa 2—2, Mantova
— Messina 2—0. în clasament con
duce Milan cu 23 p, urmată de Inter- 
nazionate cu 19 p.

DINAMO ZAGREB A PIERDUT 
CU 4—0

în campionatul iugoslav, Dinamo Za- 
?;reb a jucat la Sarajevo pierzînd în 
ața echipei locale cu 4—0. Fruntașa 

clasamentului, Partizan a jucat cu 
Sutieska și a terminat meciul la ega
litate : 1—1. Alte rezultate: Skoplje 
— Treșnevka 1—2, Rjeka — Steaua 
roșie 3—1, Radnickl — Vojvodtaa 1—1, 
Zagreb — Zelejniciar 2—3, O.F.K. Beo
grad — Velej Mostar 1—0. Clasament: 
Partizan 21 p, Sarajevo 20 p, Dinamo 
Zagreb 18 p etc.

IN CAMPIONATUL ANGLIEI
Chelsea a pierdut cu 3—0 meciul 

cu Leeds United și tocul întîi ta cla
sament. Alte rezultate: Aston Villa 
— Arsenal 3—1, Fuihatn — Westham 
United 3—1, Liverpool — Blackburn 
Rowers 3—2, Nottingham — West 
Bromwich 3—2, Tottenham — Ever
ton 2—2. în clasament conduce Man
chester United cu 34 p, la egalitate 
de puncte cu Leeds United, urmate 
de Chelsea 33 p, Nottingham 28 p etc.

ACTUALITATEA LA ȘAH
La Moscova a avut loc tragerea la 

sorți pentru stabilirea ordine! jocurilor 
în meoi-turneul de baraj pentru desem
narea viitoarei adversare a campioanei 
mondiale feminine de șah, Nona Ga- 
prindașvtti (U.R.S.S.). După cum se 
știe, în turneul candidatelor de la Su- 
hutni, s-au clasat pe primul loc, la 
egalitate, trei jucătoare — Kușnir, 
Zatulovskaia și Lazarevici. Aceste ju
cătoare se vor întâlni în meciul de 
baraj. Prima partidă va aduce la masa 
de joc pe Kușnir și Zatulovskaia. Apoi,

PE SCURT
21-13 (II-5) pe Arild Oslo. Hand- 
baliștii germani vor juca in turul 
următor cu Grasshopers Zurich.

• Duminică s-au disputat alte 
două întîlniri contînd pentru „Cupa 
campionilor europeni" la baschet. La 
Stockholm, echipa masculină Alvik 
S.B.K. Stockholm a întrecut cu 73-65 
(32-37), pe „Wolwes" Amsterdam,. Ectli- 

selecție, pe orașe, raioane, regiuni etc. 
Cele mai bune echipe de regiuni Iși 
vor disputa apoi intîietafea. La acest 
trial, care va avea loc la Karl Mart 
Stadt. vor participa peste 100 de boxeri. 
Din cei mai buni pugiliști se va alcătui 
un lot lărgit, care va începe pregătirile 
la începutul anului viitor. înaintea cam
pionatelor, echipa R.D. Germane va sus
ține mai multe întîlniri internaționale. 
Astfel, in februarie pugiliștii noștri se 
vor deplasa în Finlanda, apoi ei urmea
ză să sus fină un meci ca echipa Bul
gariei,

Sperăm ca la campionatele europene 
boxerii noștri să fie bine pregătiți, să 
aibă o comportare mai bună decît la 
celelalte ediții ale „europenelor".

HANS GEORG ANDERS
ziarist

PE GLOB
VALENCIENNES ÎNVINSA 

LA BORDEAUX
Fruntașa campionatului francez, Va

lenciennes a fost învinsă cu 1—0 la 
Bordeaux, dar nu a pierdut primul 
loc deoarece și Lyon (clasată pe locul 
al doilea) a pierdut partida susținută 
cu Toulouse (3—2). Celelalte rezul
tate: Rouen — Rennes 1—0, St. Etien
ne — Monaco 2—0, Lille — Sochaux 
3—0, Strasbourg — Sedan I—0, NÎ- 
mes — Angers 2—1, Nantes — Tou
lon 5—1. Clasament: Valenciennes și 
Lyon cite 21 p, Sochaux 20 p, N lines 
și Nantes cite 19 p.

ÎNTRECERI DE CUPA 
IN R. P. BULGARIA

Etapa 16-zecim.ttor „Cupei Bulgariei" 
a fost presărată cu numeroase sur
prize. Dintre acestea, cea mal mare 
este, desigur, eliminarea echipei Sla
via, deținătoarea trofeului, de către 
formația Blaskov din orașul Jambal. 
La sfîrșitul întîlnirii scorul era egal 
(0—0) și, potrivit regulamentului, s-a 
trecut la executarea a cite 5 lovituri 
de la 11 metri. Blaskov a transformat 
patru din aceste lovituri, iar Slavia, 
ratînd primele două ...s-a recunoscui 
Învinsă. Alte natru echipe din catego
ria B au terminat învingătoare în 
partidele susținute cu formațiile de 
categoria A: Cerno More — Dobrud- 
gea Tolbuhin (cat. B) 1—2; Marek 
— Levski. Kuiendil (cat. B) 1—2; 
Septemvri Sofia (cat. B) — Bbtev 
Plovdiv 2—1 ; Rozova Dolina Kazanlîk 
(cat. B) — Lokomotiv Plovdiv 3—I.

REAL MADRID DIN NOU ÎNVIN
GĂTOARE

Real Madrid a obținut duminică o 
nouă victorie în deplasare: 2- ■' eu 
Atletico Bilbao. A doua clasată, ide 
tico Madrid a întrecut pe Valencia cu 
2—1, în timp ce Saragossa, clasată 
pe locul trei a pierdut cu 2—0 me
ciul eu F.C. Barcelona. Alte rezultate: 
Sevilla — Espanol 1—0, Palmes — Betin 
Sevilla 2—2, Levante — Cordoba 2—0, 
Murchia — Elche 4—0. Clasament: 
Real Madrid 23 p, Atletic» Madrid 
21 p, Saragossa 18 p, Valencia 16 p 
etc.

vor juca Lazarevici — Kușnir și La
zarevici — Zatulovskaia.

★
Campionatul unional de șah al sin

dicatelor a continuat cu disputarea 
partidelor din runda a 12-a. Petrosian 
a cîștigat la Mnațakanian, iar Cistiakov 
l-a învins pe Soloviov. Partidele Bo- 
levslavki — Simaghin și Gipsiis — 
Taimanov s-au încheiat remiză. In 
clasament conduce Petrosian cu 9 
puncte, urmat de Podugaevski cu 
8 puncte.

pa suedeză va fatîtai în turul viitor 
echipa O.F.K. Belgrad. In competi
ția feminină, la Belgrad. Radnicki 
Belgrad a dispus cu 106-53 ( 49-27) 
de T. V. Augsburg și s-a calificat 
pentru turul următor, urmind să în- 
tîlnească pe Slovan Praga.

• Cu scorul de 32-18 (19-11)
echipa masculină de handbal Bure- 
vestnik Tbilisi a învins pe A.Z.S. 
Kattowice în primul meci din . cadrul 
optimilor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni".
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