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C.s.ii. Cinj —Tusa Diisscldorl în sferturile
de îifiale ak la tenis dc masă

l turul cri doilea al ediției 
sou Ii ne a „C.C.E.* La tenis 

masă, Tusa Diisseldotf 
’.G.) a dispus de A.G.B.B. 
ls cu -5—il, urmfriă aa în 
dările de finală să îttfîl-

FIORIN 6HE0R6HIH

neasoă la Cluj formația 
C.S.NI. Forul vest-german de 
specialitate a propus federa
ției noastre ca partida să ai
bă loc între 29—31 ianuarie 
1865.
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RTICiPĂ LT TURNEUL »E ȘAH RE LA HASTENSS
i cursul dimineții de astăzi 
vează să plece în Anglia 
vpionul nostru de șah, Fio- 
Gheorghiu. El a fost invi- 
să participe la tradiționa- 
turneu de la Hastings care 

organizează anual cu prile

jul sărbătorilor de iarnă. Flo
rin Gheorghiu va juca în tur
neul principal care reunește 
mari maeștri și maeștri inter
naționali de peste hotare, pre
cum și cei mai puternici jucă
tori englezi.

Tinerii noștri hannbalisti in R.D.G.
de tfaieaet a o- 

București va participa 
tradiționalul turneu de Anul 

a, care se va desfășura la 
lin la 1 ianuc'iie. După acest

Gimnaști fruntași din
luncitorii uzinelor Industria 
mei din Cîmpia Turzii au 
t vizitați zilele trecute de 
grup de gimnaști fruntași 

i Cluj. Programul demon- 
atlv susținut de dlujeni a 
tt adesea aplaudat la „scenă 
schisă*. Deosebit de aprecia- 
a fost și evoluția copiilor 

^gătiți de maestrul emerit 
sportului Albin Moraru,

bimen-ivUgez, handballișlii noș
tri vor mai susține cîteva in- 
tîlniri la Leipzig, Halle și Ros
tock. In acest dim urmă oraș sa 
va disputa .Cupa Mării Nor
dului”.

Cluj la Cîmpia Turzii
Asociația sportivă a uzinelor 

din Cîmpia Turzii a invitat 
pe scena lor și alți sportivi. După victoriile din 1960 (cind avea 16 ani) și 1962. Florin 

Gheorghiu a intrat acum pentru a treia oară în posesia titlului 
de campion al țării la șah

*

A LUAT SFIRȘIT FINALA ȘAHIȘTILOR
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• Spartachiada de iarnă 
a tineretului
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0 nouă și interesantă 
competiție de hochei 
pe gheață

ncepînd de ftiîine l-a 'MiertOT- 
i Ciuc se va desfășură 6 
tdițională competiție &e ho

pe gheață — .Cupa 30 
•^efhbrie“ —, lâ carte și-atx 
unțat particîpartea cele «rai 
ne echipe din țară, priWe 
re principalele protagoniste' 
3 luptei pentru titlul de ca'tn- 
>ană republicană: Stăati-a
curești și Voința Miercurea 
aâ. Veștile ptinsifte de la 
ercur&a Ciuc ne anunță că 
npu-l este bun (tertiperăfiura 

rtienține în jurul a —5 gra- 
). Primăîe jocuri Vor avea 
3 mîîrte, rirmînd ca întrecerea 

se termine în ziua de 30 
icembrie.

Florin Gheorghiu
Joi seara a fost coborîtă cor

tina peste cea de a XVIl-a e- 
dtție a campionatului republican 
de șah. Și cu toate că învingă
torul turneului era cunoscut cu 
o zi înainte, Ia ultima rundă a 
venit un mare număr de spec
tatori, dornici să-1 aplaude pe 
Florin Gheorghiu în clipa cînd 
va fi proclamat, oficial, campion 
al țării.

Aceasta s-a petrecut la în- 
cheierea partidei sale cu Puș- 
cașn în care Gheorghiu a ac
ceptat remiza la mutarea 32-a. 
Pînă atunci de pe tablă au dis-

— pentru a treia oară campion

mo

In derbiul de handbal
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părtft toate piesele, survenmd 
un final egal de pioni și regi.

Dacă soarta locului întîi fu
sese hotărîtă încă înainte ca 
arbitrii să fi pus în mișcare cea
surile de control. în schimb 
lupta pentru următoarele două 
locuri (care asigurau calificarea 
directă în finala de anul viitor) 
rămînea deschisă. La ele concu
rau patru jucători. Neamțu a 
cîștigăt prin neprezentarea lui 
Șuteli și a acumulat primul 12 
puncte. El a fost egalat de Soos 
cate a făcut remiză cu Pavlov. 
A fost o partidă interesantă, 
Soos obținînd din deschidere o 
poziție mai activă. Pavlov a 
schimbat piesele grele pe co
loana „f“, caii și cîte un nebun. 
A survenit un final de nebuni 
pe aceleași culoare cu o poziție 
blocată a pionilor. Ne mirăm 
cum tenacele Soos n-a încercat

să joace la cîștig, aceeptînd re
miza.

Iuliu Szabo era singurul care 
putea să-i întreacă în clasament 
pe Soos și Neamțu. Cu condi
ția însă de a fi cîștigat la Par- 
tos. Szabo nu numai că n-a oiș
ti gat dar chiar a pierdut par
tida, după ce încă din deschi
dere a stat foarte slab. Apoi, 
cu o piesă în minus, el a opus 
timp de 54 de mutări o rezis
tență lipsită de sens și de .pers
pectivă.

înfrângerea neașteptată a lui 
Szabo i-a deschis lui Ciocîltea 
perspectivele de a ajunge pe 
locurile 2—4, la egalitate cu

VAIER IU CHIOSE

(Continuare în pag. a 4-a)

I
i Ca oglinda mare-n față, 
1 toți gimnastica învață!

înainte de a intra citesc pe ușă : „Sală de gimnaigf&că — Centrul 
X de iniție-re pentru copii”. Deschid ușor, privesc și dau să mă retrag^ X — Aici se fac înscrierile — îmi spune o bătrînică îndemnîndu-mă 
T să iau loc alături de vreo douăzeci de bunici și bunicuțe. 
X — Ce fel de înscrieri ? — întreb.
X — Pentru gimnastică. Sau nu vreți să-1
X — Știți, eu...
X — Știm. Ați vertit întîi să vă interesați.
X început. Stăm în cumpănă : să-i înscriem,
X înscris și acum avem cei mai grațioși și cuminți copii.
X — Ba ăl meu — intervine un bătrîn uscățiv — tot neastîmpărat 
X a rămas. Cînd îl cauți, e pe stradă !

— Dar ce-ai vrea tu, să stea toată ziua ca tine în casă și să 
T privească ore întregi niște timbre învechite ? Copilul, e copil — se 

plictisește.
— Aici, de ae nu se plictisește ?
— Fiindcă face sport, mișcare... Ați văzut sala ?
— încă nu — răspund.
— <E sus, la etaj. O frumusețe 1 Numai oglinzi. Acolo fac antre

nament copiii. Au la dispoziție cei mai buni profesori de sport și de 
balet. Să vedeți ce exerciții execută ! Și țineți cont : unii n-au nici 
5 ani împliniți...

— “N-au 5 arii — intervine dift nou bătrînelul — dar Știu să ceară 
maiouri noi, dhilați ekrstiai, pantaloni la dungă... Crezi c-o să facă 
mare lucru la concursul din primăvară ?

— Trebuie 1 
în sfîrșît, după dîteva minute se termină antrenamentul. Capiii 

coboară veseli spre vestiare, urmăriți de privirile admirative die 
pâuririțîlor. Cinci minute pauză și în sala de la Ștrandul tineretului 
intră altă grupă de tineri gimnaști. Un prichindel, grav, prezintă 

y raportul ; se face apelul, apoi începe lecția. In mijlocul Lor : tînărul 
balerin Marius Zlra de la Teatrul de Operă și Balet al R.P.R. Alături.

X profesoara de educație fizică Natalia Miclăus — specialistă în gim- 
X nastica acrobatică. Se fac exerciții pentru elasticitatea picioarelor, 

pentru întărirea tetidoanelor, pentru dezvoltarea mușchilor de la brațe 
1 și ăbdomen. Copiii cunosc importanța fiecărei mișcări, lucrează 
X frumos — cu oglinda mare în față spre a-și corecta poziția corpului 

— și sînt foarte disciplinați. Cuminți chiar. Li s-a explicat de La 
început la ce djtită disciplina și ei au înțeles. Nu înainte însă de 
a fi țipat cit puteau, spre a se convinge că dacă e gălăgie mare în , ► 
sală comenzile nu se trial aud... ’ *,

De la arabescuri și piruete, grupa trece la gimnastica sportivă. * * 
Adică, de la stip'lețe, lă forță. Se lucrează la sol, La aparate, cu •« 
seriozitate, cu tragere de inirriă. Dificultatea exercițiile» este p‘ro- * * 
gresivă, profesorii aplicînd cu curaj tot ce e nou în gimnastica flio- 4 J 
demă. Bineînțeles, totul raportat la particularitățile vîrstei. Sta- - * 
tisticilă arătă că edi 90 de copii înscriși aic^^sc în medie pe fri- 
meritEu cu 3 cm în înălțime și 1 kilogram jumcRBR^-două în greutate. ■« * 

Acum, în sala de gimnastică a intrat o nouă grupă — cea â * 
profesărilor Lleasua losîf și Ilie Suc iu. Raportul, apelul, ora de balet, «i » 
apoi ora de gimnastică sportivă, jos, în hol .grupa F — părinți4* X 

a stă comodă în fotolii și în dș'tep’tărea fetiței sari băiatului, disetită 
X aprins despre sport, despre rețete de prăjituri. Asta, pîhă cînd cîneva 
X intră, du'm am intrat eu pe ușă. Atunci subiectul se schimbă automat 
X și toată lumea vorbește despre înscrieri. înscrieri care, după cum am - » 
X aflat, încă se măi primesc...

tăceți gimnast ?

Așa am făaut și noi la 
să nu-i înscriem ? I-am

VAS I LE TOFAN

1 -

ii
>i s&âră în sa’lâ FlcVreasca, 
rptoana țării la hatwlhai în 
Dinamo București, a sus- 

fț —■ cum se spuse — 
Tiieci de rămas bun înâin- 
plecă'rii în turrteui său în 

.G., Franța și Spahia. Di- 

'.garu (nr. 11), cel mai periculos trăgător de la Steaua, a 
t „stopat" de zidul defensiv dinamooist. De la stingă la 
■aptă: Covaci, luăfiescu, Klose'r, Costache I (nr. 8), Ionescu, 

idodda și Fttlgdru

moviștM aveau nevoie de o 
■'ÎÎIcăre serioasă a lotului și 
izia le-a oferît-o partida oti
tă din cadrul ,(Gtipfti F.R.H.“,
Steaua. In general, a fost 
meci frumos, în care jucă- 

ii celor două echipe au fost 
jocupați în primul rînd de 
, de realizarea unui $pec- 
ol sportiv de calitate. De 
:ea jocul ,a f^st scutit de 
ervențiile prea dese ale ar- 
rulttl pentru... excese de zel 

ca în întîlnlrile precedente din- 
tră cele două formații. Intr-un 
cuvînt, a fost un derbi Di
namo — Steaua așa cuffl am 
dori să vedem mereu.

în asemenea condițiuni de
sigur că partida și-a atins 'du-

Foto: P. Romoșan

blul scop: o reușită întîlnire 
de Cupă șl o și niăi reușită 
vferificâre a pdsibilităților și 
formei actuale a fechipei Di
namo. Deși Steaua a dat în 
cele două reprize o replică di
ferită (mal dîrză șt măi aproa
pe de valoarea jucători lot săt 
în reprima a dotia), totuși ea a 
solicitat destul de des și de 
mult pe diilâhioviști, astfel că 
aceștia au făcut o bună veri
ficate, lăsînd să se întrevadă

(Coniituiâfe iti pag. â 5-â)

Derbiul fotbalistic Dinamo București—Steaua
Mâine pe stadionul 

„15 August44 
din Capitală 

(ora 13)

Iata-ne și în prezîuă ulti'fniilui 
fneci al acestui tur... zbttciiim'at; 
un meci — Steaua — Dinamo — 
deosebit de interesant, mai ales 
prin aceea că vitie să stabilească, 
în ultima clipă, liderul de toam
nă... târzie.

Pînă ma’i ieri. Steaua candida 
singură la locul întîi. A pierdut 
însă, în ultimul timp, puncte 
neplanificate (vezi „nulul" cti 
Crișul lâ București), în timp ce 
Dinardo a avut finiș. Acum, îna
intea partidei de mîine. amîn- 
două echipele stau „cu pieptul în
tins" gata fiecare să rupă prima 
firul... la jumătatea întrecerii. 
Cine va reuși ? Dacă apreciem 
prin ptisma ultimelor evoluții, 
dbsigur Dinamo ar întrupi mai 
multe sufragii, părînd mai în for
mă. în plus, prin restabilirea lui 
Nunweiller III. echipa aliniază 
și cea mai bună „formulă", a- 
dică : Datcu—Popa, Nunweiller 
III, Nu’tă>eitler IV, Ștefan—P. E- 
rhip Gh'ergheli—Pircăldb, Frățilă; 
Ene II, Nunweiller VI.

In ceea ce privește Steaua, 
ea este o edilfiă câre ștte

O fază spectaculoasă dint'r-ith 

să se regăsească înaintea
partidelor „cheie", de genul ace
leia cu Dinamo. Apoi, formația 
afiîtehălă de Ilie Savu și Fr. Za- 
vbda, conduce încă plutPn'iil șî va 
lupta mult ca să-și păstreze po
ziția. In linii riîari „ll-le“ militar 
Vâ cunoaște alcătuirea din meciul 
cu Steagul roșu.

In ceea ce ne privește aștep
tam o partidă de calitate, în care 
protagoniștii să dea tot ce pot 
îri acest s’fîrȘit de sfejjitine..„ 
fdiWfeiică. (Gh. N.J.

joc ahter iar M celor Uotlă formații: Dlnarrto ■— Steaua

CLASAMENTUL ÎNAINTEA DERBIULUI
'DINAMO BUCUREȘTI — STEAUA

1. STEAUA
2. DINAMO BUC.
3. RAPID
4. STEAGUL ROȘU
5. C.S.M.S.
6. PETROLUL
7. FARUL
8. STI1NTA CLUJ
9. CRISUlL

10. U.T.A.
11. DINAMO PITESȚI
12. STIINTA CRAIOVA
13. MINERUL BAIA MARE
14. PROGRESUL

12 7 4 1 21: 7 13
12 9 0 3 27:12 13
13 7 3 3 18:10 17
13 5 4 4 15: 8 14
13 6 2 5 17:18 14
13 5 3 5 16:13 13
13 5 3 5 14:17 13
13 4 4 5 21:18 12
13 3 6 4 11:12 12
13 4 4 5 16:21 12
13 4 3 6 16:20 11
13 4 3 6 11:22 11
13 3 2 8 13:24 8
13 1 5 7 6:20 Z



. De la corespondenții 
noștri

In raionul Șimleu țreg. Crișana) 
s-a organizat pentru prima oară anul 
acesta un campionat de handbal. Cele 
12 echipe participante la competiție 
(dintre care cinci de fete) s-au pre
gătit intens pentru turul campionatu
lui șl unele dintre ele au furnizat me
ciuri deosebit de spectaculoase. Pe 
primele locuri în clasament se află 
formațiile Victoria și Știința din Șim
leu — la băieți și Recolta Zănani și 
Știința II Șimleu la fete.

I. GHIȘA

★
Recent, comisia de turism și alpi

nism de pe lîngă clubul sportiv Pro
gresul (raionul Lenin) din Capitală 
și-a analizat munca desfășurată în 
anul 1964. Din realizările obținute pe 
tărîmul turismului de mase și cel 
competițional am reținut printre al
tele: organizarea a peste 500 de 
excursii la care au participat peste 
50 000 de iubitori ai drumeției; pregă
tirea unui număr de 60 de instructori 
de turism și a 30 de arbitri cat. a IlI-a 
pentru concursurile de orientare; or
ganizarea a 16 concursuri de orien
tare turistică etc.

Dintre asociațiile sportive ale raio
nului unde turismului i se dă impor
tanța cuvenită au fost evidențiate Tî- 
năra gardă, S.P.C., Steagul roșu, 
Banca de Stat, Vulcan, Justiția, Ban
ca de investiții etc.

AL. SIRBU

★
Concursurile pentru Insigna de po

lisportiv ocupă un loc important în 
preocupările asociațiilor aparținînd 
clubului Voința din Capitală. Pînă 
în prezent, un număr de 5700 de ti
neri (dintre care 2000 de fete) au de
venit purtători ai insignei. Bine au 
muncit în această privință consiliile 
asociațiilor sportive Igiena, Sîrguința, 
Sporul, Tînărul cooperator, întreține
rea și altele.

I. MALANCU

★
Asociațiile sportive Metalul, Pro

gresul, Rapid I.R.T.A. din Tîrgoviște 
precum șl cele din comunele Dobra, 
Pucioasa, Ulmi ș.a. s-au „evidențiat" 
•nul acesta prin rezultatele slabe pe 
«sare le-au obținut. Printre codașe, se 
mai numără și comisiile raionale de 
atletism, baschet, natație, handbal și 
tenis de masă care n-au muncit cum 
trebuie pentru realizarea obiectivelor 
propuse

M. AVANU

★

Printre puținele asociații din Tr. 
Severin care nu acordă suficientă im
portanță atragerii tinerilor în con
cursurile Insignei de polisportiv se nu
mără și „Motorul". La această orga
nizație UCFS, nici un tînăr nu a de
venit încă purtător al micului trofeu 
kportiv.

GH. IONIȚA

DIN ACTIVITATEA TINEREI ASOCIAȚII SPORTIVE METALUL CALAFAT
Procesul verbal de înființare a aso

ciației Metalul Calafat datează din mar
tie 1963. Atunci, cîteva zeci de entuziaști 
amatori de sport au hotărît să înființeze 
această asociație, care avea să activeze 
pe lîngă întreprinderea de industrie lo
cală.

Ca în orice asociație sportivă nou în
ființată, și la Metalul Calafat a fost ne
voie, la început, de muncă susținută 
pentru atragerea cit mai multor tineri 
în întrecerile sportive, lată ce ne spune 
în această privință tov. Cătăneanu, tî- 
nărul președinte al acestei asociații: 
„O dată cu constituirea asociației reali
zasem un prim obiectiv. Acum, in fa(a 
noastră se punea problema atragerii 
muncitorilor inir-o activitate sportivă or
ganizată".

N-a fost de loc ușor să ducem la ca
păt această treabă, deoarece întreprin
derea noastră are numeroase unități (a- 
teliere de reparații mecanice, tîmplării, 
o fabrică de vată, alta de prefabricate

La „Vulcan"—zilnic întreceri...
Pe tînărul activist sportiv de la uzi

nele „Vulcan", Constantin Abăluță, 
l-am întîlnit pe aleile din curtea uzi
nei. împreună cu doi tineri, activiști 
sportivi și el, alegea traseul pe care 
urma să se desfășoare în după-amia- 
za aceea o cursă de cros.

— Organizați și întreceri de cros 
în cadrul Spartachiadei ? l-am întrebat 
pe instructorul organizatoric de la 
„Vulcan".

— Profitînd de... blîndețea iernii — 
ne-a spus interlocutorul nostru — am 
introdus această probă în întrecerile 
Spartachiadei. De altfel, crosul este 
foarte popular la noi și de aceea e ne
lipsit din programul competițiilor spor
tive de mase.

La întrebarea noastră „Cum se des
fășoară întrecerile din cadrul Spar
tachiadei de iarnă ?“ tovarășul Abă
luță ne-a enumerat o serie de acțiuni 
pe care le-a întreprins consiliul aso
ciației sportive. Printre acestea sînt: 
organizarea a zeci de concursuri la 
haltere, tenis de masă, cros, orientare 
turistică și șah, instruirea organiza
torilor sportivi din secții în privința 
felului cum să ajute mai eficient des
fășurarea întrecerilor, alcătuirea a 
două materiale săptăminal pentru 
stația de amplificare în vederea popu
larizării competiției, convorbiri cu 
responsabilii sportivi din organizați
ile de bază U.T.M.. cu maiștrii din a- 
teliere, care să contribuie ia mobili
zarea participanților etc. O bună par
te dintre aceste probleme au fost re
zolvate de instructorul organizatoric 
al asociației.

Răsfoind foile de concurs (aici se 
obișnuiește ca după fiecare întrecere, 
organizatorul grupei sportive să aducă 
la sediul asociației rezultatele și ob
servațiile sale așternute pe hîrtie), 
stînd de vorbă cu membrii consiliului, 
cu activiști U.T.M., cu participant!’, 
îți dai seama că la „Vulcan" între
cerile Spartachiadei au început sub 
cele mai frumoase auspicii. Rezulta
tele bune se datoresc muncii intense 
desfășurate de consiliul asociației, spri
jinului efectiv ce-1 acordă competiției 
comitetul U.T.M. (secretar Stelian 
Ene) și pasiunii cu care își îndeplinesc 
sarcinile mulți dintre organizatorii și 
instructorii sportivi din secțiile uzinei.

Dar, să vă relatăm pe scurt ce s-a 
făcut pînă acum la această mare uzi
nă metalurgică bucureșteană. Primele 
manifestații au avut loc în 11 decem
brie. De atunci, nu trece o zi fără 
ca iubitorii de sport să nu-și măsoare 
forțele în diverse concursuri. Cele mai 

din beton etc) în oraș și în cuprinsul 
raionului. Am fost în fiecare secție de 
producție, am stat de vorbă cu oamenii, 
cărora le-am explicat menirea asociației, 
foloasele practicării sportului. Au mun
cit mult și cu folos tovarășii din con
siliul asociației, dar trebuie să spun că 
fără sprijinul permanent al activiștilor 
consiliului raional UCFS n-am fi realizat 
mare lucru, ținînd seama și de puțina 
noastră experiență în acest domeniu da 
activitate.

Interesul crescînd față de activitatea 
sportivă s-a făcut simțit, pe lîngă par
ticiparea tot mai numeroasă la competi
ții, și prin prezenta — duminică de du
minică — a salariaților la meciurile e- 
chipei noastre de fotbal din campionatul 
raional. Apoi, deodată, acest interes a 
scăzut. Eram oarecum descurajați.

— Ați căutat cauzele care au dus la 
diminuarea interesului față de sport ?

— Firește. Membrii UCFS ne repro
șau, bunăoară, că fotbaliștii au pierdut 
citeva meciuri. Apoi, ne spuneau că ar 
vrea să practice sportul mai mult pe lo
cul de producfie (finind seama de dis
tantele mari care-i separă de „centrală", 
dar că aci n-au materiale și echipament 
sportiv. Aveau dreptate și intr-un caz

•»

populare sporturi sînt halterele și șa
hul (aproape 300 de participant! în nu
mai 10 zile). La trîntă și tir întrecerile 
vor începe zilele următoare. După cum 
ne spuneau cîțiva tineri de la „turnă- 
torie-fontă", disputele cu haltera — or
ganizate chiar în halele uzinei, după 
încheierea lucrului — încep, în gene
ral, cu 10—12 participant! înscriși ini
țial pe foaia de concurs. Dar, nu trece 
nici un sfert de oră, și în jurul con- 
curenților se string o mulțime de ti
neri. Nu lipsesc nici cei mai în vîrstă 
care dornici să-și arate puterile, se 
transformă din spectatori în concu- 
renți. Așa se desfășoară bunăoară, în
trecerile la ridicarea greutății în sec
țiile tumătorie-fontă, mecanic-șef, con
strucții metalice și montaj-armături. 
Ni s-au dat și numele unor halterofili 
care pînă acum sînt cotați printre 
cei mai puternici. Ei nu vor lipsi de 
pe voluminosul tabel al finaliștilor, 
care după 15 ianuarie se vor întrece 
pentru cucerirea titlului de campion 
al asociației, ca de pildă maistrul 
FI. Ioniță (a ridicat de 19 ori haltera 
de 46 kg), I. Ionel (14), I. Velicu 
(14) și alții.

în celelalte sporturi, ca tenisul de 
masă și șahul, concursurile sînt la fel 
de pasionante. Printre cei notați pe foi
le de concurs cu mențiunea „cîștigător" 
figurează, printre alții, C. Bucur (grupa 
sportivă tumătorie-fontă), N. Dragnea 
(modelărie), I. Ilie (debitare) la cros, 
Gh. Răbîncă (turnătorie), D. Bucur 
(modelărie) la șah, Gh. Miloș (mo
delărie) — acest tînăr a și fost selec
ționat în secția de tenis de masă a 
asociației — M. Gostian (turnătorie), 
G. Caplea (debitare) la tenis de masă.

Pentru întrecerile de trîntă — la 
acest sport se va desfășura direct 
finala pe asociație — se pregătesc o 
serie de tineri, antrenîndu-se în sec
ția de lupte a asociației.

Am fost sesizați — atît de instruc
torul organizatoric al asociației cît șl 
de secretarul comitetului U.T.M. pe 
uzină — și asupra unor neajunsuri 
în desfășurarea întrecerilor Spartachia
dei. Astfel în secțiile cazangerie, țe- 
vărie, mecanică grea, lucrurile nu 
merg cum trebuie. Tovarășii care se 
ocupă de sport, în aceste locuri de 
muncă, au cam rămas în urmă cu 
îndeplinirea sarcinilor. Totodată, după 
cum ni s-a relatat se așteaptă mal 
mult sprijin pe linia Spartachiadei și 
din partea comitetului sindicatului.

T. RABȘAN

și-n altul. După aceea, in ședințele con
siliului asociației s-a discutat mult des
pre necesitatea îmbunătățirii bazei ma
teriale a asociafiei. S-a urmărit insis
tent creșterea numărului de membri 
UCFS (in prezent avem 480) și încasa
rea „la zi" a cotizațiilor sportive. Ast
fel, magazia asociației a început să pri
mească mai multe materiale și echipa
ment de fotbal, volei, atletism, fapt 
care ne-a permis să dăm unităților (în
deosebi celor din comune) mingi de fot
bal și de volei, garnituri de șah etc. 
Clubul întreprinderii este deschis în per
manentă, astfel că după repetițiile bri
găzilor artistice majoritatea tinerilor ră- 
min să joace tenis de masă și șah.

— într-un timp scurt este dificil, fi
rește, să se obțină performanțe prea 
bune. Se observă totuși unele îmbună
tățiri privind pregătirea sportivilor ?

— Ne-am afirmat — spre surprinde
rea multora — la întrecerile S partac hi a- 
dei republicane, unde o seamă de ti
neri din asociafia Aletalul (Gh. Gutilă 
— mecanic la cariera de piatră, Mircea 
Catană—turnător lâ atelierul-mecanic, 
Dumitru Catrina, Petre Ivanovici, Mihai

Întrecerile Spartachiadei de iarnă a tineretului sînt în plină desfășurc 
și la Uzinele „23 August" din Capitală. Tinerii de aici participă cu inter 
la competiție. Zilnic, aproape, au loc confruntări la tenis de masă, halte 
șah etc. Iată o imagine de la un concurs de haltere, desfășurat la sec, 

de motoare
Foto i Șt. Ciotloș

Competiția - în stadiu 
de... preparative!?

Dialog de sezon cu tovarășul Gheor- 
ghe Moise, secretarul asociației sportive 
„Independența" din Sibiu :

— Aș vrea să discutăm despre pri
mele întreceri din cadrul Spartachia
dei de iarnă...

Interlocutorul mă privește descumpă
nit, cu ochi mari. Parcă ar vrea să-mi 
răspundă : „De ce să discutăm tocmai 
despre Spartachiadă ? Oare alte su
biecte nu mai există ?"... îmi răspun
de, totuși, într-un tîrziu :

— M-ați luat cam repede...
De data asta îl privesc eu surprins.
— Dacă întrebarea v-aș fi adresat-o 

cu trei săptămîni în urmă...
Tovarășul Moise oftează dezarmat. 

Nu mai există nici o scăpare. Vede 
că insist prea mult pe subiect. Va tre
bui deci să suporte dialogul. Cum ? 
Vom vedea mai departe.

— Cam cîți concurenți au partici
pat pînă acum și la ce probe ? Poate 
aveți și foile de concurs... Să discutăm 
pe concret.

— Nu știu cum să vă spun... Au tre
cut, într-adevăr, trei săptămîni de la 
deschiderea oficială a întrecerilor. La 
noi însă, deocamdată, nu s-a făcut 
nimic„

Stoica ș.a.) s-au dovedit a fi cei mai 
buni din raion la concursurile de trîn
tă, haltere, tir și tenis de masă. Mem
brii asociafiei noastre ne-au cerut, cu alt 
prilej, să activizăm comisia de turism. 
Așa se face că consiliul asociafiei a 
organizat citeva excursii in regiune, pre
cum și în diferite centre turistice din 
fără (Sinaia, Predeal, în munfii Bucegi) 
cu colective de cite 8—10 oameni. Am 
început, de asemenea să... prindem for
te la tir. Iubitorii acestui sport se an
trenează cu regularitate pe poligonul de 
la marginea orașului.

★

...Deși foarte tînăr, totuși „Metalul" 
Calafat a realizat între altele două o- 
biective importante: a deschis tinerilor 
gustul pentru activitatea sportivă și a 
început să se... vadă (datorită afirmă
rii unor sportivi) în competiții de mase, 
ceea ce — să recunoaștem — nu este 
de neglijat. Cu entuziasmul care îl ca
racterizează și sprijinit — în continuare 
— de activiștii organului raional UCFS 
consiliul asociației sportive Metalul 
Calafat va obține succese și mai 
mari-

R. CĂLĂRĂȘANU

La „Independența”-Sib

r— ? ? ?

— Adică s-a întreprins ceva: 
terminat prelucrarea planului de m 
că și a regulamentului competiț 
S-au luat măsuri pentru primele ini 
ceri. Peste cîteva zile...

c- De ce atît de tîrziu ?
r-~> Cum să vă explic... La noi- 

o situație specială. Nu se putea înct 
mai devreme...

— ? ? ?

— De la începutul lunii, toți cei 
membri ai consiliului asociației au ai 
de rezolvat o serie de probleme 
gente, pe linie de producție. Așa 
Spartachiada am lăsat-o cam pe p 
nul al doilea. De fapt, prima etc 
ține pînă la...

— ...10 februarie — anul viitor.
— Exact. Deci, mai este des 

timp...
Dacă toți activiștii sportivi ar gîi 

în acest mod... Și, să nu se treacă 
vederea și alte amănunte: „Indep< 
dența" este cea mai mare asocia 
sportivă din orașul Sibiu. Numără pe 
3 000 de membri UCFS. In plus, 
ceeați asociație sportivă, azi codi 
(deocamdată, desigur) în Spartachia 
de iarnă a fost, în vară, cu prile 
primei Spartachiade republicane, fn 
tașă pe oraș. Ca să realizeze acea 
performanță, activiștii sportivi de 
„Independența" n-au mai lăsat, prol 
bil, pe planul al doilea, ca acum, 
gațiile ce le reveneau. Altfel...

Un consiliu format din nu mai pu 
de 11 tovarăși, ar fi putut realiza ro 
mai mult, în cele trei săptămîni de 
startul oficial al competiției, decît p: 
lucrarea unui plan de muncă și a ur 
regulament. (De altfel, această acțiu 
trebuia planificată înainte de 1 dece; 
brie...).

Scuzele aduse nu rezistă la o disc 
ție temeinică, atît timp cît din co 
siliu fac parte oameni cu o bogată t 
periență în domeniul muncii organiz 
lorice (tovarășul Moise, chiar el m: 
dat să înțeleg, lucrează ca secretar 
asociației din anul 1951...) și care, do 
cu cîteva luni în urmă, făcuseră d 
vada capacității lor,

De data aceasta, trebuie să rec 
noască cu toții, grija pentru orgai 
zarea Spartachiadei de iarnă nu s 
mai făcut simțită. Și rezultatele s-i 
văzut... Așteptăm de la membrii con: 
liului asociației sportive Independent 
o altfel de poziție, de abordare a ss 
cinilor ce le au, un stil de muncă < 
adevărat valoros, în măsură să readu 
cea mai mare asociație sportivă .• 
biană pe primul plân al competiția

TIBERIU STAMA



Cea de a III-a sesiune de referate și comunicări ă antrenorilor clubului Dinamo

Un fructuos schimb de experiență
-a începutul acestei săptămîni, cu sprijinul consiliului 
ișenesc UCFS București, antrenorii clubului sportiv Di- 
;e.o și-au ținut cea de a III-a sesiune de referate și co- 
rnicări. La lucrările acestei sesiuni au fost invitați și cei- 
,i antrenori din Capitală. Majoritatea expunerilor fa
te ca și discuțiile purtate s-au situat la un nivel supe- 
r sesiunilor anterioare, ridicîndu-se o serie de probleme 
eresante și de actualitate.
Au fost prezentate un număr de 13 referate: „Selecția 
'tor important in obținerea performanțelor sportive" (re- 
ent: C. Corcek), „Observații pe marginea rezistenței 
tcifive si a metodicei îmbunătățirii ei in antrenamentul 
datorului" (V. Dona), „Pregătirea sportivului Valeria 
rcă“ (A. Stoenescu), „Contribuții în procesul de învă- 
■e a săriturii în lungime" (I. Vintilă), „Specializarea tim- 
rie la patinatorii de viteza" (F. Gămulea), „Pregătirea 
itătorului pentru competiție" (R. Drăgușan), „Prezen- 
ea unor cazuri de recuperare a sportivilor de perfor- 
mță traumatizați" (dr. Gh. Măsescu), „Metodica dezvol
ți calităților fizice de bază specifice specializării în 
schet" (D. Niculescu), „Aspecte biologice și metodice 
lotul de canotaj academic in anul olimpic 1964" (dr. 

iralambie, dr. Parteniu, dr. Ecaterina Cristea), „Pregă- 
ea echipelor de performantă în condițiile loturilor neo- 
rgene" (Gh. Constantinescu), „Metode moderne de pre
fire utilizate în caiac-canoe" (R. Huțan), „Din planul 
su de pregătire pentru participarea la Jocurile Olimpice" 
. Vernescu), „Probleme psihologice ale muncii antrena
ntului cu sportivii" (conf. univ. M, Epurau).
Referatei® au adus o contribuție însemnată în lămurirea 
or probleme ale procesului instructiv-educativ cum ai 
selecția, pregătirea și specializarea timpurie, pregătirea 

feruvilor pentru competiții etc. Foarte interesantă și plină

de conținut a fost comunicarea tov. dr. Gh. Mănescu în 
legătură cu recuperarea unor sportivi traumatizați (cu re
ferire în special la cazul fotbalistului Ghergheli). O bază 
științifică a avut și referatul medicilor Haralambie, Parte
niu și Ecaterina Cristea, alcătuit în urma cercetărilor te
meinice asupra unor aspecte biologice și metodice la lotul 
de canotaj academic.

Trebuie remarcată, de asemenea, și ținuta expunerii tov. 
conf. univ. M. Epuran care a ridicat cu competență pro
blema pregătirii psihologice a sportivilor, factor foarte im
portant în munca de antrenament și care presupune o 
cunoaștere profundă a tuturor detaliilor și caracteristicilor 
celor cu care se lucrează.

Un aport substanțial la reușita acestei sesiuni l-au adus 
și discuțiile făcute pe marginea referatelor de antrenorii 
Magda Cristescu, Orosz, Tintorescu, Steriade, Tr. Ionescu, 
Vintilă, Drăgușan, dr. Ionescu, dr. Haralambie, dr. Ecate
rina Cristea, conf. univ. M. Epuran, candidat în științe 
pedagogice Nicu Alexe etc. în încheiere, tov. Gh. Vlădică, 
vicepreședinte al consiliului orășenesc UCFS București, 
a .arătat .foloasele unui asemenea schimb de experiență 
între antrenori și a recomandat ca pe viitor antrenorii să 
adîncească studiile pentru însușirea unui bagaj larg de 
cunoștințe profesionale.

Cum spuneam și la început, la această sesiune de la 
Dinamo au fost invitați și antrenorii celorlalte cluburi din 
Capitală. Acestui apel nu i-au dat curs decît antrenorii clu
burilor Olimpia și Metalul, prezență în majoritate. Nu ace
lași lucru se poate spune însă despre participarea antre
norilor de la Rapid (numai 2 antrenori). Steaua (2), Fla
căra (1), Știința (1). Fapt regretabil, dacă ne gîndim că în 
cadrul clubului Steaua activează mulți antrenori capabili, 

cu experiență, iar la Știința există o 
serie de cadre de specialitate valo
roase cum sînt prof. N. Murafa, C. 
Dinescu, L. Vasilescu etc. Toți aceștia 
ar fi putut aduce o contribuție compe
tentă la lucrările sesiunii. De aseme
nea, clubul Voința a fost reprezentat 
doar prin secretarul cu problemele teh
nice (prof. P. Popescu), ceilalți antre
nori avînd de rezolvat diferite sarcini 
organizatorice prin asociații. Or cre
dem, că era mai importantă prezența 
acestor antrenori la Dinamo, iar alte 
îndatoriri puteau fi îndeplinite în zi
lele următoare.

Astfel de sesiuni cu caracter de 
schimb de experiență sînt deosebit de 
utile și pline de învățăminte. Este de 
dorit ca • viitor să li se acorde mai 
multă atenție de conducerile cluburi-

Președintele Săsăran se înfurie

parte din asistență în timpul lucrărilor celei de a III-a sesiuni a antre
norilor clubului Dinamo

Foto: V. Bageac

„Cuvîntul cititorilor"

Manca de educație-la înălțimea etapei actuale!
Discutarea publică a lipsurilor din 

xsrtul nostru este o cale bună și ea 
ebuie continuată cu mai multă ho- 
.nîre și eficiență, cu scopuri bine 
'ecizate, care să abordeze toate as- 
sctele. De aceea, consider de dato- 
». mea cetățenească să-mi spun pă- 
■rea asupra unora dintre aceste as- 
icte.
In toamnă sportul de performanță 
înregistrat mai multe insuccese pe 

ian internațional. Faptele sînt cunos- 
jte și nu are rost să le mai enumăr, 
■esigur defecțiuni există și în munca 
«terațiâlor respective (din punct de 
adere al organizării), lipsuri se1 gă- 
;ac și în planificarea activității spor- 
ve ia diferite nivele etc. Vreau să 
rol însă în relief unul dintre factorii 
otărîtori și anume munca de educație 
ț rîndul sportivilor.- Se desfășoară 
/re la noi peste tot, în toate clubu- 
>le și în toate sparturile o muncă 
e educație corespunzătoare în rîndul 
portiviilor? Judecind după rezultatele 
cestei munci putem constata că ea 
e. duce uneori superficial, punîndu-se 
ccent pe cîteva idei pedagogice, care 
int tratate în mod steril, fără o le- 
ătură cu viața. Dragostea de patrie, 
irzenia, curajul, elanul tineresc — 
entimente, calități atît de necesare șl 
portivilor — au devenit intr-o scrie 
e cazuri noțiuni mai mult simbolice. 
)are nij acest lucru ne-au dovedit o 
■una pârte dintre sportivii hbștri la 
ltima ediție a Jacurilor Olimpice de 
a Tol io? ■ 3

Dacă s-ar desfășura m .muncă de 
iilucație serioasă am mai avea de-a 
ace, de pildă, cu fauna .păsărilor 
ălătoare"?

Piuă aici am constatat doar cîteva 
apte și mi-am expus protestul față 
le asemenea practici. Ce se poate 
ace ? După părerea mea trebuie să 
:e treacă la o temeinică muncă de 
ducâție, în adevăratul ințeleS ăl ctrvîn- 
ultii, adică simplă și eficace Trebuie 
iă se pună un accent deosebit pe opi- 
lia cQle^țivă carp ăă ac,țion^zf cu dis- 
lernămînt și promptitudine — de cîte 
>rî este cazul —. m* flecare Cchipă, 
eprezentatiVă/Club ssw asociație spor- 
■îvă. Trebuie aă se dezuolte. la «nor- 
ivi respectul țițță de.oW^arășii lor de 
tiuncă, față de publicul spectator. Să 

se pună un accent deosebit pe creș
terea răspunderii personale a fiecărui 
sportiv față de colectiv, pe educarea 
fiecărui tînăr in spiritul onoare! și 
demnității sportive. Toate formele, me
todele de educație se cer legate de 
viața înconjurătoare, de rezultatele mi
nunate obținute de poporul nostru pe 
frontul desăvîrșirii construcției socia
lismului. Iată, de exemplu, o iniția
tivă bună pe care am aplaudat-o cu 
toții. După cucerirea titlului mondial 
la hand băl în 7, echipa campioană, 
reprezentativă R. P. Romîne, a efec
tuat un turneu prin țară. Ce primire 
cordială, entuziastă, le-au făcut maeș
trilor romîni ai handbalului muncitorii 
Oneștiului, Reșiței ! Oare nu se mai 
pot organiza asemenea turnee și vi
zite ?

Munca de educație în rîndul spor
tivilor s-ar putea completa cu o serie 
de lucrări pe teme variate, atractive, 
utile. Cu ani în urmă s-a editat la 
noi cartea de însemnări „Victoria vo
inței" despre valorosul atlet Zatopek. 
In afară de anticariate (probabil) se 
mai găsește ea astăzi undeva? Este 
greu de presupus... Revista „Sport" 
a publicat cîteva articole despre acti
vitatea unor antrenori și sportivi de 
seamă ai lumii. Materialele nu tra
tau ca de obicei statistici, ci aspecte 
din munca lui Di Stefano, Helenio

Centre de inițiere în sport
RM. VTLCEA. Pe lîngă școala teh

nică sanitară din localitate a hiat 
ființă din inițiativa consiliului raional 
UCFS un centru de inițiere în tenis 
de masă. Cent'rnT activează cu'un nu
măr de 24 de elevi în Verstă de 'ft-14 
ani. Antrenbriil Cwtriiliiî Aste instruc
torul sportiv ^Viorel Mateesoi.

prof. C. Marinerâ, corespondent
■•UU; •, o. 

lor și de antrenori.

C. COMARNISCHI

Herrera, Pele ș.a. Oare aceste arti
cole nu pot apare și sub forma unor 
cărți ? Multe lucrări ar trebui să se 
refere și la sportivii romîni cu renume, 
care au făcut cinste culorilor patriei, 
în marile întreceri internaționale și 
sînt exemple demne de urmat în ac
tivitatea lor profesională, în viața lor 
de zi cu zi.

Desigur problemele ce ar putea fi 
ridicate pentru îmbunătățirea muncii 
de educație în riadul sportivilor sînt 
multe. Nu mi-am propus (și nici n-aș 
putea) să le abordez pe toate. De 
aceea adresez „Sportului popular" nu
mai cîteva propuneri:

— Să fie organizată o discuție se
rioasă pe probleme pedagogice, de 
educație la care să participe lucrători 
din federații, sportivi fruntași, antre
nori și tehnicieni și, bineînțeles, cit 
mai mulți oameni ai muncii ;

— Să se inițieze de către ziar cons
fătuiri în genul „Sportivii în redacție", 
unde să fie abordate diferite pro
bleme privind educarea sportivilor;

— Să fie atrași să scrie despre aces
te probleme, în coloanele ziarului, spe
cialiști, profesori de educație fizică, 
alli pedagogi, cadre ale I.C.F.-ului etc.

— Să se publice, în continuare, cît 
mai multe materiale educative.

NICOUAE PAVEL-Mangalia

,, TG. SECUIESC.; Un număr de 60 
de copii desfășoară, o, susținută acti
vitate în cadrul centrului de inițiere 
în tenis de masă -din localitate care 
a luat ființă cu cîteva’ luni în urmă. 

’Cețttruî este condus de instructorul 
voimilnc Alexandru Demco.

Ștefan Farcaș, corespondent
o.,/, -V u X

Fără a fi similară in conținut cu 
■comedia franceză pentru ecranul ci
nematografic ( „Comisarul Maigret se 
înfurie") întimplarea ce urmează 
poate fi totuși asemuită ca intitula
re. Dar, spre deosebire de realizarea 
cineaștilor francezi, bizuiți pe intim- 
plări concepute de scenarist, regizor 
etc, noi dispunem de fapte auten
tice.

...Cu cîtva timp în urmă, pe sta
dionul Tineretului din Oradea fusese 
programat ă o intilnire de fotbal în

★

★

CÎND NU VREI SĂ fll „OMUL NOSTRU*1...
Ne-am gîndit să începem povestea 

cu popicele de la Mediaș „scoțind" 
un paragraf din regulamentul cam
pionatului republican pe echipe, luat 
cuvînt cu cuvînt ca să n-avem 
„probleme" de interpretare. Deci, ci
tăm aliniatul b al capitolului 5: 
„Jucătorii din echipele participante, 
în toate etapele se vor legitima cu 
carnet tip F.R. Popice, cu viza me
dicală la zi, precum și viza anuală".

Și, o dată ce am amintit cuvenita 
precizare a regulamentului, să ne 
deplasăm cu „obiectivul** nostru in 
arena de popice din Mediaș.

...Lume multă, susținători înflăcă
rați și, bineînțeles, fetele din echipe
le combatante : Viirametan Mediaș 
și Voința Sibiu. Arbitrul Gh. Spă- 
taru, tot din Mediaș, desemnat să 
conducă acest meci din cadrul cam
pionatului republican, faza regiona
lă, a cerut mai intri legitimațiile. E- 
chipa sibiană, prin delegatul ei, a 
prezentat fără ezitare documentele 
respective. Cind a venit însă rîndul 
gazdelor, a început și povestea noas
tră propriu-zisă.

— Nea Ghiță, dă-o naibii, ne cu
noaștem de atîta vreme, ești doar 
omu’ nostru zău așa — își făcu in
troducerea președintele asociației 
sportive Vitrometan. Angelica e 
legitimată la noi...
- Știu, știu — ii întrerupse arbi
trul, înfelegînd unde vrea să ajun
gă — așa spun și cei de la Gaz 
metan I

— Cum așa ? sări ca ars preșe
dintele. Da’ ce crezi că eu umblu 
cu [ofirlica ? 1

•— Nu spun asta, da pină una alta, 
fă bine și dă-nti carnetul ei și te 
lămuresc eu precis dacă joacă sau 
nu.

— Păi... să vezi..., începu s-o 
„scalde" președintele.

— Tocmai asta și vreau, să văd!
Tn cele din urmă arbitrul a văzut 

că... atit Angela Joga, cît și jucă- 
toarea de rezervă. Cornelia Co
mișel, n-aveau viza anuală (ca să 
nu mai amintim de „dreptul" de 
joc al Angel ei) și în. consecință 
a... aplicat regulamentul.

Neavind încotro, fetele din Mediaș 
au intrat in arenă fără o jucătoare. 
Tn aceșt timp însă, președintele n-a 
stat ou miirtile încrucișate. A făcut 

tre echipele înfrățirea Oradea — 
Măgura Șimleu (din campionatul re
gional ), precum și un meci intre for
mațiile respective de juniori.

La verificarea carnetelor de legi
timare medicul de serviciu a consta
tai că trei jucători de la Șimleu 
nu aveau viza medicală și în conse
cință n-a admis participarea lor la 
joc. Președintele secției de fotbal. 
Al. Săsăran, pe dată s-a înfuriat și 
a... retras de pe teren echipa care 
intrase de-acum să facă... dezmorfi
rea, după atita mers cu mașina.

Renunțăm la descrierea „reacției" 
celor din tribune care au plătit bi
letul de intrare pentru a vedea me
ciul de fotbal al seniorilor, fiindcă 
mai aveau o... consolare cu meciul 
juniorilor. Din păcate și spre regre
tul lor, președintele s-a „înfuriat" 
din nou; cițiva juniori nu aveau 
nici ei documentele respective in re
gulă și fără alte mustrări de cuget 
a retras de pe teren și echipa de ju
niori. Ce să-i faci, așa-i cind se în
furie președintele Săsăran...

Sperăm că nici consiliul regional 
UCFS Crișana nu o să rămină ■ 
prea... calm.

★

rost de o hîrtie, cu pretenția de a fi 
fost emisă de UCFS raional Mediaș 
(fără stampilă sau altceva edifica
tor), prin care se susținea „dreptul" 
de joc al An gel ei Joga.

— Cu asta-I dau gata pe Spătarii 
— spuse președintele., în trecere prin
tre cunoscuții din arenă, arătindu-le 
hirtia de la distanță. Meciul se ter
minase, sibiencele erau în drum spre 
gară, iar arbitrul gata îmbrăcat.

Președintele i-a arătat hirtia și . 
cind l-a văzut dirul din. cap la stin
gă și la dreapta s-a uitat chioriș la 
el, a dat și el din cap într-un anumit 
fel și cit ai bate din palme, mai 
mulți localnici, in frunte cu preșe
dintele Beldeanu, l-au înconjurat 
spuriindu-i clar și răspicat, doar 
atît; „Ori aruncă și Angela și 
adăugăm și rezultatul ei, ori nu 
mai pleci de aici .teafăr 1“ .

Ce era să facă omul în această si
tuație ? Regulamentu-i regulament, 
dar cojocul ii cojoc. Cel mai nimerit 
lucru era să-și... păzească pielea. 
Și a luat loc la masa de arbitraj. 
Tn viața lui nu-i fusese dai să ar
bitreze o singură jucătoare. Dar ce 
era să facă?

Pină la urmă Angela Joga a ter
minat bilele. Cerberii de la Vitrume- 
tan s-au dus să se cinstească pentru 
ispravă, iar omul nostru a scăpat 
teafăr și nevătămat /

Am văzut pină acum ce au făcut 
unii, și ce au făcut alții. In continua
re vrem să aflăm ce a făcui C.S.'M. 
Mediaș cu toată această pocește ?

COSTIN CHIRIAG 
VASILE GOPEȘGU 

(după corespondențe de .la, 
I. Ionescu și L. Ghișa)



» BASCHET lSAH
ÎNTRECERI PE ECHIPI

Sa nu ne mulțumim cu ceea ce s-a realizat! „CUPA 30 DECEMBRIE" 
LA BUȘTENI

13 ECHIPE SE ÎNTREC 
LA TG. MUREȘ

Ce a adus nou în desfășurarea sa 
actualul campionat republican feminin, 
aflat în momentul de față în pauza 
dintre tur și retur ? lată una din pro
blemele care, în mod normal, ar tre
bui să frăminte pe toți factorii (spor
tive, antrenori, comisii regionale, co
legiul central de antrenori și federația 
de specialitate) angrenați în munca de 
continuă ridicare a nivelului acestui 
joc în țara noastră.

După cum se știe, anul acesta re
prezentativa țării noastre a ocupat lo
cul secund în campionatul balcanic și 
locul IV in cel european, confirmînd 
astfel valoarea și aprecierile bune de 
care se bucură în baschetul continen
tal. A ne exprima satisfacția deplină 
pentru ceea ce s-a realizat pînă acum 
ar însemna să greșim, pentru că — o 
dată atinsă această poziție — este și 
firesc — față de posibilitățile existen
te — să pretindem din ce în ce mai 
mult. Dar, pentru a face noi pași pe 
scara ierarhiei internaționale trebuie, 
în primul rînd, să întărim activitatea 
pe plan intern, să acordăm cea mai 
mare importanță campionatului repu
blican și să depistăm continuu ele
mente tinere și valoroase. S-a realizat 
acest lucru in actuala ediție ?

Din păcate, această problemă a 
fost înțeleasă doar în parte de către 
antrenori și sportive și chiar de că
tre unele secții de baschet, ale căroi 
echipe participă în prima categorie. 
Spunem acest lucru pentru că din nou 
sîatem nevoiți să tragem concluzii 
care — dacă am face o comparație — 
«Ui s-ar deosebi prea mult de cele de 
la sfîrșitul turului ediției trecute.

Rapid București și Știința București 
domină și această ediție a întrecerii 
și mai mult ca sigur că în disputa 
lor directă va fi desemnată echipa 
campioană.

Aceasta ca urmare a unei pregătiri 
maii serioase, dar mai ales datorită 
faptului că cele două formații dispun 
de cele mai valoroase loturi. Voința 
București, Constructorul București și 
mai puțin Mureșul Tg. Mureș și Știința 
■Cluj se mulțumesc și în acest sezon 
cu rolul de „outsider!", încercînd doar 
unele eventuale succese izolate asupra 
celor doi lideri. Cît privește celelalte 
formații din seria I, pretențiile lor se 
limitează doar la păstrarea locului în 
această categorie, ceea ce evident este 
prea puțin. Așadar, e limpede că din 
acest punct de vedere nu am progre
sat prea mult.

Unii antrenori (George Lăzărescu, 
Cornel Negulescu, Bela Koos, Gheor- 
ghe Roșu, Vasile Geleriu) ar fi în
clinați să motiveze situația prin dife
rența de valoare existentă între ju
cătoarele lor și cele de la Știința 
București și Rapid, care dau majori
tatea componentelor echipei naționale. 
Au făcut ei însă ceva pentru a încer
ca să înlăture acest decalaj ? Au cău
tat ei, in arsenalul bogat al acestui 
joc, mijloace tehniio-tactice pentru a 
echilibra situația ? Prea puțin și cu 
totul izolat (Constructorul București 
și Știința Cluj). A pune însă totul 
in seama antrenorilor ar fi de ase
menea greșit.

Și în acest sezon am înregistrat 
prezența unor jucătoare tinere și cu 
perspective... pe banca rezervelor. 
Este cazul unor sportive ca Diaco- 
nescu (Rapid) E. Nagy, Lupean (Ști
ința Buc.), A. Demetrescu (Voința 
Buc.), A. Odobescu (Constructorul) 
Hergetz (Voința Brașov) și multe al
tele. Prin lipsurile lor de ordin tehnico- 
factic, care rezidă dintr-o insuficientă 
participare conștientă la procesul de 
antrenament, ele nu prezintă încă su
ficientă încredere și de aceea sînt 
prea puțin folosite. Ds asemenea, mai

RĂSPUNS LA CRITICĂ
Din partea Federației romîne de tenis 

<le masă primim următoarele :
In legătură cu articolele intitulate: 

„După campionatele de la Malmo, un 
bilanț nesatisfăcător" publicate în zia
rul „Sportul popular" vă aducem la 
cunoștință că biroul FRTM a analizat 
comportarea sportivilor noștri care au 
participat la campionatele europene din 
Suedia. Biroul FRTM apreciază că ar
ticolele publicate și-au adus contribu
ția, ajutînd atît federației de specia
litate, cît și tehnicienilor și sporti
vilor respect’vi să tragă concluziile cele 
mai juste și să ia măsurile corespun
zătoare în vederea campionatelor mon
diale care se vor desfășura în luna 
aprilie I9€5.

Diferența de talie iși spune cuvîntul. Maura Popa, care ajunge cu capul 
la... umărul Ancăi Demetrescu, nu o poate opri pe jucâtoarea Voinței Bucu

rești să înscrie un nou coș în partida cu Știința Cluj
Foto: T. Roibti

există secții de 
tanța, Voința

baschet (Știința Cons- 
__ _______ _ Oradea, Constructorul 
Buc., Știința Cluj) care nu acordă 
tot sprijinul echipelor pe care le au 
în prima categorie, care nu asigură 
sportivelor cele mai bune condiții de 
pregătire și prezentare in competiție 
și aceste lucruri se resfring asupra 
comportărilor echipelor respective.

In ceea ce privește caracteristicile 
jocurilor urmărite în acest campionat 
sînt desigur mai multe lucruri de spus 
și ele vor constitui obiectul unei vii
toare analize. In orice caz, se poate 
vorbi — in general — de o îmbună
tățire a ritmului de joc, de faptul că 
acțiunile multor echipe din seria I se 
dezvoltă cu o viteză sporită față de 
trecut. Ne-o dovedește faptul că, dacă 
media acțiunilor organizate de o echi
pă într-un joc în campionatul trecut 
era de 65—70, astăzi echipele noastre 
feminine reușesc să întreprindă cite 
75, 80 și chiar 85 de atacuri într-un 
singur meci. Eficacitatea lor, in 
schimb, a scăzut, procentajele inregis 
trate — atît la aruncările din acțiune, 
cît și la aruncările libere sînt mai 
slabe. Dintre cauzele care explică 
această situație putem cita : lipsa
unui antrenament specific (mai ales 
în condiții apropiate de joc) și un 
bagaj limitat de procedee tehnice de 
aruncare, în special la jucătoarele " - 
tru și pivot. Dar, asupra acestor 
bleme, ca și a altora legate de 
luțiile echipelo-r în campionat, 
mai reveni.

cen- 
pro- 
evo- 
vom

A. VASJLIU

ÎNTRECERILOR SPORTIVE 
fWDWâ

PATINAJ ARTISTIC. Pati
noarul „23 August", ora 13: 
concursul de clasificare al pa
tinatorilor fruntași.

HOCHEI PE GHEAȚĂ. Pati
noarul „23 August", de la ora 9: 
Steaua — Constructorul II și 
S.S.E. nr. 2 — Dinamo (în ca
drul campionatului de juniori al 
Capitalei).

MÎINE
FOTBAL. Stadionul „23 Au

gust", ora 13 : Steaua—Dinamo

O etapă cu
Așadar, am ajuns la a patra etapă 

în campionatele republicane de volei, 
seria I, De acum considerăm că „aco
modarea", mai ales cu noile prevederi 
ale regulamentului de joc, s-a făcut și că 
formațiile noastre fruntașe vor evolua la 
un nivel mai ridicat.

Etapa de mîine, cu multe meciuri e- 
chilibrate și — de aceea — interesante, 
ne va permite să tragem noi concluzii 
asupra potențialului formațiilor noastre, 
asupra nivelului lor de pregătire și mo
dului cum și-au însușit noile modificări 
ale regulamentului de joc. De asemenea, 
rămîne de urmărit în continuare com
portarea echipelor promovate în acest an, 
dintre care Minerul Biaiă Mare (băieți) 
și Partizanul roșu Brașov (fete) au 
luat un start destul de bun și au reu
șit să se impună în fața unor adver
sari cu mai multe pretenții și cu mai 
multă experiență în prima categorie.

Din etapa de mîine, ia masculin, trei
meciuri rețin atenția. Dinamo Bucu- Tractorul Brașov, vor juca în Capitală,

București (cat. A). Stadionul Di
namo, ora 10 : Dinamo Obor— 
Rapid Mizil (meci în „Cupa 
R.P.R.").

HANDBAL. Sala Floreasca de 
la ora 15 : S.S.E. nr. 2 — Elec
tromagnetica (£), Rapid—Pro
gresul (f), Rapid—Rafinăria Te- 
leajen (m), Cohfecția—Știința 
(f) Steaua—Voința (m), meciuri 
în cadrul „Cupei' F.R.H.",

VOLEI. Sala 'Floreasca, de 
la ora 8,30 : Metalul—Știința 
Rucurești (f), Dinamo—Farul 
Constanța (f), Rapid—Știința

La începutul acestei luni s-a desfășu
rat la Bușteni cea de a 5-a ediție a con
cursului de șah pe echipe, dotat cu «Cu
pa 30 Decembrie'. Au participat patru 
formații, învingătoare terminînd selecțio
nata regiunii Ploiești cu I6V2 puncte, ur
mată de Filmul București cu 13*/î puncte, 
regiunea Dobrogea IOV2 punote și regiu
nea Brașov 7’/2 puncte.

Echipa învingătoare a folosit de-a lun
gul concursului următorul lot de jucători: 
C. Butnaru, I. Mitroi, L. Pogorevici, P. 
Iliescu, C. Tudor, D. Zara, R. Conciu, Ma
ria Pogorevici și Constanța Chiper. Maes
tro internațională Mania Pogorevici (Plo
iești) și candidatul de maestru Ștefan Ra
du (Dobrogea) au obținut cele mai bune 
rezultate individuale.

V. S-BAR CE A — coresp.

Florin Gheorghiu—pentru a treia oară campi
(Urmare din pag. 1)

Soos și Neamțu. Fostul nostru cam
pion avea de înfruntat rezistența 
Iui Reicher, cunoscut ca deose
bit de dîrz în apărare. Ciocîltea, cu 
albele, a obținut o poziție pe care cre
dem că și-ar dori-o orice șahist: avea 
un considerabil avantaj de spațiu ; 
stăpînea centrul; piesele sale erau bine 
plasate. Și totuși, i-au lipsit continuări 
reale de cîștig. Orioît ar părea de ciu
dat 1 în lipsa lor Ciocîltea a forțat 
poziția, a sacrificat un pion, apoi l-a 
recîștigat, ajungînd în cele din urmă 
într-un final... mai slab. A obținut to
tuși remiza prin repetare de mutări, 
mai ales că Reicher, care se apărase 
toată partida, nici nu se gîndea la con
traatac.

Tot prin repetare de mutări au con
venit asupra egalității Alexandrescu și 
Voiculescu. în partidele Șuta—Rado
vici și Gavrilă—Nacu s-au efectuat 
cele 30 de mutări regulamentare după 
care pe tabelele de demonstrație a 
apărut inscripția „remiză". Bozdoghină 
a sacrificat o piesă la Mititelu, după 
toate aparențele incorect. Mititelu a 
respins primul atac al negrului, apoi,

multe meciuri echilibrat

li

Duelurile atac-apărare (in clișeul nostru, H. Nicolau contra blocaji 
echipei Progresul) au 'devenit

Știința,rești întîlnește la Timișoara pe 
iar celelalte echipe neînvinse, Rapid și

Galați (m), Steaua—Tractorul 
Brașov (m), meciuri în cadrul 
campionatelor republicane.

PATINAJ ARTISTIC. Pati
noarul „23 August", pra 7: con
cursul de clasificare ăl patinat- 
rilor fruntași.

Se apropie de sfîrșit faza orășeneas 
campionatului republican pe echipe 
te. La Tg. Mureș întrecerea a ang 
un număr de 13 formații, repartizau 
două serii. S-au calificat pentru tu 
final următoarele: seria I — Banca 
p. Ciocanul I 29 p. Combinatul c 
22Vr p; seria a Il-a — Lemnarul 22! 
Sanitarul 2P/2 p. Știința I 20 p. A 
echipe își dispută finala întrecerii, 
cu o rundă înainte de sfîrșit, pr« 
următorul clasament : Banca I8V2 p, 
ința 15‘/2 p, Ciocanul 13V2 p, San: 
IV/2 p, Lemnarul 8V2, Combinatul a 
4Vî p.

I. PĂUȘ — core

însă, cînd putea cîștiga forțat, s-a 
riat de o amenințare iluzorie și a 
o variantă forțată de remiză.

De mare luptă, tensiune și înser 
tate teoretică a fost întîlnirea G 
berger—Stanciu. Ultimul trebuia 
parat să cîștige pentru a acumula 
puncte, necesare obținerii normei 
maestru. De aceea, Stanciu, cu 
grele, a ales o variantă foarte tăi 
din „siciliană", studiată și experix 
tată de marele maestru iugoslav G 
rici. Giinsberger n-a fost la curenl 
ultimele inovații ale albului în ace 
variantă, care dădeau posibilitatea 
ținerii unui joc egal. El a sacri 
doi pioni, a obținut, ce-i drept, coi 
joc puternic, dar insuficient pe 
menținerea egalității. Stanciu a cîșl 
foarte frumos.

Și cu această partidă finala a 
sfîrșit.

Iată clasamentul : FLORIN GHE1 
GHIU 14 p., Soos, Neamțu 12 p., I 
cîltea, Szabo 11'/2 P-> Radovici 11 
Stanciu 10'/2., Reicher, Partos, G> 
berger 10 p., Pușcașu 9*/2 p., N 
9 p., Șuta 8*/2 p., Gavrilă, Mitil 
Alexandrescu 8 p., Voiculescu, Pa’ 
7>/2 p., Bozdoghină 7 p., Șuteu 41/

■

•••
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mai frumoase, mai spectaculoase 
Foto: 1. Mihăică

unde vor întîlni pe Știința Galați, 
respectiv Steaua. In special de la t 
mul joc așteptăm foarte mult, țin 
seamă de componența celor două ei 
pe (Tractorul și Steaua). La fete, i 
tre fruntașele Dinamo, Știința Cluj 
Rapid, ultimele două vor trebui să 
întrebuințeze foarte serios fiindcă C.S 
Sibiu și Voința Craiova (aceasta pe 
ren propriu) jiu sînt echipe care să pi 
dă ușor.

Iată programul complet ăl etap 
MASCULIN : Rapid București — Șh 
fa Galaji, Steaua — Tractorul Braș 
Minerul Bihor — Progresul Bucure 
Știința Timișoara — Dinamo Bucure 
C.S.M.S. Iași — Minerul Boia Mc 
Farul Constanța — Știința Cluj, Cc 

. te jH - - — - -tructprut Brăila — Petrolul Plcie 
f FEMININ : Metalul București — Șn 
șl ța Bu.-tireș 
Șș CottsUrga.

li. Dinamo București — f<
Pertixrrsi rcm •«.*.»



TREI CONTRAATACURI, TREI GOLURI Liderul învins la Brasov
DINAMO BUCUREȘTI — RAPID 3-1 (2-0) Steagul roșu — Steaua 1 — 0 (0 — 0)

La fotbal nu este un lucru neobiș
nuit ca o echipă să domine iar cea
laltă să obțină victoria, pe deplin me
ritată. Așa s-a întîmplat și joi în me- 
ciul-eheie dintre Dinamo București și 
Rapid : feroviarii au fost cei care au 
atacat mai mult, dar dinamoviștii au 
plecat acasă cu victoria. Și au meri
tat-o !

lonescu în luptă cu cinci apărători dinamoviști. Și unul dintre ei. Datcu, a reușit să respingă balonul.
Foto: I. Mihăică

Dar, să vă spunem cum au jucat 
cele două echipe și poate că e mai in
teresant să începem cu Rapidul. Jucă
torii ei au alergat mult, au muncit pînă 
la ultima picătură de energie pe un 
teren greu care le măcina forțele mi
nut de minut, și-au împins adesea ad
versarul în jumătatea lui de teren, în- 
tr-un cuvînt au făcut totul în afara 
unui singur lucru, ce-i drept foarte im
portant dacă vrei să și cîștigi : n-au 
tras la poartă 1 Este foarte adevărat că 
și apărarea dinamovistă, aplicînd un 
marcaj atent, nu i-a lăsat să șuteze în 
voie, dar și în situații favorabile (Du
mitrii!, în special) ei nu și-au încheiat 
acțiunile cu șuturi la poartă. Condu
când prea mult balonul, feroviarii nu 
numai că au dat posibilitate apărători
lor adverși să se regrupeze, dar și-au 
consumat forțele fără folos, ajungînd 
în fața porții lui Datcu fără resurse 
fizice. Chiar Georgoscu, „lunarul" ra- 
pidiștilor, n-a mai avut forță de șut ! 
Și, dacă este un principiu de bază în 
fotbal că mingea trebuie să alerge mai 
mult ca omul, joi, pe un teren parcă 
proaspăt arat, acest lucru era mai ne
cesar ca oricînd.

Dinamoviștii așa au procedat, ceea 
ce le-a permis să acționeze tot timpul
' v—i_— --------------- --------------—-------

HANDBAL
Dinamo București—Steaua 22 -17

(Urmare din pag. 1) 

că în turneu va avea o comportare 
demnă de prestigiul de care se bucură 
peste hotare.

Dinamo a cîștigat această partidă 
(și și-a consolidat poziția de lider 
în „Cupa F R.1L") cu 22—17 (12—4), 
ca urmare a unei superiorități în pre
gătirea de ansamblu, în organizarea 
jocului și circulația variată și rapidă, 
cu alternarea finalizării acțiunilor la 
semicerc și de Ia distanță. Steaua, care 
a început bine jocul (în min. 3 con
ducea cu 2—0), a resimțit lipsa unei 
pregătiri cu lotul complet (o serie de 
jucători aii făcut parte din diferite 
selecționate în această perioadă) și ca 
urmare a prezentat puncte vulnerabile. 
Dinamo a egalat în min. 7 și după 
14 minute a a juris să conducă cu 
8--2, terminîrtd repriza cu un avantaj 
de 8 goluri, realizate mai ales în 
urma unor contraatacuri fulgerătoare, 
armă principală a diriamoViștilor și 
în general, a handbaliștilor noștri 
(portarul Redl, excelent în acest meci, 
și-a dovedit din nou măiestria în lan
sarea contraatacurilor). La reluare, 
Dinamo s-a distanțat treptat, în ciuda 
eforturilor făcute de jucătorii de la 
Steaua, ale căror acțiuni însă, au fost 
oprite la semicerc sau, în ultimă ins
tanță, de portarii dinamoviști. Scorul 
a devenit 14—4 (miri. 34), 16—5
(min. 37), 18-^8 (min. 42) si 21—10 
(min. 45). în ultimele 15 minute însă, 
Steaua are - Qi revenire puternică și 
înscrie 7 goluri,' primind numai unui, 
ceea ce a stabilit o dtferfență mai justă 
față de desfășurarea jocului. 

în același ritm, să aibă mai multă forță 
de luptă. Ei au jucat simplu, ou pase 
lungi, cu acțiuni direct pe poartă, reu
șind astfel să înscrie în plină dominare 
a Rapidului. Și astfel, după numai 18 
minute de joc, tabela de marcaj arăta 
2—0 pentru Dinamo 1 A marcat întîi 
Frățilă, în min. 13, fructificând o cen
trare a lui Nunweiller VI, după o fază 

la care a greșit întîi Motroc și apoi An
drei, stînd țintuit pe linia porții. După 
cinci minute, același Nunweiller VI, a- 
părut în partea cealaltă a terenului, 
pe aripa dreaptă, a trimis o minge 
în careu, pe care Andrei a încercat s-o 
intercepteze, dar a scăpat-o. Pîrcălab a 
tras, Andrei a respins în teren și mingea 
a revenit în picioarele înaintașilor dina
moviști aflați în fața porții. Șutul sec al 
lui Ene a pus capăt speranțelor celor 
de la Rapid, care mai credeau în aceste 
fracțiuni de secundă într-o... minune.

Cu avantajul acestor două goluri, Di
namo a căutat să-și întărească apăra
rea, ceea ce nu i-a fost prea greu 
ținînd seama și de jocul individual al 
înaintașilor feroviari, de încercările re
petate ale lui Ionescu de a-și croi drum 
prin dribling pe un teren unde mingea 
îl păcălea în primul rînd pe el. Rapi
dul a avut totuși unele ocazii dintre 
care vom aminti pe cea din finalul 
primei reprize, cînd Ștefan a scos o 
minge de pe linia porții. Alte situa
ții dificile au fost lămurite de Datcu, 
prin intercepții prompte.

Repriza a Il-a începe cu o „lo
vitură de teatru" : Ionescu execută o 
lovitură liberă laterală, fără perspecti
ve. De altfel, Datcu a și prins balonul,

în această partidă au fost folosiți 
următorii jucători;

DINAMO: Redl și Bogolea — Ivă-, 
nescu (2), Moser (4), Costache I (4), 
Ionescu (3). Goman (2), Costache II 
(3), Hnat (1), Nica (3) și Covaci.

STEAUA: Tale și Georgescu — 
Bulgaru (4), Iacob (2), Roșescu (2), 
Oțelea (1), Totan (3), Nodea (I), 
Pereteatcu (2),' Jianu (1) și Popescu 

„Cupa F. R. H.“ 
continuă în Capitală 

mîine și marți
Jocurile din cadrul „Cupei F.R.H." 

— centrul București continuă dumi
nică după-amiază în sala Floreasca. 
De data aceasta au loc, de la ora 15, 
trei întâlniri feminine și două mascu
line, care se vor disputa în următoa
rea ordine; S.S.E. nr. 2 — Electro
magnetica (f), Rapid — Progresul (f). 
Rapid — Rafinăria Teleajen (m), Con
fecția — Știința (f) și Steaua—Voin
ța (m).

In etajia următoare, programată 
marți 2!) •decembrie de la ord 17 în 
aceeași șaiă, >sînt: fiiate numai partide 
feminine: Progresul — S.S.E. nr. 2, 
Știința — Rapid și Electromagnetica—, 
Confecția, '! t • r

tras foarte ușor, însă l-a... scăpat apoi 
în plasă (mingea era foarte alunecoasă). 
La 2—1, Rapid își regăsește moralul și 
asistăm la o lungă „cursă" pentru ega- 
lare, care se soldează ou multe comere, 
dar cu nici un gol. In focul luptei se 
comit și multe neregularități (Nunweil
ler VI, Petru Emil, Dinu, Ionescu) care 
însă se pare că nu-1 deranjează pe ar

bitrul E. Martin. în min. 59, acesta 
trece cu vederea și un fault clar în 
careu comis de Petru Emil asupra lui 
Ionescu, dovedindu-se ca și pînă atunci 
un conducător de joc lipsit de cu
raj, de autoritate. La situația de 2—1, 
un 11 metri, așa cum se impunea, ar 
fi putut avea un cuvînt greu de spus 
în desfășurarea ulterioară a partidei, 
avantajul psihologic trecînd de partea 
Rapidului în cazul fructificării lui.

Și minutele trec, fără să vină golul 
egalizator al Rapidului. în schimb, un 
contraatac dinamovist, efectuat în doi 
oameni, surprinde prea avansată apă
rarea Rapidului și Frățilă, deosebit de 
activ și de inspirat în acțiuni în acest 
meci, fructifică situația : 3—1 1 Este 
minutul 79. Rapidul depune „ar
mele"...

Arbitrul E. Martin (București), dele
gat în mod surprinzător de către Co
legiul central al arbitrilor la un meci 
alît de important, a fost tot timpul a- 
fară din joc, fluierând cu întîrziere, lă- 
sîndu-se dominat de joc.

DINAMO BUCUREȘTI: DATCU— 
Popa, NUNWEILLER III, Nunweiller 
IV, Ștefan — Petru Emil, GHER- 
GHELI — Pîrcălab (Haidu, din min. 
72), FRĂȚILĂ, Ene, NUNWEILLER 
VI.

RAPID : Andrei (din min. 21 Urzi- 
ceanu) — Lupescu, Motroc, C. DAN, 
Greavu — DINU (din min. 82 Jamai- 
schi), GEORGESCU — Năsturescu, 
Dumitriu, Ionescu, Codreanu.

JACK BERAR1U

Prima tragere specială Loto-Central a anului 1965
12 motive pentru a juca la tragerea specială Loto-Central de vineri 1 ianuarie 1965
Cu prilejul Anului Nou, Loto Pro

nosport organizează prima „tragere spe
cială la Loto Central".

An de an, tragerile Loto Central s-au 
btacurat de o mare atenție în rîndurile 
participanților. In acest an, după toate 
probabilitățile, tragerea specială a Anu
lui Nou va trezi un interes și mai mare. 
Redăm mai jos 12 din motivele care vă 
pot determina să jucați cu cît mai multe 
bilete la prima tragere specială Loto- 
Central a anului 1965.

1. Se atribuie suplimentar 20 de au
toturisme (1 Fiat 1300, 1 Fiat 1100 D, 
1 Moskvici 403, 1 Skoda Octavia, 2 
Wartburg-standard, 2 Fiat 600 și 12 
Trabant Combi).

2. Plafonul maxim al premiilor a fost 
ridicat de la 100.000 lei la 120.000Tei.

3. Se atribuie suplimentar: excursii 
în R.S. Cehoslovacă și R.D. Germană 
pe ruta Praga—Dresda—Berlin, cu vi
zitarea tîrgului internațional de la Leip-

’ zig-
4. în afara autoturismelor și ex

cursiilor se atribuie suplimentar nume
roase premii în obiecte: motociclete, 
niotorete, frigidere, televizoare, magne- 
țofpane, aparate de radio, ceasornice, 

, mașini.,de spălat rufe, mașini de cusut, 
piqupuri ș.a.

5. Se extrag 67, numere față de 58 de 
la tragerea specială anterioară (13 pen

tru premiile obișnuite și 54 pentru pre
miile suplimentare).

6. Se efectuează 14 extrageri în loc de 
11 (12 pentru cîștigurile cu 3 numere 
și 2 pentru cîștigurile cu 2 numere).

7. Se atribuie minimum 2 autoturisme 
la extragerile de 2 numere.

8. Se pot cîștiga mai multe premii 
cu aceeași variantă.

9. Puteți cîștiga un autoturism la o- 
ricare din cele 14 extrageri suplimen
tare.

10. Variantele combinate câștigătoare 
Ia extragerile de cîte 2 numere obțin 
minimum următoarele premii: cu 4 nu
mere = 2 premi ; cu 5 numere = 3 
premii; cu 6 numere = 4 premii; cu
8 numere = 6 premii; cu 15 numere 
— 13 premii.

11. în anul 1964 s-au distribuit pînă 
acum la Loto Central 43 autoturisme 
•și 35 cîștiguri în bani peste 50.000 lei 
(dintre care un număr de 5 de cite 
100.000 lei).

12. Numai cine joacă cîștiga 1
2 autoturisme .Trabant" și 2 premii 

in obiecte de cite 25.000 lei pe un bu
letin zecimal la Pronoexpres

La concursul special Pronoexpres din
9 decembrie a.c. participantul Cirian 
Marin din București a realizat o perfor
mantă rară. El a cișfigat cu un buletin 
zecimal, două autoturisme Trcbant și 
2 premii în obiecte de cile 25.000 lei

Ceață, teren înghețat, stadion arhi
plin — iată în câteva cuvinte decorul 
în care s-a disputat meciul Steagul 
roșu — Steaua. Scor final: 1—0 pen
tru gazde. Autorul golului: Gane în 
min. 74. în cele ce urmează ne vom 
referi la jocul celor două echipe, care 
— după părerea noastră — deși nu 
s-a ridicat ia un nivel superior, a 
stîrnit totuși de multe ori adevărate 
„explozii” în tribune datorită fazelor 
create de fotbaliști. Meritul principal 
l-au avut brașovenii. Un șut „bombă" 
al iui Negrea care a zguduit stîlpul 
sting al porții, a constituit pentru 
gazde, parcă un semnal ai avalanșe
lor spre poarta echipei Steaua. îna
intarea, cu aportul alternativ al lui 
Năftănăilă, Pescaru și Ivăncescu, a 
creat breșe în dispozitivul defensiv al 
formației bucureștene, dar toate si
tuațiile favorabile create s-au soldat 
cu comere sau... ratări „spectaculoase" 
ale lui Gane, Goran și Necula. Tere
nul înghețat a solicitat eforturi deo
sebite cvartetului ofensiv al stegarilor. 
Totuși, înaintașii au imprimat un tempo 
rapid, au folosit extremele, au făcut 
dese schimbări de posturi.

Despre jocul oaspeților puține lu
cruri de spus : apărare supranume- 
rică și doi jucători pe linia de cen
tru (Creiniceanu și Pavlovici) — din 
care unul, Pavlovici, în prima repriză 
a „fugit" de minge. Astfel, s-au scurs 
primele 45 de minute în care gazdele 
au dominat ou autoritate, însă tabela 
de marcaj a rămas neschimbată.

După pauză, situația a fost aproa
pe identică. Steagul roșu, cu „motoa
rele" ambalate la maximum, presează 
„betonul armat" de pe linia de 16 m 
din fața lui Eremia, de unde mingea 
este respinsă de apărători în aut, în 
corner... La poarta cealaltă, Adamache 
face gimnastică să nu înghețe, Jenei 
și Campo îi păzesc liniștiți pe inofen
sivii Creiniceanu și Voinea (care l-a 
înlocuit pe Pavlovici) în timp ce Ivăn- 
cescu și Naghi se avîntă dar fără 
succes pînă în careul bucureștenilor. 
Se părea că apărarea bucureștenilor 
nu va ceda pînă 1a sfîrșit, că Steaua 

Golf Minutul 74: 1—0 pentru Steagul roșu. Imaginea ne scutește de orice 
explicație

Foto: V. Secăreanu-coresp.

Ciștigătorul își va ridica azi premiile 
de la Direcția Generală Lcto — Prono
sport.

PRONOSPORT

Premiile concursului special Prono
sport nr. 51 din 20 decembrie 1964.

PREMII OBIȘNUITE Categoria I 
0,9 variante a 8.221 lei Categoria a II-a 
61,6 variante a 1.441 lei Categoria a 
Ill-a 665,1 variante a 200 lei.

PREMII SUPLIMENTARE 397 va
riante a 186 lei

LOTO-CENTRAL

La tragerea Loto-Central din 25 de
cembrie 1964 au fost extrase din urnă 
următoarele numere:
79 9 8 37 78 29 76 52 18 24

Premii suplimentare: 49 36 26
Fond de premii: 759 470 lei

Tragerea următoare, tragere specială, 
va avea loc vineri 1 ianuarie în Bucu
rești.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport

va continua să rămînă singura echipă 
neînvinsă în actualul campionat. Iată 
însă că risipa de energie făcută de 
brașoveni s-a văzut încununată de suc
ces în min. 74, cînd Gane a fructi
ficat o acțiune la care au mai par
ticipat Goran și Necula. în ultimul 
sfert de oră, inițiativa au avut-o tot 
gazdele.

Joi, pe stadionul Tractorul, Steaua 
a evoluat nesatisfăcător. Liderul a 
adoptat o tactică defensivă cu scopul 
de a scoate un meci nul. Apărarea 
supraaglomerată, retragerea a doi 
înaintași pe linia mijlocașilor și în
cercările de a contraataca prin Crei
niceanu și Pavlovici n-au dat rezul
tatul scontat. Creiniceanu. cu cunoscu
tele sale driblinguri, a fost ușor de
posedat de ■ fundașii brașoveni, Pavlo
vici (în prima repriză) a făcut figu
rație, iar Voinea (în repriza a doua) 
n-a dat satisfacție.

Dacă latura spectaculară și execu
țiile tehnice n-au fost la înălțime, de
terminate în special de starea tere
nului, cursivitatea jocului a fost mul
țumitoare. La aceasta și-a adus con
tribuția brigada de arbitri din Pe- 
troșeni (Ion Dobrin — centru, F. Bar
na și N. Lazăr — tușă) care a condus 
bine următoarele formații :

STEAGUL ROȘU: Adamache — 
Ivăncescu, Jenei, Campo, Naghi — 
Năftănăilă, Pescaru — Necula, Gane, 
Goran, Selimeși.

STEAUA: Eremia — Georgescu, 
Jenei, Petescu, Dumbravă — Koszka, 
Crișan — Pavlovici (Voinea din min. 
46), Negrea, Raksi, Creiniceanu.

în încheiere, trebuie să arătăm un 
fapt neplăcut. La un fault al lui Geor
gescu asupra lui Pescaru, Selimeși a 
„împărțit" dreptatea, pălmuindu-1 pe 
jucătorul bucureștean. Atitudinea lui a 
stîrniț stupoare. Redacția așteaptă mă
surile pe care le va lua conducerea 
secției de fotbal împotriva acestui ju
cător care nu e la prima abatere.

POMPILIU VINTILA
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Concluzii și învctominte după consfătuirea antrenorilor de schi I HOCHEI/?*

® O metodă unică de învățare © Generalizarea unor metode moderne de antrenament 
și învățăminte din experiența schiului frcfricez

mâți în secțiile de performanță ale 
cluburilor și' asociațiilor sportive. A 
doua problemă rezolvată a fost aceea 
a stabilirii unei terminologii, iar a 
treia — generalizarea unor metode 
moderne de antrenament

Linia metodică — obligatorie de a- 
cum înainte — va îj comunicată zi- 
tele acestea colegiilor de antrenori, 
comisiilor regionale, raionale și orășe
nești si secțiilor de schi.

O Amănunte
De cu-rînd, la cabana Cristianul 

Mare din Postăvar s-au încheiat lu
crările consfătuirii pe țară a antreno
rilor de schi. în cadrul acestei con
sfătuiri au fost luate în discuție cele 
mai importante probleme metodice ale 
schiului și au fost trase concluzii și 
Mivățătrjnte pentru viitoarea activitate 
a antrenorilor de specialitate, a pro
fesorilor încadrați la S.S.E. și a 
instructorilor.

jos
as-

După discuții teoretice, exemplificările practice executate ca multă măiestrie 
de antrenorul Rene Sulpice pe pirtia din Kanțer

Foto: D. Stănculescu
ANTRENORUL FRANCEZ, RENE 

SUuPLCE A '
După prezentarea unor referate de

osebit de interesante, de către specia
liști în domeniul culturii fizice și spor
tului și medicinii sportive, de către 
membri ai colegMui central de an
trenori F.R.S.B., precum și în turma 
discuțiilor aprinse purtate pe mar
ginea fiecărui referat, participanții aa 
atins un obiectiv de multă vreme 
urmărit: unificarea metodelor de în
vățare, ceea ce constituie un important 
pas înainte pe drumul dezvoltării 
bazei de mase a schitftai. Consfătuirea 
a stabilit ca procesul de învățare să 
se desfășoare pe trei categorii și anu
me: începători, avansați și perfecțio
nați. Cei mai talent a ți vor fi legiti-

ADUS UN ÎNSEMNAT 
APORT

două zile de lucrări, la 
participat și RENE SUL-

In ultimele 
consfătuire a . ....
PICE, antrenorul echipei naționale de 
băieți a Franței. El a vorbit despre 
modul în care este creată baza de 
mase a schiului, precum și despre me
todele de lucru ale schiorilor fran
cezi fruntași, care își datoresc fru
moasele succese din ultimii ani tocmai 
aplicării principiilor moderne de an
trenament. Intrucît cele prezentate de 
Rene Sulpice, ca și răspunsurile sale 
la numeroasele întrebări puse de par
ticipanții la consfătuire sînt deosebit 
de interesante pentru iubitorii schiului,

PATINAJ
La patinoarul „23 August"

INCEPf CONCURSUL DE CLASIFICARE
In 

tarii 
mări 
tinatori din Capitală. Se dispută — 
azi și mîine — concursul de clasifi
care pentru categoriile II, III și IV, în 
care vor fi angrenați fruntașii patina
jului artistic, precum și o serie de ju
niori tălentați, deci principalele cadre 
de patinatori ai cluburilor bucureștene.

Este pentru prima oară cînd la noi 
în țară una din condițiile pentru parti
ciparea la campionatele republicane de 
patinaj artistic pretinde ca sportivii să 
posede categorii de clasificare, obținute 
prin concursuri preliminare. Pentru 
participarea la probele de seniori ale 
campionatelor țării se cere categoria a 
Il-a, iar pentru cele de juniori 
tegoria a IlI-a.

Concursul care începe astăzi 
pitală este, deci, o utilă probă 
•rificare și totodată o oonidiție 
torte pentru toți cei care 
vor ataca titlurile republicane. Pentru 
obținerea categoriei a II-a vom vedea 
în întrecere pe Elena Moiș, Cristina

acest sflrpt de săptăinînă, iubi- 
patinajuliii artistic var putea ur- 
în întrecere pe eei mai buni pa-

Formagiu, Radu Ionian, Marcel Coma- 
niei, N. Belu și toti ceilalți patinatori 
fruntași din Capitală.

Concursul începe azi, de la ora 13, 
pe gheața 
și continuă

patinoarului „23 August" 
mîine de la ora 7.

ca-

în Ca
de ve- 
oMiga- 

m ianuarie

DE LA I. E. B. S.
O Pentru jocul . de foștb-al DINAMO — 

STEAUA de mfine' ora 13’ de pe stadionul 
,Z3 August", biletele "se găsesc la casele 
obișnuite : str. Ion Vida, Prono-sport cat 
Victoriei nr. 2, agenția C.C.A. b-d. 6 Mar
ti#, .stadioanele „23 August”, Dinamo, Re
publicii și Giuleșd.

• Pai’iHcxrrul a-rț^ftaial' di® parcul ,23 Au- 
gu-s-f” .este deschis peafou patinaj public 
axi, erei© L7—-19 mite®; orele 19—1-3 ș-i
15—17. Se închiriază ghete cu patine.

La bazinul acoperit Floreasoa continuă 
dh-rsul dd inițiere' la înot .pentru copii. în
scrieri și fii’ioțfricrții la bazin.

Cei mai
la concursul de clasificare se vor în
tâlni din nou în întrecere săptămîna 
viitoare, cînd se dispută „Cupa 30 De
cembrie". Ca o trăsătură caracteristică 
a acestui concurs, el va cuprinde nu
mai exercițiile liber alese.

mulți dintre participanții

RD. V.

vom căuta ca în rindtirile de mai 
sâ subliniem cele mai însemnate 
pecte, cble care pot fi puse în prac
tică la noi de comisiile regionale, ra
ionale și orășenești, de antrenorii sec
țiilor de performanță, de profesorii 
de educație fizică și instructori.

IN ÎNTREAGA FRANȚA SCHIUL 
SE ÎNVĂȚĂ DUPĂ O METODA UNI
CA, binecunoscută atît de cei 2000 de 
monitori (rrrstnictori) cave activează 
în timpul iernii ca salariați ai stațiu
nilor, cit și de profesorii de educație 
fizică din școli și de antrenorii din 
orașele de munte. în felul acesta, cel 
ce face primii pași în schi învață de 
la început în mod corect elementele 
de tehnică și, în cazul cînd părăsește 
o stațiune, el poate continua antrena
mentul 
în altă stațiune, prezentînd un tichet 
ca.re-i dă dreptul să activeze într-o 
clasă corespunzătoare. Trebuie să. pre
cizăm că procesul de învățare cuprin
de șase clase, pe care elevul le par
curge treptat, iar în tot acest timp el 
este stimulat prin diferite insigne 
(„Steluța de zăpadă", „Căprioara", 
„Săgeata").

Selecția celor mai talentați schiori 
se face tot treptat, începînd cu con
cursurile din timpul procesului de în
vățare și continuind cu întrecerile 
școlare, universitare, regionale și in
terregionale. în final, o comisie inter
regională alege pe cei mai buni schiori 
din țară, care își continuă antrena
mentele într-o tabără. în momentul de 
față există un lot de 40 de tineri' se
lecționați din întreaga țară din care 
vor fi aleși 4 sau 5 pentru prima 
echipă a Franței. Acești 40 de schiori 
sînt considerați drept speranțe ale 
schiului francez.

PREGĂTIREA FIZICA — UN CA
PITOL IMPORTANT AL INSTRUIRII 
SCHIORILOR. Antrenorul Rene Sul- 
pice a precizat că un schior trebuie 
să fie nu numai un tehnician, ci și un 
atlet bun. De aceea, în compunerea 
antrenamentului pentru un sezon, lu
crul începe cu pregătirea fizică pe 
uscat, care se desfășoară în două 
etape. Prima cuprinde pregătirea fi
zică generală, în cadrul căreia se fac 
alergări pe teren la vale (pentru a 
faoe „să lucreze" aceiași mușchi ca 
în cursele de slalom și coborîre), se 
fac mișcări cm brațele lipite de trup, 
în poziții imitative mersului pe 
schiuri, exerciții de echilibru și acro
bație, TOATE ACESTEA intr-un timp 
scurt și cu o intensitate foarte mare, 
în pluș, se mai practică fotbal (fără 
bocanci, pentru evitarea accidentelor), 
volei și ciclism pe biciclete cu șaua 
joasă. In etapa a dbua, baza pre
gătirii o formează coborîrile în aler
gare pe terenuri cît mai variate și cit 
mai accidentate.

în legătură ou pregătirea fizică ge
nerală, trebuie făcută o importantă 
precizare și anume ca toți schiorii 
fruntași din Franța practică în timpul 
verii sporturi complimentare (volei, 
fotbal, alpinism etc.), care au drept 
scop menținerea pregătirii fizice.

CIT MAI MULTA ALUNECARE 
PE ZAPADA. Cele două luni de pre
gătire pe zăpadă sînt caracterizate de 
tendința de a se aluneca cît mai mult 
pe zăpadă. Cei 500 de kilometri de ’ 
coborîre și trecerea prin 2500 de porți 
de slalom special și 1500 de porți de 
slalom uriaș — cum prevede plani
ficarea pe perioada 1 noiembrie — 28 . 
decembrie — sînt cifre edificatoare. 
Dintre mijloacele speciale este de re
ținut amenajarea unor trasee de sla- 7 
lom cu cîte un fșnicn, uneori a două 
trasee identice paralele, cu scopuh.de. 
a permite antrenorului o comparație' 
între doi schiori. în această perioadă 
tehnica schiorului se perfecționează 
tocmai datorită kilometrilor parcurși. 
Un element foarte important: la toate

după aceleași metode —

folosite mijloace 
urcuș. După cum 
Rene Sulpice, în 

nu se concepe an
trenament de schi (chiar pentru înce
pători) fără mijloace mecanizate de 
urcuș. (în această privință schiorii 
romîni stau ceva mai bine decît în 
anii trecuți, deoarece numărul telefe
ricelor și schi-lifturilor a crescut sim
țitor).

în legătură cu perioada competițio- 
nală, se cuvine să facem o prec' 
zare, deoarece unii antrenori și mai 
ales schiori pot interpreta greșit cele 
spuse de Rene Sulpice și anume: o 
dată cu începerea concursurilor schiorii 
francezi nu mai fac antrenamente. Și 
este și normal ca lucrurile să se pe
treacă așa, deoarece ei participă săp- 
tămînă de săptămînă la concursuri 
internaționale care implică deplasări 
obositoare, curse de recunoaștere a 
traseului, „tion-stopuri" și, bineînțeles, 
cele trei curse (slalom special, slalom 
uriaș și coborîre). Și, ceea ce este de
cisiv, schiorii francezi au asigurată 
baza de pregătire pe zăpadă din lu
nile noiembrie și decembrie. Or, la noi 
starea zăpezii permite schiorilor ro
mîni să înceapă pregătirea pe schiuri 
cu foarte puțină vreme înaintea con
cursurilor si, deci, nu au O BAZA 
DE ALUNECARE PE ZĂPADA. De 
aceea nu poate fi vorba de o între
rupere a antrenamentelor în timpul 
sezonului nostru compeiițional.

ROLUL ANTRENORULUI. Foarte 
sugestiv și convingător a vorbit Rene 
Sulpice despre rolul antrenorului. A- 
cesta trebuie să aibă mult entuziasm 
și să știe să-l transmită tînărului 
schior. Antrenorul trebuie să fie în 
același timp un șef și un prieten, să 
se facă iubit și respectat de concu- 
renți. El trebuie să cunoască toate 
muncile de întreținere și reparare a 
schiurilor și a întregului material 
de concurs și antrenament. La antre
namente, el își lasă schitirile și se 
„înarmează" cu fanioane pentru mar
carea manșelor și cu un săculeț care 
conține o trusă medicală, ceruri, le
gături de rezervă și iot ce ar putea fi 
necesar scMorakii. în timpul curse
lor, antrenorul poartă cu ei același 
săculeț, bastoane de rezervă etc. An
trenorul se află pe munte pentru a 
marca porți, pentru a permite schio
rului să facă un antrenament 
bun, să concureze in condiții 
și nu pentru a schia,

antrenamentele sînt 
mecanizate pentru 
spunea antrenorul 
momentul de față

Campionatul de juniori 
al Capitalei

Luni are loc derbiul competiției
întrecerea tinerilor hocheiști bucureș- 

teni a continuat joi și vineri pe patinoa
rul artificial, programînd partide inte
resante. Cu acest prilej am remarcat dia 
nou calitățile unor tineri, a căror pre
gătire trebuie să constituie o preocupare 
de viitor a federației. Totodată, a ieșit 
în evidență tendința spre un joc indivi
dual, cea mai mare parte dintre acești 
tineri considered că cu cît înscriu mai 
multe goluri cm atît se evidențiază mai 
bine. De aceea antrenorii echipelor 
S.S.E. nr. 2, Steaua, Olimpia și Constructo
rul au datoria să-i îndrume încă de pe 

multe

I

cit mai 
optime.

de scos 
de Rene

SUCURILE CONSTITUIE UN ALIMENT MAI PREȚIOS RECIT FRUCTELE DEOARECE 
FIIND IN STARE LICHIDA, SE ASIMILEAZĂ MAJ UȘOR DE ORGANISM
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Desigur că ar mai fi multe 
în evidență din cele expuse 
Sulpice. Ne oprim însă aici și ne 
exprimăm convingerea că antrenorii și 
schiorii noștri vor ști să aplice în
vățămintele acestei consfătuiri la care 
aportul antrenorului reprezentativei 
Franței a fost deosebit de prețios.

D. STĂNCULESCU

rul au datoria să-i îndrume încă 
acum spre un joc colectiv, cu 
pase.

Iată rezultatele înregistrate :
JOI : Steaua — Dinamo ÎS—1

7—0, 4—0). In acest joc Ion Gheorghiu 
de la Steaua a înscris 14 din cele 16 
goluri ale echipei sale, ceea ce dove
dește, o dată în plus, justețea observa
țiilor noastre; S.S.E. nr. 2 — Olimpia 
5—0 (2—0, 1—0, 2—0), Au înscris Minciună 
(2), Beli, Fodorea și Ghițu.

VINERI : Steaua — Olimpia 2—1 (0—0, 
1—0, 1—1). Joc foarte disputat. în care 
golul victoriei a fost realizat cu 2 mi
nute înainte de fluierul final; construc
torul — Dinamo 7—0 (1^—0, 2—0, 4—0).

Astăzi sînt programate jocurile : Steaua 
— Constructorul și S.S.E. nr. 2 —- Dina
mo (de la ora 9); luni se vor disputa 
meciurile Știința — Dinamo și Olimpia — 
Constructorul (de la ora 9), urmftid ca 
de la ora 16 să aibă loc derbiul întrece
rii : S.S.E. nr. 2 — Steaua.

(S-l.

Cupa 30 Decembrie**
pentru copii și juniori

Fapt deosebit de lăudabil, pe lingă 
alte competiții de tenis de masă desfă
șurate de la începutul lunii decembrie, 
în Capitală au avirt loc și două con
cursuri pentru copii și juniori, iac Itmt 
și marți se va disputa încă o în
trecere de același gen.

Inițiatoarea organizării unui concurs 
de copii și junori dotat cu „Cupa 30 
Decembrie" este A.S.A. Pot lua parte 
sportivi neclasificați, (băieți și fete) 
născuți între anii 4948—1954. Meciurile 
vor fi găzduite de sala de la stadio
nul Republicii și vor fi programate pe 
mai multe categorii de vîrstă. Se va 
juca Sistem eliminatoriu, „cel mai bun 
din trei seturi", tuni între orele 9 
—13, iar marți între orele 9 — 13. * 
înscrierile se fac și astăzi în sala de 
concurs. „Cupa 30 Decembrie" va fi a- 
tri Imită clubului, asociației sau centru- 
Itrt care va acumula cel mai mare nu
măr de puncte la toate probele.

★ ■
La concursul de copii organizat de 

A.S. Constructorul prefabricate, au luat 
parte 34 de concurenți. Rezultate : sim
plu băieți, semifinale : Baciu—Croitoru 
2—0, Turea—Teodorescu 2—0; finala : 
Tarea—Baciu 2—0. S-au remarcat în a- 
fară de câștigător și Baciu, Croitoru, 
Cuza. Au fost selecționați un număr de 
16 jucători.
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FRANCISC MUNTEANU
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DE TOATE

O știre șahistă, trecută 
poate neobservată, aduce 
în actualitate numele 
unui din cei mai cu- 
noscuți... fotbaliști ai noș
tri : Mircea Dridea. Ju
cătorul ploieștean s-a 
calificat în finala campio
natului de șah al orașu
lui său de baștină. Unii 
vor spune că nu-i cine 
știe ce ispravă să joci în 
finala unui campionat o- 
rășenesc de șah. E o gre
șeală 1 Mai ales fiindcă 
este vorba de Ploiești, 
centru cu o tradiție șahis
tă foarte puternică și cu 
o activitate pe măsura a- 
cesteia. Să nu uităm că 
Florin Gheorghiu, triplul 
campion al tării și cam
pion mondial, de juniori, 
este un produs al șahu
lui ploieștean, iar echipa 
de șah Petrolul (spre 
deosebire de cea de fot
bal I) se numără, prin
tre cele mai redutabile a- 
le țării. Cunoscînd mare
le număr de jucători pu
ternici care activează în 
orașul Ploiești (maeștrii 
C. Radovici, C. Partoș, P. 
Diaconescu, soții Pogore- 
vici și alții) nu greșim 
cu nimic afirmînd că o 
finală ploieșteană ar pune 
la încercare pe cei mai re
dutabili jucători.

Am făcut toate aceste 
exemplificări pentru a a- 
răta că performanța lui 
Mircea Dridea nu este 
una oarecare. De altfel, 
fotbalistul se îndeletni
cește mai de mult cudez-

Bob Hayes, Ray Norton, 
Frank Budd etc. etc.

Urmînd exemplul lui 
Henry Carr, Bob Hayes, 
cel mai rapid alergător 
din lume, a hotărît să 
devină fotbalist profesio
nist (e vorba de fotbal a- 
merican), semnînd un 
contract în acest sens. El 
n-a putut rezista ofertei 
care i-a fast făcută — 
10000 de dolari la sem
narea contractului și un 
venit de 1200—1500 de 
dolari pe lună — revenind 
asupra primei sale hotă- 
riri, aceea de a mai acti
va un an ca atlet amator, 
pentru a cobori recordul 
mondial la 100 m sub 10 
secunde.

Vestea a provocat o 
mare decepție printre iu
bitorii atletismului, care 
așteptau noul record mon
dial promis de Hayes.

Mai de grabă decît 
Carr, Hayes, care a îm
plinit la 10 decembrie 22 
de ani și are 1,83 înălți
me la o greutate de 86 
de kilograme, poate face 
față fotbalului american, 
un sport dur în care nu
mărul accidentelor — chiar 
mortale — este destul de 
mare. Dar, evident că 

legarea tainelor șahului. 
A învățat acest joc în co
pilărie și l-a practicat a- 
poi foarte serios. Totuși, 
fotbalul a exercitat asupra 
lui o atracție mai puter
nică. Dar, între două me
ciuri sau antrenamente, 

în timpul liber, pe carei-1 
acordau școala și institu
tul, Dridea se cufunda

în analiza complicatelor 
variante ale „sportului 
minții". A făcut progrese, 
jucînd partide bune și cu- 
legînd succese (categoria 
I de clasificare) care i-au 
prilejuit satisfacții chiar 
dacă nu erau... aplaudate 
de zeci de mii de spec
tatori ca golurile marca
te la fotbal.

Deocamdată în cariera 
sportivă a lui Dridea fot
balul mai ocupă primul 
loc. Explicabil: acesta i-a 
adus inginerului ploieș

tean titlul de maestru al 
sportului și posibilitatea 
de a îmbrăca tricoul pri
mei noastre reprezentati- 

fotbalul american cîștigă 
mai puțin decit pierde a- 
tletismul. S-ar putea amin
ti, de altfel, că numeroși 
atleți celebri care și-au 
încercat norocul în fotbal, 
n-au făcut nici o ispravă 
în acest sport. Astfel, 
Glen Davis, care a abor
dat fotbalul american du
pă JO. de la Roma, nu 
s-a putut ridica peste ni
velul unui jucător medio
cru, s-a rănit și a „dis
părut" după un singur an 
de practicare a fotbalului 
american. O soartă ase
mănătoare au avut și Ray 
Norton. Frank Budd, Jerry 
Tarr etc. 

Puncte de vedere la fotbal
De ce sînt criticați mereu 
înaintașii ? — mă-ntreb eu.
De ce sint fluierate oare 
Acele șuturi la-ntîmplare
Care-ar putea să facă praf 
In orice clipă-un... fotograf?
De ce adică nu se iartă
Cînd trage omul peste poartă 
Și nu se-acordă nici o scuză 
Ctnd șutul merge ia... peluză? 
Asta să fie toată arta
Să nimerești într-una poarta ? 
Păi ce, o lovitură-n bară
Nu este extraordinară?

Pe mine mă interesează i
Cînd 11 metri se ratează I 
întreb deci fără de ocol:
De ce se cere-ntr-una GOL ?
Nu sînt de-acord cu astea toate; '■
Sînt critici cam exagerate.
Declar deschis, că după mine 
înaintașii joacă bine 1
Să fie deci lăsați în pace
Că jocul lor mie îmi placet
De ce? Răspunsu-i foarte clar
Și vreau să-l știți: eu joc., portar.

VINTILĂ MATEESCU

ve. Dar, cum anii trec și 
Dridea începe să fie con
siderat un jucător „vîrst- 
nic“ (nu vrem să spu
nem... bătrîn), nu este 
exclus să-l vedem peste 
cîtva timp apărînd pe 
arena șahului de perfor
manță și luptînd cu echi
pa Petrolului pentru titlul 
de campioană a țării, ală
turi de maeștrii Radovici, 
Partoș și toți ceilalți. 
Fiindcă pentru șah Dri- 
dea I, la cei 27 de ani ai 
săi, este un element... tî- 
năr.

Această apropiere FOT- 
BAL-ȘAH nu este unică 
în sportul nostru. Să a- 
mintim că B. Soos, care 
în actualul campionat a 
fost principalul contra
candidat al lui Florin 
Gheorghiu în lupta pentru 
titlu, a jucat și el fotbal 
în prima categorie a ță
rii, la Dermagant Tg. 
Mureș și Dinamo Bucu
rești.

Am vrea ca din M- 
ceastă înrudire a șahu
lui cu fotbalul să cîștige 
ambele discipline. Adică, 
să vedem cum la masa 
de joc șahiștii nu mai 
manifestă uneori obosea
lă, fiindcă au o pregă
tire fizică de... fotbaliști, 
iar pe terenul de fotbal să 
admirăm atacuri lansate 
cu precizie matematică, 
după variante savante, 
bine stăpînite și cu per
manente amenințări de... 
mat asupra porții ad
verse.

V. CHIOSE
0. ALEXE

Fetița : — Tu, ce frumos sare nenea f
Puștiul: — Te cred. Pe el nu-l bate nici mămica, 

nici tăticul, că sare gardul.
Desen de P. Gavriliu

Acordarea titlului de 
„Mister Baschet" în S.U.A. 
a constituit o treabă difi
cilă, dat fiind numărul 
mare al celor care can
didau la acest titlu. Pină 
la urmă, cele mai multe 
sufragii le-a primit Bill 
Bradley, care și la Tokio, 
la J.O., a fost cel mai 
bun jucător al echipei a- 
mericane.

*
Căsătorindu-se, dublul 

campion mondial la cate
goria semigrea și cîștigă- 
tor al medaliei de argint 
la Tokio, Luis Martin, a 
primit cadou de nuntă din 
partea Federației engleze 
de haltere un bilet dus și 
întors Londra-Hamburg, 
pentru soția sa, care 
astfel și-a putut... urma 
soțul și la întîlnirea de 
haîtere dintre Anglia și 
R.F. Germană.

★

Din totalul de 130 C00 
metri de peliculă în cu
lori, cineaștii japonezi 
urmează să aleagă numai 
4 200, pentru a realiza un

0G3 ydWZAZ-
Supărat probabil pe 

...slaba sa compo-rtaxe, 
șahistul Șuteu a părâsit 
campionatul republican, 
plecind acasă.

Cînd văzu că e&ldent 
Cobora în clasament 
Dumnealui s-a răzbunat 
Urcînd în ...accelerat.

1. CHIVU

Englezii și...
La unul din ultimele 

concursuri de pronosticuri 
sportive din Anglia, un 
cetățean, Herbert Hughes, 
a cîștigat nu mai puțin 
de... 300 000 de lire ster
line I

Comentînd acest cîștig 
fabulos, presa engleză a- 
mintește faptul că, în 
19S9, fâcînd un calcul al 
probabilităților, un mate
matician ajunsese la con
cluzia că un om are mai 
multe șanse să fie... lo
vit de trăznet decît să 
obțină un premiu mai 
mare de 200 000 de lire 
sterline la concursurile 
de pronosticuri. în ciuda 
acestor concluzii (infir
mate de altfeJ de Herbert 
Hughes, care a cîștigat 

film al J.O. de la Tokio 
care să dureze 2 ore și 
jumătate. Filmul fusese a- 
nunțat pentru luna februa
rie, dar se pare că el va 
începe să ruleze pe ecra
nele cinematografelor ja
poneze chiar in aceste 
zile.

★
Cunoscutul automobilist 

englez Donald Campbell 
se află din nou în Aus
tralia unde încearcă să-și 
corecteze propriile recor
duri mondiale de viteză la 
automobile și bărci cu mo
tor. După cum se știe, în 
vara trecută Campbell a 
realizat pe pista de sare 
a lacului Eyre viteza de 
648,728 km pe oră, la 
bordul mașinii speciale 
„Pasărea albastră". De 
data aceasta el a făcut o 
încercare de a doborî re
cordul său la bărcile cu 
motor care este de 490 
km pe oră. Campbell a 
luat startul pe lacul Dum- 
bleyung de lîngă Perth, 
dar tentativa nu a putut 
fi dusă la capăt deoarece 
pe neașteptate i-au apărut 
în față un stol de rațe 
sălbatice care au încon
jurat barca și l-au obli
gat să reducă viteza.

Campbell a declarat că 
va trebui să consulte spe
cialiști pentru a găsi mij
locul de a lupta împotri
va... rațelor sălbatice, a- 
cest adversar neprevăzut 
în calculele recordmanu
lui mondial.

pronosticurile
300 000 de lire, dar n-a 
fost... trăznit niciodată), 
prin cifra sa de afaceri 
prono-fotbalul ocupă lo
cul 7 în rîndul activități
lor industriale și econo
mice ale Angliei I

Handbalul in 7 este practicat 
in 43 de țări

Handbalul în 7 ia o răs- 
pîndire din ce în ce mai 
mare în întreaga lume. Po
trivit unei statistici întoc
mite recent, numărul jucă
torilor de handbal se ridi
că la 1.600.000.

Iată, de altfel, țările 
în care se joacă la ora 
actuală handbal: Algeria, 
Argentina, Austria, Bel
gia, Brazilia, Bulgaria, 
Camerun, Canada, Ceho
slovacia, China, Congo,

Cu această imagine de-a dreptul senzațională, fotograful englez Pete' 
Dawson din Liverpool, a primit marele premiu al competiției mondiale a 
fotoreporterilor pe aruil 1964. Scena s-a petrecut in timpul unei curse auto
mobiliste de circuit, desfășurată in Anglia. La o turnantă, dot bolizi s-au 
ciocnit, proiectind simultan pe piloții lor. Ceea ce a și fost înregistrat 

pe peliculă...
■ .r-' Foto: Anpfoto-Amsterdam

PUIU STROE, Caracal. 
Am primit epigramele 
„dv“, dintre care conside
rați că una sau două ar 
putea vedea lumina tipa
rului, Sînteți nedrept cu 
celelalte: toate pot vedea 
lumina tiparului. De altfel, 
au și... văzut-o, dar sub 
numele adevăraților lor 
autori. De ce recurgeți la 
practici dintr-astea ?

CH1REA COJOCARU 
si CONSTANTIN STA- 
MAT, ADAM CLISI. Su- 
ciu, portarul echipei 
Steaua, este în curs de 
restabilire. La sfirșiiul 

lunii ianuarie este proba
bil că va putea relua an
trenamentele, astfel că la 
primăvară să-și reia locul 
în echipă.

MIHAIL CHIVU, Pia
tra Neamț. Vasile Tiță s-a 
întllnit o singură dată cu 
Floyd Patterson, in 1952, 
în finala categoriei mij
locii a turneului de box 
din cadrul J.O. de la Hel
sinki, Patterson a cîștigat 
prin K.O. în prima repri
ză. „Un prieten susține că 
s-au întilnit de două ori 
și că prima oară a învins 
Tijă. Poate la... sah I

BUJOR VIȘA\', Bucu
rești. Emil Avasilichioaie 
este antrenor la A.S.M.D.

Satu Mare. La ce echipe a 
jucat ? Cred că nu mai 
ține minte nici el l Să vă 
spun totuși citeva din ele: 
C.F.R. Timișoara, Rapid, 
Petrolul, Farul, C.S,M.S. 
lași, etc.

Coreea de Nord, Coreea 
de Sud, Coasta de Fil
deș, Danemarca, Elveția, 
Egipt, Finlanda, Franța, 
Islanda, Israel, Iugoslavia, 
Japonia, Luxemburg, Ma
dagascar, Mali, Maroc, 
Norvegia, Olanda, Polo
nia, Portugalia, ROMÎ- 
N1A, R.D. Germană, R.F. 
Germană, Senegal, S.U.A.', 
Siria, Spania, Suedia, Tu
nisia, U.R.S.S., Ungaria, 
Volta Superioară.

RADU JUSTINIAN, 
București. 1) Dintre șahiș
tii noștri, numai Theodor 
Ghițescu și Florin Gheor
ghiu au cile o notă de 
mare maestru. 2) In prin
cipiu, campionul țării joa
că la masa l in meciurile

pe echipe. Din motive tac
tice însă — de pildă cînd 
la masa I ar trebui să in- 
tîlnească un adversar deo
sebit de puternic, in fața 
căruia nu prea are șanse,
— el poate trece la o 
„masă" inferioară, unde 
are mai multe perspecti
ve decit jucătorul, ca să-i 
spunem așa, titular. Aces
ta trece la masa I, unde 
oricum punctul se anunța 
ca pierdut. In urma aces
tei... rocade, echipa își 
creează un avantaj.

C. FLORIAN. București.
1) In meciul cu Ungaria, 
disputat la București la 
26 octombrie 1958 (scor 
1—2) noi am aliniat ur
mătoarea formație: Toma
— Popa, Caricaș, Macri— 
Alexandru Vasile, Nun- 
weiller III—Oaidă, Cons
tantin, Dinulescu, Efiimie, 
Tătara. Pină in minutul 
76 fusese 1—0 pentru noi.
2) Cele 32 de intilniri dis
putate pină acum în ca
drul campionatului între 
Dinamo București și Steaua, 
s-au încheiat cu următoare
le rezultate: 12 victorii— 
Dinamo. 8 victorii — 
Steaua și 12 jocuri egale.

ION CUBLESAN, CO
MUNA SARMAS. Nu este 
nici o greșeală. La bas
chet, la egalitate de punc
te, nu contează — ca 

la fotbal de pildă — în 
primul rînd coșaverajul 

general, ci rezultatul di
rect. Asifei se face că deși 
are un golaveraj mai slab 
decît Steaua, Dinamo se 
află în clasament înaintea 
ei în baza victoriei di
recte.

PETRE TUFEZAN, 
BUCUREȘTI. In 1959, în 
meciul de cupă Dinamo— 
Rapid, disputat pe stadio
nul Republicii, în linia de 
atac a Rapidului au jucat 
atît Ozon cît și Ene II. 
Scorul meciului: 5—3 pen
tru Dinamo, după ce dina- 
moviștii conduseseră cu 
4—0.

ION POSTAȘU 
desene TUDOR GEORGE
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SEZONUL SPORTURILOR DE IARNĂ ÎN CEHOSLOVACIA
Concurînd de la egal la egal cu 

„țările alpine" sau cele scandinave, Ce
hoslovacia ocupă un loc fruntaș în ie
rarhia mondiala a sporturilor de iarnă, 
ducătorii de hochei din Cehoslovacia 
și-au dovedit măiestria la toate edi
țiile campionatelor mondiale, patinato
rii artistici și-au cîștigat și ei un bun 
renume pe plan european, schiorii au 
început să ocupe locuri fruntașe la 
sărituri și la combinată, iar săniuțele 
i— sport de performanță relativ tînăr 
t— înregistrează un progres evident.

Pregătirile hocheiștilor cehoslovaci 
pentru viitorul campionat mondial care 
va avea loc în luna martie la Tampere 
(Finlanda) au început mai de mult. 
'A fost alcătuit un lot mult întinerit, 
din care lipsesc printre alții veteranii 
Buhnik și Vanek, care au predat locul 
unor hocheiști de perspectivă. De alt
fel, aceștia își vor încerca forțele, în 
curînd, într-un dificil turneu în S.U.A. 
și Canada. In actualul lot se îmbină 
experiența unor jucători mai vîrstnici 
cu elanul și spiritul de luptă al celor 
tineri. Cei mai „bătrîni" sînt Țikal (31 
ani) și Vlach (29 ani), media de vîrstă 
a echipei fiind de 24,5 ani. Planul 
de pregătire este axat în mod special 
pentru Olimpiada de iarnă din 1968.

Schiorii se antrenează în Munții 
'Uriași, dar pînă acum ei au fost lip-

siți de o zăpadă bună. In 
dorința de a repara rela
tivul insucces de la Inns
bruck, schiorii cehoslovaci 
vor participa la cîteva în
treceri internaționale de 
mare amploare. Pînă acum 
Oleksak (combinată) a avut 
cele mal bune rezultate; 
iar săritorii (și în special 
Motjlek) — care s-au an
trenat mult pe trambuli
nele din material plastic 
— se află în formă bună.

Vechea tradiție a pa
tinatorilor din Fraga obli
gă la performanțe bune 
și la „artistic". Perechea 
Eva și Pavel Roman, des
pre care se poate spune 
că au dansul pe gheață 
„in stinge", își vor relua 
pregătirile după o scurtă 
pauză, necesară după un 
accident suferit la antre
nament. Tînărul Nepela, 
care are numai 13 ani 
este un mare cam
pion în perspectivă. După 
a abandonat activitatea competițională, 
Nepela este marea noastră speranță. 
Dintre fete, tinerele Maskova, Sramek 
(19 ani) și Bohunka — care au cîștigat

Sezonul internațional al handbaliști- 
lor noștri continuă.

Joi seară, un lot de 14 jucători ai 
clubului Dinamo a părăsit țara cu des
tinația Munchen (R.F.G.), unde își va 
începe lungul său turneu, care se va 
încheia la 18 ianuarie. Au făcut depla
sarea handbaliștii: M. Redl și 1. Bogo- 
lea, P. Ivănescu, I. Moser, Costache 
Mircea I și II, I. Ionescu, Gh. Coman, 
L. Popescu, C. Nica, V. Hnat, Gh. 
Covaci, M. Mureșanu și Gh. Bădulescu. 
Lotul este însoțit de antrenorul emerit 
Oprea Vlase și de antrenorul federal 
N. Nedef.

După cum am anunțat, echipa noas
tră campioană va evolua în R.E. Ger
mană, Franța și Spania. In R.F.G. di- 
namoviștii vor reprezenta culorile ora
șului București și vor juca la: Miinchen 
(27 decembrie, în compania reprezen
tativelor orașelor Zagreb, Plsen și Miin
chen), la Lubeck (29 decembrie), Has
sloch (1 ianuarie) și Saarhrticken (2 
ianuarie). Din R.F.G., echipa Dinamo 
va pleca în Franța, la Paris, unde la 
6 ianuarie va întîlni formația U. S. 
d'Ivry, campioana țării. Ultima etapă

a turneului se va desfășura în Spania. 
Aici Dinamo a fost invitat de clubul 
Atletico Madrid, organizatoarea unei 
competiții internaționale cunoscută sub 
numele de „Marele Premiu al orașului 
Madrid". Prima ediție a fost cîștigată 
de Dukla Praga, care a întrecut pe 
rînd pe T.V. Kiel, Valencia și Atletica 
Madrid. La ediția actuală (a Il-a) și-au 
anunțat participarea, pe lîngă Dinamo, 
U.S. d’Ivry, Dukla Praga și Atletica 
Madrid, care își vor disputa trofeul 
în zilele de 15, 16 și 17 ianuarie.

Așadar, dinamoviștii se vor re- 
întîini cu vechiul lor rival Dukla 
pe teren neutru și cum în „Cupa cam
pionilor europeni" nu mai au posibili
tatea să-și măsoare forțele cu cam
pioana Cehoslovaciei (aceasta a fost 
eliminată recent de Medveșciak Za
greb), ei vor căuta să-și ia revanșa la 
Madrid pentru înfrîngerea suferită în 
1963 la Paris.

Iubitorii handbalului din țara noastră 
așteaptă din partea campionilor o com
portare demnă în acest turneu și, na
tural, vești din cele mai bune.

Perechea cehoslovacă Eva și Pavel Roman, frate 
și soră „marii maeștri" ai dansului pe gheață

Divin, care

Pe pistele de gheața și zapadd

primele locuri la Viena, la un concurs 
internațional pentru junieri — sînt cele 
mai talentate. Datorită televiziunii, pa
tinajul artistic și patinajul viteză și-au 
cîștigat o deosebită popularitate in 
Cehoslovacia, sute de tineri debutanți 
prezentîndu-se la starturile concursuri
lor de început de sezon.

i Gri vița Roșit—S.U. Agcn 3-3, la rugbi

Intre
loc la _____ _____
țional de hochei pe gheață la care vor 
participa echipele reprezentative ale 
R.S.F. Iugoslavia, R. P. Ungare, R. P. 
Polone (tineret) și echipa cehoslovacă 
Spartak Filsen. Programul jocurilor 
este următorul: 26 decembrie, Spar
tak Pilsen—Iugoslavia, Polonia (tine
ret)—Ungaria ; 27 decembrie, Polonia 
(tineret) — Spartak Pilsen ; Iugoslavia— 
Ungaria; 28 decembrie, Polonia (ti
neret)—Iugoslavia ; Spartak Pilsen— 
.Ungaria,

26 și 28 decembrie are 
Budapesta un turneu intema-

prins în Canada, jucînd în orașul Trail 
cu formația „AII Stars", o selecționată 
a jucătorilor profesioniști din Liga de 
vest. Hocheiștii sovieticii 
victoria cu
3—1).

FRANTISEK NAJBRT 
redactor la „Ceskoslovenski Sport*- 

Praga

AGEN, 25. Vineri rugbiștii echipei 
Grivița Roșie — aflați într-un turneu 
de pregătire în Franța — au susținut 
aici o partidă amicală în compania 
formație? S.U. Ageri, fosta campioa
nă a Franței. Practictnd un joc bun 
și dovedind omogenitate, o excelentă 
pregătire fizică și putere de luptă, 
rugbiștii romi n i au realizat un valo-

ros rezultat de egalitate: 3—3. La 
pauză, echipa noastră a condus cu 
3—0 prin punctele realizate de Iri- 
mescu (lovitură de pedeapsă). în re
priza a doua, francezii inițiază cîteva 
atacuri și reușesc egalarea în min. 76 
prin înaintașul Sti jar (lovitură de 
picior căzută).

Meciul următor al echipei Grivita 
Roșie va avea ioc duminiică la Be
ziers.

★

fi
' Schiorii italiem își continuă pregă
tirile la Cortina d’Ampezzo și în alte 
stațiuni de sporturi de iarnă din Ita
lia în vederea viitoarelor competiții 
internaționale. Federația italiană a al
cătuit zilele acestea lotul selecționabi- 
lilor : Gerardo Mussner, Felice de Ni
colo, Carlo Senoner, Ivo Malknecht, 
Martino Fill, Renato Valentin, Clau
dio Tassis (masculin), Inge Senoner, 
Glorianda Cipella, Lidia Barbieri, Gius- 
tina Demetz, Mariella Chevallard (fe
minin).

★

Selecționata de hochei pe gheață a
U.R.S.S. și-a încheiat turneul între-

Johansson și Alser
se antrenează cu jucătorii
de tenis de masă japonezi

Jucătorii japonezi de tenis de masă se 
pregătesc intens în vederea „mondiale
lor" care sînt programate în cursul lunii 
aprilie în orașul iugoslav Ljubliana. 
'Antrenorul echipe' este fostul campion 
mondial Ichiro Ogimura. El a declarat 
ziariștilor că la Ljubliana va deplasa 4 
jucători și 4 jucătoare. Selecționata 
masculină este alcătuită din actualul 
campion al țării, Koji Kimura. Ken Ko- 
naka, Hiroshi Atakahashi și Takao No- 
hira. Din echipa feminină fac parte: 
Noriko , Yamanaka, campioana
Masako Seki, Naofco Fukazu și Suna? 
Isorriura.

Tn cursul lunii februarie vor sosî !a 
Tokio jucătorii suedezi Kjell Johansson, 
campionul Europei și fostul campion eu
ropean Hans Alser. Ei se vor antrena 
timp de două săptămîni alături de ju
cătorii japonezi.

țării.

1

au obținut
scorul de 9—7 (4—4, 2—2,

*

Echipa 
hochei pe 
mit a 6-a
S.U.A., jucînd la Rochester cu for. 
mația locală Mustangs. Jocul s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate : 
1—1 (1—1 ; 0—0 ; 0—0). Scorul a fost 
deschis de oaspeți în minutul 13, gaz
dele egalînd în minutul 19.

selecționată secundă de 
gheață a U.R.S.S. a susți- 
întîlnire de la sosirea în

★

Formația sovietică de hochei pe 
gheață Torpedo Gorki și-a înoeput tur
neul în R. S. Cehoslovacă întîlnind 
la Kladno formația Sonp. Hocheiștii 
sovietici au terminat învingători cu 
scorul de 7—5 (3—-0 ; 4—1 ; 0—4). 
Tn
Gorki 
vinov

continuarea turneului, Torpedo 
va juca la Mlada Boleslav, Lit- 
și Chomutov.

★

Sverdlovsk a început
concurs de patinaj

tradi- 
j viteză 
la care

La 
ționalul 
„Meciul celor șapte orașe", 
participă patinatori sovietici din ora
șele Sverdlovsk, Moscova, Leningrad, 
Gorki, Celiabinsk, Kirov și Alma-Ata. 
Iată rezultatele primelor două probe: 
500 m — Eduard Matusevici (Minsk) 
42,2 ; 3 000 m — Eduard Matusevici 
4:31,5. în clasamentul general, după 
două probe, conduce Eduard Matuse
vici cu 87,450 puncte, urmat de Ants 
Antson 88,883 puncte; Valeri Kaplan 
89,366.

TN MECIUL retur din cadrul opti
milor de finală ale „Cupei cupelor", 
Cardiff City și Sporting Lisalrona au 
terminat la egalitate : 0—0. învingă
toare la Lisabona în primul meci, cu 
scorul de 2—1, echipa Cardiff City 
s-a calificat pentru sferturile de fi
nală ale competiției. De notat că 
Sporting Lisabona a cîștigat ultima 
ediție a „Cupei cupelor".

LA BERLIN s-a disputat întîlnirea 
amicală dintre echipa Dinamo Berlin 
(RD. Germană) și formația iugo
slavă Ze-lez-nicear. Partida s-a terminat 
eu un scor alb : 0—0.

SELECȚIONATA de fotbal a orașu
lui Izmir a întâlnit reprezentativa ora
șului Sofia, cu care a terminat la ega
litate : 1-^1. Fotbaliștii bulgari au des-

,,L‘Express": Există o limită a
Săptămînalul francez „L’EX- 

PRESS" publică unele conside
rații privind perspectivele atle
tismului în lumina performanțe
lor realizate anul acesta. Iată ce 
scrie revista în legătură cu a- 
ceastă problemă :

„Cînd Bob Hayes, sprinterul negru 
din Jacksonville (Florida), lansează pe 
suta de metri cele 86 de kilograme ale 
sale (raportate la o înălțime de 1^83 
m) picioarele lui se strimbă tn dreapta 
și în stingă la fel ca labele unui ca
nar. Apoi, o dată cu viteza, fuleul său 
devine mai suplu, ca și cum această 
mașină umană ar avea nevoie să depă
șească 40 km pe oră pentru a-și găsi 
regimul ei cel mai bun.

In semifinale, la Jocurile Olimpice 
de la Tokio, Hayes a fost cronometrat 
tn 9,9 sec. cu cronometrajul de mină. 
In tribune, germanul Amin Hary, 
deținător al recordului lumii cu per
formanța de 10 sec. și cîștigător al 
probei olimpice de 100 m la J. O. de

la Roma, și-a cuprins capul în mîini 
și a rămas un moment prosternat. El 
nu Sra simțit ușurat decît atunci cînd 
difuzoarele au anunțat că recordul lui 
Hayes nu va putea fi omologat din 
cauza vlntului. Dar în finală, crono- 
metrele de mină au marcat pentru 
Hayes un „9,9 sec." curat.

Din presa străină

Performanțele realizate la Jocurile 
Olimpice la atletism, natație și hal
tere (adică la sporturi care se pretează 
la măsurători exacte) sînt intr-o ascen
siune continuă. La Tokio. în piscina tip 
catedrală de la National Gymnasium, 
australianul Dickson și suedezul Lind
berg nu s-au putut califica pentru fi
nala probei de 100 m liber deși au 
realizat un timp mai bun decît al aus-

ACTUALITATEA ȘAHISTA
• Campionatul unional de șah al 

sindicatelor s-a încheiat cu victoria 
marelui maestru Tigran Petrosian. în 
ultima rundă, Petrosian l-a întîlnit pe 
Estrin cu care a terminat la egalitate, 
astfel că el a realizat 10,5 puncte din 
15 posibile. Pe locul doi s-a clasat ma
rele maestru Polugaevski cu 9,5 puncte.

• Cea de a treia partidă din tur
neul de baraj pentru desemnarea vi
itoarei adversare a campioanei lumii. 
Nona Gaprindașvili. 
de șah pe ~ " 
(U.R.S.S.) și

a adus la masa
Tatiana Zatulovskaia 

Milunka Lazareviet

Debîrski (min. 32bthis scorul prin
Punctul gazdelor a fost realiazt de Ay- 
fer (min. 76).

(Iugoslavia). Victoria a revenit șa- 
histei iugoslave la mutarea 33.

• A luat sfîrșit campionatul unional 
feminin de șah. Pe primul loc s-a cla
sat campioana mondială Nona Gaprin
dașvili cu 17 puncte din 19 posibile. 
Locurile 2—4: Maia Rannîku, Larisa 
Volpert și Elena Rubțova cu cite 13 
puncte fiecare. Nona Gaprindașvili va 
pleca în curînd în Anglia pentru a 'ua 
parte la tradiționalul turneu interna
țional de la Hastings. Alături de cam
pioana lumii vor 
din Anglia marele 
și tînărul maestru

performanțelor ?
tralianului Devttt, cînd acesta a trium
fat pe aceeași distanță la Jocurile de 
la Roma (55,2) I. Un număr de 13 re
corduri mondiale au fost de altfel bă
tute în cursul probelor de notație la 
Tokio.

Notația este un sport mai tînăr decît 
atletismul. Poate de aceea progresul 
ei este mai rapid. Dar progresul atle
tismului, deși mai lent, este inexorabil 
— fiecare olimpiadă este superioară 
celei precedente. Hayes a trecut deci 
limita, considerată mult timp drept 
imposibil de depășit, a celor 10 se
cunde. Jesse Owens, care a fost pre
zent la întrecerile de la Tokio, a enu
merat în felul următor cauzele pro
gresului la sprint :

1. Îmbunătățirea materialului și e- 
chipamentului. Alergătorii de tyteză 
folosesc, de pildă, blocuri de start 'pe.i 
fecționate. In timpul lui Owens fie
care alergător trebuia să sape penibil 
locurile de start. Pistele înseși s-au 
îmbunătățit.

2. îmbunătățirea metodelor de antre
nament și mărirea timpului consacrat 
acestui antrenament. Antrenorul lui 
Hayes, Chuck Coker, își obligă elevii 
să lucreze la cal cu minere pentru a-i 
învăța să-și ridice genunchii și să-și 
forțeze miinile.

3. Sporirea numărului atleților în 
lume, fapt care are drept consecință o 
emulație deosebită și depășirea de 
sine.

Sportul, cu toate nerformanțele sale 
extraordinare in unOe discipline, este 
departe de a fi afvns la capătul posi
bilităților sale. Căci, dacă din punct 
de vedere biologic, omul rămîne me
reu același, in schimb tehnica sa pro
gresează mereu".

participa la turneul 
maestru Paul Keres 
lurii Razuvaev. în ,,C.C.f.“ la handbal masculin

joc foarte spectaculos, termînînd victo
rioși, cu scorul de 6—0 (3—0).

CU EXCEPȚIA Algeriei și Libiei, fe
derațiile de fotbal africane s-au retras 
din campionatul mondial de fotbal, a- 
nunță în ultimul său buletin de presă 
Federația internațională de fotbal. Ță
rile care s-au retras sînt: Ghana, Gui
neea, Tunisia, Maroc, Liberia, Senegal, 
Mali,' Etiopia și Republica .Arabă Unită. 
Federațiile acestor țări și-au manifes
tat în acest fel nemulțumirea față de 
faptul că regulamentul campionatului 
nu prevede ca Africa să aibă în mod 
sigur un reprezentant la turneul final 
din Anglia. Regulamentul prevede ca 
echipa eîștigătoare în zona africană să 
întîlnească în meci de baraj pe. cîști-

Sferturile de finală din cadrul 
„Cupei campionilor europeni" la 
handbal (masculin) se vor juca după 
sistemul tur-retur, între 2 ianuarie și 
21 februarie. Programul jocurilor 
este următorul : Grasshopers Zurich 
— Berliner S. V. U. S. d’ivry (Fran
ța) — Ajax Copenhaga ; Rik 
Goteborg — Dinamo București și 
R.K. Medveșciak Zagreb — Burevest- 
nik Tbilisi.

Conform regulamentului, 
finale, învingătoarea din
Dinamo București — Rik Goteborg 
va juca împotriva celei din partida 
Grasshopers — Berliner S.V. Semi
finalele se vor disputa între 27 fe
bruarie și 21 martie.

în semi- 
întîlnirea

ECHIPA iugoslavă Sarajevo șț-a :în
ceput turneul în R.A.U., îiilîltiitul la 
Alexandria reprezentativa orașului: 
Fotbaliștii iugoslavi au desfășurat-- ‘un gă-toarea zonei asiatice. ' i (Agerpres)
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