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Simbătă dimineață, la Palatul Marii Adu
nări Naționale au început lucrările celei de 
a 7-a sesiuni a celei de a 4-a legislaturi a 
Marii Adunări

Deputății au 
pe conducătorii 
din dreapta au 
Gheorghiu-Dcj,

Naționale.
primit cu puternice aplauze 
partidului și statului. In loja 
luat loc tovarășii Gheorghe 

Ion Gheorghe Maurer, Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnăraș, Nicolae Ceau- 
șescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin Sălă- 
jan, Mihai Dalea, Gheorghe Gaston Marin, 
Gogu Rădulescu, Constantin Tuzu.

In loja din stingă au luat loc tovarășii: 
Avram Bunaciu, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, membrii Consiliului de Stat.

La sesiune sint prezenți, în calitate de 
invitați, conducători ai instituțiilor centrale, 
ai organizațiilor obștești, evidențiați în pro
ducție din întreprinderile bucureștene, oameni 
de știință și cultură, ziariști romîni și cores
pondenți ai presei străine. La sesiune asistă 
șefii misiunilor diplomatice acreditați înșefii misiunilor diplomatice acreditați 
R. P. Romînă.

Președintele Marii Adunări Naționale, 
varășul Ștefan Voitec, a deschis lucrările 
siunii.

Marea Adunare Națională a aprobat 
unanimitate următoarea ordine de

1. — Darea de seamă asupra 
planului de stat pe anul 1964 și 
la planul de stat pe anul 1965.

2. — Proiectul de lege pentru aprobarea 
bugetului de stat pe anul 1965.

3. — Proiectul de lege pentru modifica
rea articolului 25 din Constituția R. P. Ro- 
mîne.

4. — Proiectul de lege pentru modificarea 
articolelor 11 și 12 din legea nr. 9 din 1952 
pentru alegerea deputaților în Marea Adu
nare Națională.

5. —: Proiectul de lege pentru ratificarea 
decretelor normative emise de Consiliul de 
Stat al Republicii Populare Romine intre se
siunile M.A.N.

La punctul 1, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președiniele Consiliului de Miniștri, 
a prezentat Darea de seamă asupra înfăp
tuirii planului de stat pe anul 1964 și cu 
privire la planul de stat pe anul 1965.

La punctul 2, tovarășul Aurel Vijoli, mi
nistrul finanțelor, a prezentat din însărcina
rea guvernului raportul cu privire la Proiec
tul de lege pentru aprobarea bugetului de 
stat pe anul 1965.

In continuarea lucrărilor sesiunii Marii 
Adunări Naționale, luni, deputatul Tudor 
lonescu a prezentat raportul Comisiei econo- 
mico-financiare a Marii Adunări Naționale 
asupra proiectului de lege pentru aprobarea 
bugetului de stat pe anul 1965. A început 
apoi dezbaterea generală la Darea de sea
mă asupra înfăptuirii planului de stat pe 
anul 1964 și cu privire la planul de stat pe 
anul 1965, precum și la proiectul de lege 
pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 
1965.

Lucrările sesiunii continuă.

ANIVERSARE
A REPUBLICII

POPULARE
ROMINE

Alături- de neuitata și mîn- 
litoarea zi de 23 August 
744, cînd poporul romîn s-a 
liberat de sub jugul hitle- 
sto-antonescian și a pornit pe 
slea firească a destinelor 
ile, aldtsri de acel 6 Martie, 
nd s-a alcătuit primul guvern 
itr-adevăr democratic al țării, 
î așează în rîndul marilor 
îrbători naționale și procla- 
area Republicii romînești, 
istaurată la 30 decembrie 
?47.
Scuturată de povara unei 

inastii hrăpărețe, de înve
litul regim monarhic, cu tot 
prtegiul lui de politicieni ve- 
>și, preocupați de propria lor 
ăpătuire, străini de nevoile, 

aspirațiile mulțimilor, țara 
ouă a pornit pe drumul lu- 
îinos al progresului, în li- 
ertate, muncă și pace.
Cîte s-au făcut de-atunci și 

înă azi nu se pot rezuma 
i cadrul unui scurt articol de 
ar de specialitate. în toate 
omeniile, prin vertiginoasa 
dustrializare a patriei, prin 
iminarea și însănătoșirea sate- 
>r, prin cooperativizarea to- 
ilă a bogatului pămînt romî- 
esc, prin reformele politice, 
iciale și financiare ce s-au 
dus, prin lărgirea învotămîn- 
ilui și a asistenței sociale, a 
reocuoărilor de igiena publi- 
5, prin ridicarea culturii ca 
obligație statală strălucit în- 

eplimtă, prin importanta dată 
sortului care a devenit nu 
umai un bun, dar și o nece- 
tate națională, un stimulent 
I energiei și al forței fizice, 
năra Republică Populară 
omînă a pornit, impetuos, cu 
asul sigur, cu ochiul scrută- 
>r, cu fruntea sus, spre pro
cesul menit s-o așeze în rin
ul țărilor înaintate, puternice 

respectate de toți.
După secole de apăsare și 

e întuneric, secole care si-au 
relungit racilele pînă-n zilele 

de 
mîn a cunoscut, în sfîrșit, 
de prosperitate la care rîvnea, 
la care avea dreptul de mult, 
a cucerit libertatea si demni
tatea.

Ce însemnează republica ?
O formă de guvernămînt 

hotărîtă de poporul însuși, 
emanarea din popor a ca
drelor conducătoare, conduce
rea lui demos (poporul) de 
către demos însuși, în principii 
de dreptate, de justa reparti
zare a bunurilor naționale.

Te întrebi, nu o dată : cum 
a fost cu putință ca atîtea se
cole, atîtea milenii, noroadele 
să se lase stăpînite de un sin
gur om, de o singură familie, 
cu toate puterile concentrate 
într-un împărat sau un rege 
care se proclamau de drept 
divin ? Oameni și ei ca toți 
oamenii (atunci cînd nu erau 
mai puțin decît un om), cîți 
suverani nu s-au perindat pe 
tronurile lumii fără să aibă nici 
un merit ? Unii slabi cu duhul, 
alții destrăbălați, vicioși, cruzi, 
arghirofiii, nedrepți —au dom
nit fără iub'rea și respectul su
pușilor, numai prin dreptul naș
terii și prin obligația orbească 
a mulțimilor de a-i duce în 
cîrcă din tată în fiu, ca pe cel 
mai costisitor dintre biruri. 
Despovărată de impozitul mo
narhic, Republica noastră și-a 
ales conducătorii dintre fiii cei 
mai aleși ai neamului, oameni 
cărora toată suflarea tării le-a 
cunoscut și le-a ratificat expe
riența, puterea de muncă, 
onestitatea, înțelepciunea, cu
rajul, oameni pe care nu-i 
susțin decît propriile lor vir
tuți, nu certificatele de familie, 
nu rubedeniile influente, nu

ai demo- 
... la satisfac

țiile proprii se consacră 
lui obștesc, contribuie 
floricea patriei.

Toate învățăturile pe 
tineretul țării se duce 
caute în 
licee, în 
rite de practicarea tot mai in
tensă a sportului, care le 
fortifică făptura fizică, făcînd-o 
aptă să ducă, asemeni unui 
pom încărcat, greul roadelor 
minții și ale sufletului.

Urez sportivilor noștri, ca si 
tuturor cetățenilor acestei țări, 
un nou an, plin de flamuri 
și de întreceri pe stadioane, 
un iureș biruitor și o sănătate 
înfloritoare... LA MULȚI ANI I

la LiibeckAzi, bucureștenii joacă
Jocurile 

rilc.r celor 
tori, care 
uneia din 
cial amenajată. Jucătorii noștri 
— neobișnuiți cu furneele-fulger 
și vădit stînjeniți (ca și ceilalți, 
de altfel) de parchetul nou, alu
necos — s-au acomodat treptat 
și și-au impus jocul și valoarea, 
fiind mult apreciați și aplaudați 
de spectatori, mai ales în partida 
decisivă cu Zagreb. Ei au și 
cucerit acest turneu. în care au 
cîștigat toate meciurile :

București — Plsen 10—0 (5-6). 
Handbaliștii noștri au început 
destul de bine, au condus cu 
2—0, 4—1, 5—2, dar, în conti
nuare, inițiativa a trecut de par-

MONCHEN 28 (prin telefon). 
Duminică, Dinamo București și-a 
început evoluția în R.F. Germană, 
participînd la un turneu-fulger 
interorașe (București - Zagreb - 
Plsen - Munchen) desfășurat în 
localitate Un asemenea gen de 
competiție este foarte mult gus
tat aici, datorită faptului că se 
înregistrează, în general, rezul
tate strînse de multe ori surprin
zătoare. La turneul de la Mun
chen s-a adăugat un motiv în 
plus : valoarea echipelor partici
pante. Selecționatele orașelor 
Zagreb și Plsen au avut în rîn- 
durile lor o serie de jucători in
ternaționali, mult apreciați în 

cercurile handbalistice interna
ționale. 

au corespuns așteptă- 
peste 4 000 de specta- 
au populat tribunele 
sălile Expoziției, spe-

tea cehoslovacilor (5—6, 5—7, 
6—8). In final, echipa romînă a 
egalat și a cîștigat sigur (8—8, 
10—8). Formația : Redl. Bogo- 
lea — Cost ache I, Ivănescu, Mo
ser, lonescu. Hnat, Costache II, 
Coman, Covaci, Nica.

București — Munchen 13—9 
(8-6). In acest meci, bucureștenii 
au jucat fără Moser și Coman 
(înlocuiți cu Bădulescu și Po
pescu) și nu l-au folosit pe Mu- 
resanu. Ei au condus permanent 
(3—0. 5-1, 7—2, 8—5, 11—6, 
12—7. 13—9).

București — Zagreb 8—6 
(7-1). Jucătorii bucureșteni au 
făcut un jcc admirabil în prima 
repriză, cînd și-au asigurat vic
toria. După pauză, ei au dat 
semne de oboseală și nu s-au mai 
concentrat suficient asupra jocu-

Desen de N. VLADESCU

lui, ceea ce a permis iugoslavilor 
să micșoreze diferența (7—3, 
8—3, 8—5). Formația noastră t 
Redl. Bogolea — Costache I, 
Ivănescu, Moser, lonescu, Hnat, 
Coman, Popescu, Nica, Costa- 
che II.

Celelalte rezultate: Zagreb— 
Munchen II—8 (4-5) : Zagreb — 
Plsen 8—8 (6-3) și Munchen — 
Plsen 7—6 (5-4). Clasamentul t
1. BUCUREȘTI 6 puncte (31:24) ;

Zagreb 3 puncte (25.24) ;2. Zagreb 3 puncte (25.24) ;
3. Munchen 2 puncte (24:30) ;
4. Plsen I punct (23:25).

In continuarea turneului, for
mația bucureșieană va evolua 
marți în orașul Lubeck, iar vi
neri ia Hassloch.

N. NEDEF 
antrenor federal



Sesiunea ac comunicări științiiice fle la Galați

„Cupa R. P. R.“
Un joc pasionant a prilejuit întîlnirea 

'dintre echipele Dinamo Obor și Rapid 
Mizil disputată duminică la București. 
Victoria a revenit, după prelungiri, 
echipei bucureștene cu scorul de 2—0. 
In fotografie o fază din meci.

(Foto: N. Tokacek) 
x

ALTE REZULTATE

Progresul Alexandria — C.F.R. Ro
șiori 2—2 (1—0, 2—2).

Lotrul Brezoi —• Unirea Rm. Vîlcea 
jf—0 (1—0).

„0 scîntcic care sa rcaprindă iiacara..."
Privind din tribună ca simplu spec

tator la jocul Dinamo — Steaua am 
avut unele sentimente de satisfacție, 
ca și vecinii mei. Mi-am dat seama 
cîte forțe fizice și morale se află în 
stare latentă la jucătorii noștri. Auzeam 
în jur: „să știi câ jocul este emoțio
nant": sau: „bune faze, dom'le". De 
altfel uneori au „căzut" și aplauze, 
care, să mărturisim, nu le-am prea 
auzit în toamna aceasta. Ce s-a întîm- 
plat oare ? Miracol sau un fapt nor
mal ?

Și eu ca și alții am simțit în ulti
ma vreme atmosfera apăsătoare a fot
balului. Și eu ca și ceilalți am fost 
cuprinși de o tristețe care ne-a cople
șit, ne-a tăiat elanul. Oare fotbalul

Juniorii de la S.S.E. nr. 1 
au cucerit „Cupa Rapid"

Zilele trecute »-a desfășurat la bazi
nul acoperit Floreasca un turneu de 
polo dotat cu „Cupa Rapid". Compe
tiția «-a disputat sistem fulger, fiecare 
meci durînd două reprize a cîte cinci 
minute de joc efectiv. La întreceri au 
participat unii dintre cei mai talentați 
juniori bucureșteni de categoria a Il-a.

După jocuri viu disputate, echipa 
S.S.E. nr. 1 a reușit să cucerească pri
mul loc în clasament și trofeul oferit 
'de clubul Rapid. Pe locurile următoare 
*-au clasat: 2. Progresul, 3. Dinamo, 
ȘL Rapid, 5. Clubul sportiv școlar.

Agenda sportivului -1865
ln Editura UCFS a apărut 

„AGENDA SPORTIVULUI — 
1965", care cuprinde — in afara 
paginilor specifice genului, cum 
sînt cete rezervate calendarelor 
1965 șj 1966, datelor importante, 
însemnărilor zilnice, repertoarului 
telefonic ele. — și un bogat ma
terial cu caracter informativ. Pen
tru un cerc larg de cititori „Agen- 

. da sportivului" cuprinde o serie 
de exerciții de gimnastică zilnică 
■pentru femei și bărbați, băieți și 
fete, precum și îndrumări cu pri
vire la corijarea deficiențelor fizi
ce, aplicarea procedeelor de călire, 
indici de dezvoltare a corpului 

J etc.
; Nici iubitorii de drumeție nu au 
' fost uitați, lor fiindu-le destinate 

pagini ce cuprind îndrumări foto- 
I sitoare pentru organizarea ex- 
ș cursiilor, confecționarea și mon- 
i tarea corturilor, sfaturi pentru fo- 
ț tografia turistică șă sportivă, lista 

cabanelor mai importante etc.
Pentru amatorii de statistici 

sportive — recordurile olimpice, 
mondiale, europene, republicane 
la diferite ramuri de sport, 
iar pentru iubitorii de sport de la 
orașe și sete — probele și normele 
„Concursului pentru Insigna de 
polisportiv", schițe de terenuri 
sportive, noutăți, adrese ale clubu
rilor sportive mai importante, ale 
bazelor sjxjrtive ele.

Agenda este copertată in vinilin, 
eu HH conținut interesant și util 
tuturor celor care iubesc sportul.

SPORTUL POPULAR
Pag. a 2-a Nr. 4532

să fi ajuns la capătul puterilor lui ? 
De aceea cu greu ieșeam duminică 
din inerția nemulțumirii și numai pe 
măsură ce fazele bune se repetau, pe 
măsură ce încleștarea dintre cei doi 
combatanți rămînea intr-un cadru atră
gător și o formă clară de fotbal, m-am 
gîndit ce s-ar fi întîmplat dacă ploaia 
care a precedat jocul nu ar fi înmuiat 
atît de mult terenul ? Am fi asistat la 
reeditarea meciului Dinamo — Steaua 
disputat în finala „Cupei R.P.R.". Der 
să nu cumva să cădem în extaz în 
fața unei „flori" care nu înseamnă 
încă primăvară. Să analizăm lucid ce 
s-a petrecut.

Ieri după meci presa s-a ocupat 
mult de joc, așa că nu voi insista 
asupra aspectelor generale. Voi punc
ta doar cîteva detalii, pentru a răs
punde la întrebarea : jocul Dinamo — 
Steaua este o excepție în fotbalul 
nostru ? Cred că nu ! Cred că meciu
rile de acest fel pot constitui „ME
DIA", iar altele, și mai bune ceva 
OBIȘNUIT.

Ani văzut în duminica aceasta... ba- 
coviană două echipe cu două concepții 
diferite de joc : Steaua, manevrînd 
insistent atacuri spre poarta lui Datcu, 
pînă la 16 m, Dinamo, pîndind cu 
mingea în propriul teren slăbiciunile 
adversarului și lansînd contraatacuri 
eficace. Ciudat, dar Steaua a semănat 
cu... Dinamo în jocul cu Inter iar 
Dinamo cu Inter în jocul cu... Dinamo. 
Și partea și mai ciudată: similitudi
nea marcării golului lui Inter și a lui 
Dinamo. Să fi învățat Dinamo de la 
Inter ? De ce nu și Steaua ? Și ca 
să revenim: am mai remarcat de 
multe ori preluări fără oprire pe axa 
jocului, ceea ce a mărit viteza acțiu
nilor. Cine nu-și amintește de mișcările 
cu mingea ale lui Radu Nunweiiler, 
mezinul echipei, ajuns duminică coor
donatorul atacului. Dar nu numai con
trolul acestuia a fost bun. Greiniceanu, 
de exemplu, ne-a plăcut prin controlul 
mingii cu schimbările de direcție, cu 
opriri, demaraje extrem de bruște pe 
un noroi de o palmă. Așadar, teh

MEREEE CIȘTICATOARf IA SPORTEMSOE DIN
• Orariul agențiilor pentru sezonul de 
iarnă • Sistarea participării pe bule
tine zecimale și scheme reduse • Pro
gramul concursului Pronosport nr. 1 
din 1965.

La tragerea concursului Sportexpres 
trim. IV.1964, care a avut loc dumi
nică 27 decembrie a.c. la Brașov, au 
ieșit din urnă următoarele numere sau 
terminații cîștigătoare (la fiecare ex
tragere sînt trecute în următoarea or
dine : extragerea, numărul sau termina
ția cîștigătoare).

Numere de 6 cifre: 1: 594096, II: 
456718, III: 153630 (autoturisme Mosk- 
vici), IV: 533145 (autoturisme Skbda), 
V: 574001 (autoturisme Wartburg), 
VI: 944385, Vil : 019119, VIII : ©33247 
(autoturisme Fiat 600), IX: 368018, 
X: 975523 (autoturisme Trabant
Combi).

Câștiguri în obiecte au obținut bile
tele cu următoarele numere sau termi
nații : XI: 204851, Xlî: 928657, XIII: 
882719, XIV: 802039, XV: 759242, 
XVI : 856404, XVII : 389465, XVIII: 
799716, XIX: 760402, XX: 590684, 
XXI: 985607; XXI!: 960356; XXIII: 
021548, XXIV: 057471, XXV: 966315, 
XXVI: 459799, XXVII: 404.218, XXVIII: 
998.796, XXIX: 386155, XXX: 202322, 
XXXII: terminațiile 55826 (excursii în 
R. S. Cehoslovacă și R. D. Germană), 
XXXII: terminațiile 55826 (excursii în 
R. S. Cehoslovacă și R. D. Germană), 
XXXIII : terminațiile 28890 (excursii în 
R. S. Cehoslovacă și R. D. Germană), 

nică adecvată, în viteză, la destui 
jucători. Numai că ea este presărată 
și de pase sau preluări telefonate 
(Koszka, Dumitru Nicolae, Petescu, 
Ștefan, Nunweiiler IV etc.). Se vede 
că mat avem încă multe de făcut la 
acest capitol.. Tactic, am apreciat fa
zele de fotbal clare, organizate cu 
puțini jucători (Raksi — Pavlovici, 
Greiniceanu — Voinea, Nunweiiler VI 
— Ene, Frățilă — Ene). Se poate 
deci și așa. Asemenea faze au mai 
fost și în jocul de ia Brașov (Steagul 
roșu -— Steaua), precum și în meciu
rile Rapid — Steaua și Rapid — Di
namo. La sfîrșit de sezon echipele 
noastre Dinamo, Steaua, Rapid, Stea
gul roșu au urcat greu, dar constant 
spre platforma de unde căzuseră.

Aceasta dovedește că la formațiile 
noastre și în fotbalul romînesc există 
posibilități (fizice, morale, tehn,ico-tac- 
tice) mult mai mari decît cele arătate 
de Dinamo și Steaua în confruntările 
internaționale oficiale din acest an. 
Cred că Dinamo sau Steaua de alal
tăieri sau de la începutul turului, în- 
fruntînd pe „Inter" sau Dinamo Za
greb, ar fi obținut cu totul alte re
zultate. Dacă facem o deducție simplă, 
că la început și la sfîrșit de întrecere 
comportarea a fo6t alia se poate de
duce că a intervenit „ceva" între timp. 
Intr-adevăr, întreruperea campionatu
lui, practic prin scoaterea celor trei 
echipe (din cauză de forță majoră) a 
lipsit aceste formații de ritmul jocu
rilor cu miză. De asemenea, calitatea 
pregătirii nu este în concordanță ou 
cerințele unor competiții internaționale 
de nivel ridicat. Mai avem nevoie de 
schimb de experiență, de studiu, de 
muncă și de pasiune. In acest articol 
însă ne-am propus să arătăm că sînt 
elemente încă neexplorate la jucători 
și la antrenori și că jocul Dinamo — 
Steaua a însemnat o „seînteie" care 
trebuie să re apr iudă „flacăra fotbalului 
nostru".

NICOLAE PETRESCU 
antrenor federal

XXXIV : terminațiile 64398, XXXV : ter
minațiile 69436, XXXVI : terminațiile 
2834, XXXVII: terminațiile 4324, 
XXXVIII: terminațiile 8585, XXXIX: 
terminațiile 6838, XXXX: terminațiile 
489 (cîte 100 lei) și XXXXI: termina
țiile 93 (cîte 50 lei).

Lista oficială a cîștigurîlcr (cu obiec
tele de la fiecare grupă) a apărut azi 
în Programul Loto-Pronosport. Ea va 
fi afișată, după tipărire, la toate uni
tățile care au vîndut bilete Sportexpres.

în atenția particîpanțllor

• în timpul sărbătorilor de iarnă 
agențiile Loto-Pronosport vor funcționa 
după următorul orar: în zilele de 30 
și 31 decembrie a.c. vor fi deschise 
după orariul obișnuit al Zilelor de vîrf.

In ziua de 1 ianuarie 1965 agențiile 
vor fi închise.

In ziua de 2 ianuarie 1965 agențiile 
se deschid la ora 10, iutrînd în conti
nuare în program normal.

• Tncepînd cu concursul Pronoex- 
pres nr. 1 din 6 ianuarie 1965 se sis
tează participarea pe variante combi
nate zecimale și pe schemele reduse 
ar. 2, 5 și 7.

De asemenea, de Ia concursul Pro
nosport nr. 2, etapa din 10 ianuarie 
1966 se sistează participarea pe bule
tine zecimale.

PREOCUPĂRI VARIATE ÎN DOMENII MULTIPLE
Recent, cabinetul științific al consi

liului regional UCFS Galați a organi
zat cea de-a IlI-a ședință de comuni
cări științifice în domeniul culturii 
fizice și sportului. Prilej de cunoaștere 
și apreciere a muncii de cercetare 
științifică desfășurată, de schimb de 
experiență și analiză.

Tematica lucrărilor a arătat varia
tele preocupări și multiplele domenii 
spre care își îndreaptă cercetarea ca
drele de specialiști și tehnicieni din 
regiune. La sesiune au fost prezentate 
lucrări valoroase, care își vor sublinia 
— fără îndoială — utilitatea prin lăr
girea viitoare a bazei experimentale.

Profesorul Alex. Dincă a prezentat 
studiul metodic experimental în dome
niul atletismului „Considerațiuni asu
pra cauzelor care determină apariția 
greșelilor tipice în procesul de învă
țare a exercițiilor fizice".

Necesitatea cunoașterii precise a cau
zelor care determină greșelile tipice 
în învățarea exercițiilor fizice este im
perios necesară în practica antrenori
lor noștri. Cunoscând cauzele, putem 
preveni efectul, adică greșelile, formînd 
de la început la tinerii sportivi deprin
deri motrice corecte. Acest lucru re
duce la maximum însușirea greșită a 
unor demente sau, ceea ce este și mai 
grav, consolidarea deprinderilor de
fectuoase. Problema ridică, deopotrivă, 
și importante aspecte pedagogico-edu- 
cative, așa că studiul ei trebuie extins 
în toate ramurile de sport. Să nu ui
tăm că este mult mai ușor să prevenim 
decît să corectăm o deprindere formată 
greșit.

Lucrarea expusă de lectorul Mihai 
Căruntu și asistentul Dumitru Stanciu 
(„Valori medii în analiza și pregătirea 
sportivă") s-a remarcat prin noutatea 
problematicii și originalitatea tratării. 
Autorii au efectuat un studiu în dome
niul tehnicii sportive, o încercare care 
mai necesită un larg cîmp de experi
ment. Lucrarea își aduce contribuția 
la lichidarea factorilor subiectivi în

TURISM
Drumeție,

PE PRIMUL LOC

Consiliul asociației sportive de la 
întreprinderea Textila din Cisnădie a 
căutat să atragă cît mai mulți sala- 
riați în practicarea turismului. Au fost 
organizate 18 acțiuni turistice cu un 
număr de 1.760 de salariați, care au 
vizitat Hidrocentralele de la Bicaz și 
Sadu, complexul turistic Păltiniș, 
Poiana Narciselor și altele.

Trebuie evidențiat faptul că această 
asociație sportivă ocupa locul 1 pe 
oraș în acțiunile de mobilizare la ac
tivitatea turistică.

Printre cei care au luat parte la a- 
ceste întreceri se numără și muncito
rii fruntași Constantin Sorescu, Hans 
Lang (filatori), Elisabeta Simonis (țe
sătoare), Nicolae Dodenciu (mecanic) 
care sînt purtători ai Insignei de poli
sportiv.

Pentru anul viitor consiliul asociației 
sportive și-a luat angajamentul ca ac- 

TElIMESTfiUL IV 1964
Programul concursului Pronosport nr. I 

din 1965.

Programul concursului Pronosport 
nr. 1 (etapa din 3 ianuarie 1965) este 
următorul:

I Internazionale — Atalanta
II Bologna — Torino

III Genoa — Cagliari
IV Catania — Fiorentina
V Juventus — Foggia

VI Lanerossi — Roma
VII Lazio —- Mantova

VIII Messina — Sampdoria
IX Varese — Milan
X Angers — Lyon
XI Monaco — Lille

XII Toulon — St. Francais

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres nr. 
52 din 23 decembrie 1964 :

Categoria I : 2 variante a 52.894 lei; 
categoria a Il-a : 3 variante a 23.904 
lei; categoria a IH-a : 59,8 variante a 
1.291 lei ; categoria a IV-a : 243 va
riante a 466 lei; categoria a V-a: 
1026,7 variante a 96 lei ; categoria a 
Vl-a : 4320,5 variante a 31 lei.

Premiile de categoria I au revenit 
participanților : Matanie Aurel din Ba
cău și Dimitiin Eugenia din Arad.

Rubrică redactată de Loto-Prono
sport.

aprecierea valorică a rezultatelor, 1 
precizarea realistă a viitoarei compor 
țări a sportivului, cît și la o fundamen 
tare corectă a criteriilor de selecție.

Pentru că spațiul nu ne îngăduie s 
ne oprim pe larg și asupra celorlalt 
lucrări comunicate, le enumerăm doai 
subliniirdu-le valoarea și oportunita 
tea : „Accidente frecvente în jocul d 
fotbal" (Dr. Grigore Bîrsan) ; „Contri 
buții la monografia sportivă a regiu 
oii Galați" (asistent D. Stanciu) ; „Iste 
ricul boxului în regiunea Galați" (pro: 
Gh. Conciu) ; „Studiul asupra folosir 
părților neîndemânatice în jocurile d 
volei și handbal" (lector Dumitru i 
asistent FI. Balaiș) ; „Analiza unc 
procedee mai dificile de aruncare 1 
poartă și indicații privind metodic 
învățării și antrenării lor" (asistent 
Adriana Ciolan) ; „Indicații organize 
torice și metodice privind îmbunătăț 
rea activității de educație fizică 1 
sate" (lector D. Sîrbu și colaboratori

Subliniind utilitatea acestei acțiuni 
cabinetului științific, sugerăm ca lucri 
rile viitoarelor sesiuni să fie selecție 
nate ia urma dezbaterilor din cadn 
comisiilor și colectivelor de lucru al 
cabinetului, ale comisiilor de antreno 
și arbitri, alături de lucrări ale caii 
drelor de educație fizică din orașul 
regiunea Galați.

De asemenea, este necesară angren, 
rea unui număr mai mare de specii 
liști în colectivele de studiu și cerci 
tare, precum și precizarea și lărgire 
tematicei de studiu, orientată spre ni 
cesitățile practice, de fiecare zi, a 
activității sportive.

Ședința de comunicări a arătat că I 
orașul și regiunea Galati există posib 
lități reale, există sprijin și preocupai 
din partea consiliului regional UCI 
ca și cadre capabile să desfășoare < 
competență munca de cercetare știii 
țifică.

prof. RODICA SIMIONESC 
din Consiliul științific al UCFS

drumeție...
țiunile turistice să depășească numi 
rul celor din acest an (18).

GH. TOPIRCEANU 
coresp.

SEZON BOGAT LA T1RGOVIȘ1

In primele zece luni ale acestui a 
peste 45.500 de oameni ai muncii d 
orașul și raionul Tîrgoviște au pari 
cipat la zeci de acțiuni turistice ca; 
au avut loc pe Valea Prahovei, Curii 
de Argeș, Delta Dunării, Lacul Roș 
Piatra Neamț, Bicaz, Constanța, el 
Ele au fost organizate de asociații 
sportive Zefirul Pucioasa, Ciment 
Fieni, Petrolul Tîrgoviște, Sănătab 
Mînăstirea Dealului, Casa pionierik 
Metalul Tîrgoviște și altele.

O atenție deosebită a acordat comis 
raională de turism-alpinism din Tîrg 
viște organizării concursurilor de 
rientare turistică. Astfel, peste 10 
chipe de orientare turistică din rai< 
au participat la competițiile dotate i 
Gupa munților, Cupa cinematografii 
Cupa eliberării etc.

S-au evidențiat cu prilejul acest 
întreceri sportivii: Virginia Stănescu 
Paula Petrescu (campioane regionale 
Mircea Rusu, Gheorghe Vătafu, D 
minică Pielaru, Constantin Avrame 
cu, Petre Oprea și alții care au c 
cer it locuri fruntașe, atît pe plan r 
gtonal cît și pe plan republican.

M1ȘU AVANU-cores

• POPICE
Campionatul regiunii Banat

A luat sfîrșit turul campionatului i 
giimii Banat la popice. In întrecer 
masculină participă 11 formații din "j 
mișoara, Reșița, Arad și Lugoj, iar 
cea feminină 8 echipe din Reșița, 1 
mișoara și Arad. Iată cum arată c 
samentele:

MASCULIN: 1. Oiimpto Reșița 30 
2. C.F.R. Timișoara 24 p; 3. C.S.i 
Reșița 24 p; 4. Tehnometal Timișo: 
22 p; 5. Teba Arad 21 p; 6. Dinar 
Timișoara 18 p; 7. Electrica Arad 18 
8. Constructorul Arad 18 p; 9. Te 
Timișoara 17 p; 10. Voința Lugoj 16 
11. Fuiorul Arad 10 p.

FEMININ: 1. C.S.M. Reșița 21 
2. U.T.A. 19 p; 3. C.F.R. Timișoi 
15 p; 4. Constructorul Arad 13 p; 
C.I.L.T. 12 p; 6. Voința Timișoara 
p; 7. Fuiorul Arad 11 p; 8. Teba Ar 
10 p.

AL. GROSS-coresp. regioi



RECORDURILE REGIONALE-OGLINDA PROGRESULUI
IN ACTIVITATEA SPORTIVA DE PERFORMANTA

u
— De vorbă cu

na din pîrghiile cele mai importante ale creșterii performanțelor spor
tive o constituie îmbunătățirea continuă a recordurilor raionale și 
regionale. In raport cu rezultatele obținute în această direcție poate 

fi apreciat — în mare măsură — progresul activității sportive de perfor
manță dintr-o regiune sau alta. Și acest obiectiv este, fără îndoială, deo
sebit de important și de actual.

Pentru a cunoaște succesele realizate și pentru a face totodată un 
schimb de experiență în această problemă, ziarul nostru a organizat o 
„masă rotundă" cu activiștii sportivi din regiunea Argeș. Ne-am oprit în 
mod special asupra acestei regiuni în care sportul de performanță cunoaște 
actualmente un nivel mediu de dezvoltare, considerînd că tocmai acest 
lucru va ajuta la o generalizare a experienței căpătate în acest domeniu de 
activitate. Așadar, împreună cu activiști sportivi piteșteni ana purtat o 
amplă discuție despre preocupările pentru îmbunătățirea recordurilor regio
nale și raionale, insistând îndeosebi — așa cum era firesc — asupra atle
tismului, sport care în toate regiunile țării înregistrează în ultimii ani o 
creștere simțitoare.

Participanții la „masa rotundă" au adus în discuție probleme deosebit 
de interesante, arătând prin aceasta preocuparea organelor și organizațiilor 
UCFS din această regiune pentru realizarea acestui important obiectiv —- 
creșterea continuă a recordurilor regionale. Iată, de altfel, cîteva spicuiri 
din cuvîntul participanților :

activiștii sportivi din regiunea Argeș —
In schimb — și n-aș vrea să se ar realiza o performanță de 
creadă că sînt ironic — cred că i ' 
dacă mîine unul din cei mai buni giune' 
băieți ai mei, Victor Culea, Ilie t '" 
Necatu, Ion Dicu sau Gh. Drăgan se poate 1

tir

valoare 
la „re- 

s-ar mândri și ne-ar acorda 
nu

internațională, tovarășii de
>" - - -

<z-----------*

toată atenția. Dar, pînă atunci

★
★★

fele comisiei regionale de ^35 de recorduri și... planuri de viitor 
atletism :

Știu că mai convingătoare decît ori- 
re comentarii sînt cifrele. Voi folosi 
doar cîteva. Astfel, la sfîrșit de an, 
tnlanțul atletic al regiunii noastre ne 
arată că au fost egalate și doborîte 
135 de recorduri regionale și 6 repu
blicane. Pentru a ilustra direcțiile prin
cipale spre care ne am îndreptat aten
ția, vot reda cifric situația acestor 
recorduri pe categorii de vîrstă: ju
niori 17—18 ani — 18 recorduri; juni
oare 17—18 ani — 22; juniori 15—16 
ani — 30; junioare 15—16 ani — 
39; seniori 14; senioare 12. Aș vrea 
să menționez în special faptul că la 
categoria junioare II recordurile regio
nale au fost doborîte la 7 din cele 
10 probe, la 2 au fost egalate și

aruncarea discului — rezultat cu care 
atleta din Cîmpulung Muscel s-a cla
sat în primele 20 de aruncătoare din 
lume; de valorosul record regional 

republican de junioare II realizat 
Steliana Nedelcu la 60 m g: 8,9 

la tetratlon: 2844 p; de cei 56,88 
obținuți de aruncătorul de ciocan 
Țîbulschi, clasat pe locul II la 

campionatele europene de juniori de 
la Varșovia șî singurul învingător din 
acest an al recordmanului mondial de 
juniori Gheorghe Costache!

Se pune, firesc, întrebarea : cum s-a 
muncit pentru realizarea acestor suc
cese ?

Este limpede că performanțele nu se 
pot realiza așa — cum se spune —

de

m
V.

★
VICTORIA BÂDESCU, 

prof, de educație fizică la 
Cîmpulung Muscel:

Cîteva ouvinte despre recordurile 
raionale. Le consider un important cri
teriu de apreciere a muncii desfășu
rate pentru dezvoltarea sportului de 
performanță. La nai la Cîmpulung, atîl 
la școala medie cu program special 
de educație fizică (atletism) cît și la 
școala UCFS, unde activează cu suc
cese care sînt cunoscute, antrenorul 
Emil Drăgan, se acordă toată atenția 
popularizării recordurilor raionale, evi
denței lor precise, folosirii lor ca sti
mulent permanent în pregătirea atte
stor — în special a celor tineri. Dese
ori, împreună cu elevii facem discuții 
asupra valorii acestor recorduri, ana
lizăm posibilitățile de a le îmbună
tăți. Avem datoria să folosim la ma
ximum condițiile create în raionul nos
tru pentru progresul atletismului, 
a dezvolta frumoasa tradiție care 
făurit aici. Consider că, în ceea 
privește școala cu program special

★

La

de 
s-a 
ce 
de

noi, la Cimpnlung Muscel...

educație fizică, la baza rezultatelor 
ținute sfă exigența cu care noi 
desfășurat munca de selecție a elevi
lor. Am organizat zeci de concursuri, 
am căutat elementele talentate și apoi 
învățindu-te să iubească atletismul 
ne-a fost mai ușor să le conducem 
pașii spre performanțele de astăzi, 
multe din ele recorduri ale raionului 
și regiunii noastre.

N. R. Este necesară o evidențiere 
cu totul specială a muncii entuziaste, 
cu rezultate deosebit de frumoase, pe 
care o desfășoară în raionul Cîmpulung 
Muscel soții Victoria și " ■ • ■ — 
descu Ia Școala medie cu program 
special de educație fizică ' 
tismul se bucură de tot sprijinul di
rectorului Mihai Răuțoiu) precum și 
de antrenorul Etnii Drăgan la școala 
sportivă UCFS — exemple care dacă 
ar fi urmate in toate raioanele regiu
nii Argeș...

ob- 
am

Gabriel Bă-

(unde atle

șît să ridicăm valoarea recordurilor 
raionale la nivelul celor regionale decît 
în foarte puține probe cum ar fi de 
exemplu cea de 1000 m. Rămîne ca 
printre alte probleme să rezolvăm si 
una care i___ __
pînă acum : urmărirea elementelor 
tentate și după ce ele au plecat 
localitate; aceasta deoarece mulți 
neri atleți s-au „pierdut*  după 
realizaseră performanțe destul 
bune.

EMANOIL STERESCU, 
prof, de educație fizică— 
Curtea de Argeș:

Raionul nostru a dat atletismului 
de-a lungul anilor multe elemente 
talentate. In ultimul timp activi
tatea atletică a slăbit însă conside
rabil. Se muncește fără perspec
tivă. Baza atletismului o constituie 
exclusiv școlile din centrul de ra
ion. In plus, din cauza unei insu
ficiente preocupări, lipsesc materiale 
sportive, nu avem decît un număr 
extrem de redus de arbitri, nu 
există o evidență reală a atleților 
cu posibilități de afirmare. Și toate 
acestea pentru că de atletism 
ocupă numai 2—3 oameni în 
raionul!

1 ou 1 V CU all , *

ne-a dat mult de furcă 
ta

ri in 
ti- 
ce 
de

ION RUSU, antrenor-Rm. 
Vîlcea:

★★ ★ 
Alte păreri despre atletism, 

STEL1AN COȘOIU, di
rector adjufnet al școlii me
dii din Găești:

I. POPESCU, antrenor- 
Slatina:

&Aparent, atletismul se dezvoltă 
în raionul nostru. Putem arăta că 
în acest an SO la sută din recor
durile raionale de atletism au fost

Nu împărtășesc părerea celor 
susțin că atletismul „prinde" mai 
la sate. In raionul Slatina, cu 
lejul „duminicilor cultural-sportive", al 
competițiilor raionale ele. am văzut

care 
greti 
„ Pri

lumai unul a rămas pentru... 1965. 
Te asemenea, la senioare din cele 11 
ecorduri s-au doborît 7, au fost ega- 
ate două și 2 au rămas, de aseme- 
rea, pentru... viitor (foarte apropiat, 
lupă dorințele noastre 1).

S-ar cuveni, poate, și cîteva exem- 
alificări individuale. Cred că ar trebui 
să notați următoarele: la 100 m plat 
râieți, recordul regional deținut din 
1961 de C. Amzică a fost îmbunătățit 
inul acesta de P. Hudubașa care a 
■ealizat ti,2 și ne-a dat multe pro
misiuni pentru viitorul sezon atletic; 
a greutate juniori categoria 17—18 
ini recordul regional — care data din 
1961 : 12,44 m — a fost ridicat în 
icest an la 14,00 m; la 400 m 
■ecordul regiunii noastre era de 
si în prezent este de 52,3 sec. 
j enumerare care ar putea fi 
continuată. Trebuie însă amintite 
/a din cele mai valoroase recorduri 
•egionale stabilite în acest an cu per
formanțe de valoare republicană 
’’•iar internațională. Este vorba 
_J,02 m ai Olimpiei Cataramă

plat.
52,7 
Este 
mult 
cîte-

și 
de 
la

se 
tot

ta

★
IULIAN NICOLESCU, in- 

rfructor voluntar la Coli- 
sași:

„peste noapte". Ceea ce culegem as
tăzi este, de fapt, rodul unei activi
tăți susținute începute cu 2—3 ani 
în’ urmă cînd întreaga muncă pentru 
dezvoltarea atletismului în regiunea 
Argeș a început să capete o. nouă 
orientare, comisia regională avînd în 
principal îndreptată atenția asupra dez
voltării bazei de mase și a răspîn- 
dirii largi a atletismului în școli, în 
rîndul copiilor. Din nou, un exemplu: 
în raionul Muscel — în urmă cu doi 
ani — peste 6000 de copii au luat 
parte la diferite întreceri și concursuri 
de selecție. Mulți dintre ei sînt as
tăzi recordmani regionali — în spe
cial la categoriile mici.

Aș vrea să profit de prilejul aces
tei discuții pentru a arăta că toate 
aceste succese au fost îndeosebi ro
dul muncii entuziaste a antrenorilor 
și profesorilor de educație fizică și 
în special a 
vează la Cîmpulung Muscel, 
care se poate mîndri cu faptul 
deține astăzi 115 din cele 135 de 
corduni regionale stabilite în 1964.

■Ar

specialiștilor care acti- 
raion 

că 
re-

★

De ce nu există mai multă preocupare 
pentru sportul halterelor ?

corectate. Privite mai în profun
zime, cifrele despre care am vorbit 
arată că, de fapt, este vorba despre 
o supărătoare rămânere în urmă în 
raionul Găești. Și iată de ce. Pe 
lista recordurilor regionale din acest 
an UNUL SINGUR aparține raio
nului nostru! Consider că această 
slabă contribuție a atleților noștri 
la îmbunătățirea performanțelor pe 
plan regional are următoarele ex
plicații : insuficienta bază de mase 
a atletismului în raionul Găești ; 
calendarul competițional întocmit 
superficial — cu foarte puține con
cursuri la nivel regional — care 
nu stimulează cu nimic pregătirea 
tinerilor atleți ; lipsa de activitate 
atletică la sate, raionul nostru fiind 
aproape întotdeauna reprezentat de 
atleții școlii medii din Găești. Cred 
că acestor concluzii trebuie să le 
adaug și slaba noastră preocupare 
pentru a amenaja o pistă corespun
zătoare. In general, sîntem hotărîți 
ca în anul ce vine să 
structural această stare 
și să aducem atletismul 
valoric pe care îl cunosc
nostru voleiul, handbalul și gimnas
tica.

numeroși 
înzestrați 
obținerea 
Cred că 
îl constituie atleta Elena Matei 
altfel fruntașă la învățătură — care 
la debutul ei sportiv a aruncat min
gea de oină 45 m! Cu toate că noi 
am căutat să asigurăm o selecție cît 
mai bună, să popularizăm atletismul 
în toate comunele raionului n-am

am făcut totul pentru ca sportul halte
relor să se extindă și în alte raioane 
ale regiunii: Inactivitatea comisiei 
regionale, descompletată și existentă 
mai mult pe hîrtie a dus la această 
situație. Apoi: lipsa de populari
zare. Ca să nu amintesc decît un 
singur exemplu voi povesti depla
sarea halterofililor din Colibași la 
Pitești. Toate au fost bune. Am 
avut la dispoziție sală, arbitri, ma
teriale etc. Dar, n-am avut specta
tori ! In tot timpul întrecerilor, în 
sala goală, am încercat un neplăcut 
sentiment, ni s-a părut că această 
competiție pentru care ne pregăti
sem luni de zile nu interesa pe ni
meni și în primul rînd pe activiștii 
sportivi din Pitești. Cred oare tova
rășii din consiliul regional UCFS 
— prezenți acum la masa noastră 
rotundă — că acest anonimat este 
un stimulent pentru un sportiv ? 
Doar nu ne-am antrenat un an de 

recorduri regionale nu e lir nivelul zile ca să avem ca spectatori doar... 
cerințelor actuale ți nici nu s-a soțiile a doi dintre colegii noștri!

Am ascultat și mărturisesc că 
'.nvățat multe din discuțiile purtate 
oe marginea activității atletice din 
regiunea noastră. Eu am să vor
besc despre haltere, sportul care 
ni-e drag mie și multor muncitori 
ie la Colibași și regret că hu pot 
spune același lucru și despre tova
rășii tehnicieni de la fonsiliul re
gional care ne-au cam uitat atit cu 
îndrumarea cit și cu sprijiniți de 
care avem atîta nevoie. Este, •. de 
altfel, prima oară cînd se vorbește 
„concret" despre munca noastră. 
Fără să ne luăm la întrecere cu 
atletismul — nici nu s-ar putea da
torită numărului mic de categorii 
de la haltere — vă putem spune 
că și noi am doborît în anul 1964 
un număr de 9 recorduri regionale 
și ceea ce este important valoarea 
noilor recorduri este destul de bună, 
la unele categorii și stiluri între 
cînd cu mult performanțele din 
anul trecut. Totuși, valoarea noilor .

schimbăm 
lucruri 

la nivelul 
raionul.

de

în

tineri, deosebit de talentați, 
cu calitijjf care fe permit 

unor performanțe superioare, 
cel mai concludent exemplu 

de

reu-

Dacă am fi discutat despre gimnas
tică sau volei aș fi avut poate mai 
multe de spus. Ca să hu mai vorbim 
dacă această masă rotundă ar fi avut 
ca temă: FOTBALUL ...Cu aceasta 
am arătat, de fapt, locul pe ca>re-l 
ocupă atletismul în activitatea spor
tivă din raionul Rm. Vîlcea. Vorbim 
acum despre recorduri. Cele raionale 
sînt de valoare destul de slabă. Unii 
dintre partioipanți au reliefat efectul 
popularizării acestor recorduri în rîn- 
dul atleților. Noi, s-o spunem drept, 
n-am făcut niciodată acest lucru Fi
rește, îl vom face. Dar, să nu se 
supere tovarășii de la consiliul regio
nal dacă le voi spune că era și de 
datoria lor să ne facă cunoscute din 
cînd în cînd recordurile regionale și 
să ne îndrume spre folosirea propa
gandei sportive în vederea îmbună
tățirii recordurilor raionale.

Am vorbit despre cîteva din lipsu
rile noastre. Nu ne place să dăm 
vina pe alții, dar trebuie să arătăm 
că pe plan local atletismul întîmpmă 
serioase greutăți. Nu avem o pistă 
corespunzătoare (tocmai de aceea re
zultatele mai bune le obținem în... 
deplasare). De altfel — deși pare de 
necrezut — atletismul este aproape 
interzis pe... stadionul din Rm. Vîlcea. 
Tovarășii de aici nici nu vor să audă 
măcar de discoboli sau sulițași care 
pasămite le... strică gazonul „mari
lor fotbaliști". Și atunci, cum să mai 
vorbim de performanțe și recorduri ?

★
★

CH1RILOVICI,
la

★

SERGIU 
antrenor de ciclism 
Cîmpulung Muscel:

Doctorul, atletismul... și pasiunea

dincîteva 
fapt, fără

Am îmbunătățit și noi 
recordurile regionale. De 
să ne... lăudăm, toate recordurile 
regionale de ciclism ne aparțin 1 
Cum am realizat acest lucru ? 
Vreau să vă spun că experiența 
anilor m-a învățat să pun la baza 
muncii de selecție și pregătire două 
lucruri care întotdeauna s-au dove
dit bune: înainte să plec — cum 
se spune — la treabă, eu... dau 
mina cu doctorul de la care pri
mesc indicații deosebit de prețioase 
în legătură cu posibilitățile tinerilor

Ar

cicliști ; apoi încep pregătirea 
nîndu-i pe elevii mei față în 
cu... atletismul. Eu nu cred că 
aceste două elemente se pot obține 
rezultatele dorite. Și încă ceva. Ca 
în tot ce facem zi de zi să punem 
pasiune, multă pasiune pentru dez
voltarea sportului pe care-1 prac
ticăm. In ceea ce privește ciclismul 
din Cîmpulung, este poate grăitor 
faptul că duminică de duminică vin 
aici la antrenament sau la 
cursuri cicliști 
Pitești.

care locuiesc

pu- 
fațai 
fără

con-
la.—

★

Pentru
Relatări, metode de muncă, sugestii, angajamente... Am 

reținut cu atenție fiecare din părerile participanților Ia 
„masa rotundă". O contribuție importantă la dezbaterea 
temei pe care ne-am propus-o au adus-o tovarășii AL. 
MOMETE și I. FEȚEANU, activiști ai consiliului regio
nal UCFS Argeș, care au scos în evidență eforturile 
depuse de activiștii sportivi, de profesorii de educație 
fizică, de antrenori pentru îmbunătățirea continuă a re
cordurilor raionale și regionale. A reieșit clar că biroul 
consiliului regional a privit cu seriozitate această pro
blemă și că tocmai datorită acestei preocupări rezultatele 
obținute s-au situat la un nivel superior celor din anii 
trecuți. Astfel, față de cele 25 de recorduri regionale 
doborîte în 1961, s-a ajuns în 1963 la 62 și în 1964 
la 135.

Sintetizînd unele păreri ale vorbitorilor ca și cîteva 
din concluziile activiștilor consiliului regional UCFS 
Argeș se poate aprecia că deși s-a făcut un pas evi
dent în îndeplinirea obiectivelor activității de perfor
manță mai sînt încă multe de rezolvat. Trebuie asi
gurată, în primul rînd, perspectiva muncii. Ni s-a părut 
curios faptul că la consiliul regional nu există o evidență

existat s-ar fi 
în raioane în

creat
care

‘65 L
a recordurilor raionale. Dacă ar fi 
posibilitatea unui sprijin eficient 
problema recordurilor nu se bucură încă de atenția cu
venită (Slatina, Horezu, Găești, Drăgănești-Olt, Drăgă-
șani). O analiză chiar sumară a recordurilor regionale 
îmbunătățite în acest an arată că sînt încă multe pro
bele unde performanțele au o valoare scăzută. De ase
menea, la unele probe atletice (110 m g, 800 m plat, 
triplusalt și suliță băieți, 400 m și 800 m, ștafeta 4x100 
m fete) recordurile regionale au o vechime de ani de 
zile.

In pragul unui nou an de activitate, participanții la 
masa noastră rotundă și-au exprimat hotărârea de a 
munci cu mai multă perseverență în direcția creșterii 
performanțelor sportive, de a folosi mai bine ca pînă 
acum posibilitățile de care dispune regiunea Argeș, să 
dezvolte tradiția existentă în unele raioane și să conso
lideze succesele dobândite pînă acum. Considerăm că 
există toate condițiile pentru realizarea acestor angaja
mente și că schimbul de experiență avut cu activiștii 
sportivi din regiunea Argeș va folosi și altor organe și 
organizații UCFS din celelalte regiuni ale țării.

de a
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Trei imagini de la „Electrificarea"
/.« asociația sportivă „Electrificarea" din Capitală concursurile 

Spitrtachiadei de iarnă a tineretului se bucură de mult interes. 
Zilnic aproape au loc aici antrenamente și concursuri la care 
participă zeci de tineri. Zilele trecute, de pildă, am asistat la 
l.C.P.M nr. 7 — întreprinderea pe lingă care funcționează aso
ciația Electrificarea — la o după-amiază sportivă de toată 
frumusețea. Au avut loc vii dispute Ia haltere, șah și tenis 
de masă. Printre concurent! au fost tineri muncitori care au 
deja un bogat palmares în competițiile de mase dar au fost și o 
serie de participanți care cu ocazia acestei ediții a Spartachia
dei de iarnă s-au întrecut pentru prima oară intr-o competiție 
ofn ială.

In fotografii:
In sala de festivități a întreprinderii un număr însemnat de 

șahiști s au întrecut mai multe ore în șir, asistați de prieteni și 
tOvn.rasî tnurtrâ.

La tenis de masă, cuplul Aurel Munteanu — Ion Nițescu au 
dovedit și în această după-amiază că sini printre cei mai buni 
jucători din întreprindere.

La haltere, rivalitatea se face simțită din plin. De multe 
ori a fost nevoie de... baraj pentru desemnarea câștigătorului. 
Iată pe unul dintre cei mai... puternici din întreprindere: elec
tricianul F. Cațapiș care, așa cum se vede în fotografie, se pre
gătește intens pentru concurs, făcîndu-și încălzirea în curtea 
întreprinderii

Fotoreportaj: T. ROIBU

u
1

I în tradiționala comoe- 
DE IARNĂ A TINERE-

TULUL Tn asociațiile sportive de la orașe și sate întrecerile pri
mei etape sînt în plină desfășurare. Zilnic, primim vești de la colabo
ratorii noștri despre entuziastele confruntări la șah, tir, haltere, tenis 
de masă, gimnastică și alte discipline. Dar nu sînt uitate nici acele 
asociații unde începerea întrecerilor este 
sau unde calitatea concursurilor mai lasă

Dăm mai jos cîteva aspecte de la 
iarnă a tineretului.

De aproape o Jună de zile s-a dat startul 
tiție sportivă de mase, SPARTACHIADA 
TI II I II T r-> r-t c nrinti i.l o cmriiwn z-Jr' I rvrnei

cite o sailă pentru 
masă. întrecerile la 
atletism, dată fiind 
care se menține, ati 
liber.

Ce-or fi făcut fetele de la asociația 
sportivă Țesătura din Iași în întrece
rile Spartachialei de iarnă ?...

Răspunsul la întrebarea de mai sus 
ni l-a dat tovarășul ing. I. Bărbulescu. 
președintele asociației sportive de la 
Țesătura, cu care am avut recent o 
scurtă convorbire telefonică...

— Cum ați inaugurat întrecerile ?
— La 1 decembrie, o dată cu marea 

majoritate a asociațiilor sportive din 
orașul nostru.

— Cu ce ați debutat în competiție?
— Fetele — cu gimnastica și șahul, 

băieții — cu atletismul, șahul și te
nisul de masă.

— Unde desfășurați concursurile ?
— în incinta întreprinderii. Am reu

șit să amenajăm 
șah și tenis de 
gimnastică și la 
vremea frumoasă 
loc afară, în aer

— Asociația sportivă Țesătura cu
prinde un mare număr de membri 
UCFS ?...

— ...2 000 de membri UCFS, fiind 
una din cele mai mari din Iași.

— Cîți dintre aceștia au fost pre- 
zenți pînă acum la startul Spartachia
dei de iarnă ?

— Cifra riguros exactă nu pot s-o 
dau. In orice caz, concursurile orga
nizate pînă acum au adus la startul 
competiției aproape 1 000 de sportivi 
și sportive.

— Cele mai active grupe sporti
ve ?...

— Cele de la filatură și mecanic 
șef. De fapt, acestea continuă tradiția 
sportivă a sectoarelor de muncă res
pective, mai ales în privința 
sportive de mase.

activității

La Electropvrtere Craiov

Mare afluență spre întrecerile de haltere, 
șah și tenis de masă

Constructorii locomotivelor Diesel 
electrice de la Electreputere-Craiova au 
trăit zilele trecute un eveniment deose
bit. Pe -poarta fabricii a ieșit în cursă 
de probă cea de a 200-a locomotivă 
de acest fel. Majoritatea muncitorilor 
de la Electroputere sînt tineri care par
ticipă cu același entuziasm și la între
cerile sportive. în prezent la Electro
putere Spartachiada de iarnă este în 
toi. Concursurile se desfășoară în cele 
21 de grupe sportive, urmînd ca în
vingătorii să-și dispute întîietatea în fi
nala pe asociație. O mare afluență se 
observă în momentul de față la între
cerile de haltere. La secția „turnătorie" 
s-au confecționat zece bare de metal, 
care au fost repartizate în fiecare sec
ție. Antrenorul Hie Marinescu ajută la 
organizarea concursurilor de haltere și 
trîntă, fapt care a trezit interesul tine
rilor.

Consiliul 
putere și-a

asociației sportive Electro- 
propus să angreneze în

amînată de pe o zi pe alta 
de dorit.
întrecerile Spartachiadei de

proiecte pentru 1965?
în 
pe

— Ceva
— In primul rînd, să atragem 

întrecerile Spartachiadei de iarnă 
toți membrii asociației noastre spor
tive. Lucrul acesta este posibil, deoa
rece ne bucurăm de îndrumarea comi
tetului de partid. De asemenea, pri
mim un sprijin prețios din partea or
ganizațiilor U.T.M. și sindicale. în 
line, aș vrea să subliniez aici că la 
reușita competiției am primit, mai 
mult decît în trecut, sprijinul C.S.M.S., 
prin tovarășa Elena Paftenie, o acti
vistă sportivă neobosită și o organi
zatoare pricepută. Tot în anul viitor 
intenționăm să înființăm noi echipe 
feminine de volei și handbal, să 
menajăm terenurile de sport din 
nătatea unității B. Sînt, desigur, 
câteva din proiectele noastre...

— Vă mulțumim și vă urăm 
muncă 1...

rea
ver i- 
doar

spor
1>A

t. si.

PREOCUPĂRI INTENSE LA BRĂILA

Din poșta zilei
în orașul Brăila întrecerile din ca

drul Spartachiadei de iarnă a tinere
tului cuprind, de la o zi la alta, to’ 
mai mulți participanți. La Progresul, 
de pildă, concursurile au angrenai pînă 
acum peste o sută de sportivi. Grupa 
sportivă de la „oțelărie" este, deocam
dată fruntașă pe întreprindere. Printre 
cîștigători se numără formatorii Con
stantin Miiu, Radu Constantin, Gheor- 
ghe Cervis — la haltere, frezorul So
rin Croitoru — la șah, lăcătușul Tu
dor Parocescu și formatorul Florea 
Moldoveanu — la cros. Consiliul aso
ciației sportive și-a propus ca în con
cursurile primei etape să angreneze 
4000 de participanți. La Voința, între
cerile Spartachiadei de iarnă se bucură 
de sprijinul intens al activiștilor ob
ștești. Se evidențiază în această pri
vință tovarășii Petre Hurduza (hand
balist), Ion Mușat (arbitru de box), 
Lucia Heințe (profesoară de educație 
fizică la școala UCECOM), Clemența 
Putere (de la grupa sportivă „Arta 
Populară") și Elena Cristea (vicepreșe
dintă a cooperativei). La Voința vor 
lua parte la întreceri, în prima etapă, 
700 de .tineri. O 
se desfășoară și 
Constructorul și 
nu este meritul 
respective, ci al 
care s-au îngrijit de mobilizarea spor
tivilor și de organizarea întrecerilor 1

activitate remarcabilă 
la asociațiile sportive 
Celuloza dar acesta 

consiliilor asociațiilor 
organizațiilor U.T.M.

N. COSTIN și I. BALTAG
coresp.

LA VOINȚA PLOIEȘTI

Consiliul asociație 
Ploiești și-a propus 
prima etapă a întrecerilor Spartachia
dei de iarnă a tineretului 1200 de 
sportivi la următoarele ramuri de 
sport: tenis de masă, șah, popice, 
schi, tir, gimnastică, orientare turis
tică, trîntă și patinaj. Pînă în pre
zent s-au organizat întreceri la tenis 

sportive Voința 
să angreneze in

etapa I a Spartachiadei de iarnă 201 
de sportivi. Pînă acum au intrat 
întrecere 183 de tineri la haltere, 1 
la șah și 126 la tenis de masă. Exis 
însă o dificultate obiectivă în ceea 
privește programarea cu regularități 
întrecerilor. Concret, este vorba 
schimbarea unor încăperi unde ave 
loc întreceri sportive în... magazii. D 
sigur, cauze întemeiate au determir 
această situație, dar, cu puțină înțel 
gere din partea organelor de cond 
cere a întreprinderii, s-ar putea gi 
soluții care să rezolve cît mai bine pi 
blema.

„Și la noi în combinat
Desigur, și la noi în combinat, i 

trecerile Spartachiadei de iarnă a tir, 
retului au fost așteptate cu deoset 
interes. Chiar și faptul că inaugurar 
lor a avut loc la 29 noiembrie, 
două zile înainte de startul oficial, ei 
o dovadă a acestui lucru. S-a întîi 
plot însă altă dată, ca pe parcu 
„cota" entuziasmului să scadă și „gi 
ficul" în loc să urce să rămînă 1*  
celași nivel, ba chiar să coboare. Si 
tem bucuroși să constatăm că de di 
aceasta lucrurile nu s-au petrecut a 
Dimpotrivă! Aproape în fiecare du 
amiază, zeci de tineri și tinere își f 
trec timpul liber disputîndu-si drept 

a

Pî

de a participa la faza superioară 
cestei îndrăgite competiții.

Cîteva cifre pot fi elocvente, 
acum, la concursurile organizate (șc 
trîntă, tenis de masă sau haltere), 
luat parte peste 340 de sportivi, J 
zultatele de pe foile de concurs, „i 
cretarii" concursurilor respective 
remarcat pe Maria Pisică, Tudor llie 
llie Apostol la tenis de masă, pe C 
Mihai la trîntă, Florica Toma și Ele 
Popa la șah ș.a.

Consiliul asociației — pe baza i 
perienței acumulate în organizarea un 
competiții similare — și-a propus a 
grenarea a peste 1000 de tineri în p. 
ma etapă a întrecerilor Spartachiaâ 
de iarnă a tineretului. Condițiile cri 
te, dragostea pentru sport a oamej, 
din combinat ne îndreptățesc să ave 
convingerea că acest angajament 
fi îndeplinit.

JAN SÎRBU
secretarul asociației sportive

Forestierul C.I.L.-Pitești

de masă, 
luat

schi și trîntă, la care 
startul aproape 200 de tineri.

GH. ALEXANDRESCU 
coresp. reg.

GH. APOSTOLESCU
coresp.

ASOCIAȚII FRUNTAȘE

multe asociații sportive din ra 
Făgăraș întrecerile din cădi

In 
nul
Spartachiadei de iarnă a tineretu 
se desfășoară cu regularitate. Așa 
întîmplă, de exemplu, în asociați 
sportive Progresul I.I.R. și Viitor 
Tn schimb, sînt asociații sportive 
și cu posibilități ca Chimia Făgă 
Chimia orașul Victoria și Utilajul F 
găraș unde întrecerile se desfășor 
sporadic și într-un anonimat aproa 
complet, din care cauză pe foile 
concurs sînt înscriși puțini 
renți. Ce au de 
vință, consiliile 
tive ?

cont 
spus, în această p 

asociațiilor reset

B. STOICIL 
coresp.

PRIMELE REZULTALA BAIA MARE:
SÎNT CU MULT SUB POSIBILITA]

După mai bine de trei săptămîni 
la startul oficial în întrecerile Spar 
chiadei de iarnă, cifra globală a p: 
ticipanților abia a ajuns la... 200 
Și să nu se uite: Ia Pala Mare exis 
nu mai puțin de 42 de asociații sp< 
tive. în medie, deci cite 5 repreze 
tanți de fiecare asociație. Asta peni 
că nici la Steaua roșie, nici la Avi 
tul, la Proiectantul sau la Voința, 
sociațîi sportive cu tradiție în spori 
de mase, preocuparea pentru bu 
organizare a întrecerilor nu prea s 
făcut simțită. în același timp, înti 
serie de alte asociații (Constructor 
Industria locală) pînă acum nu s 
înregistrat nici un participant...

Conducerea C.S.O. Baia Mare 
trebui să ia urgent măsurile care 
impun 1

VASILF SyȘARANU 
coresp. regional



DESPRE TERȚETUL DE AUR
DE LA „35“ ȘI DESPRE ALȚII.
lată-ne în pragul unui an nou. Mai 

sînt doar cîteva zile și vom face bilan
țul sportului școlar în anul 1964. Dar, 
pînă la acest bilanț, ne-am gîndit că 
merită să facem cîteva însemnări des
pre o școală pentru ai cărei elevi, anul 
care se încheie a fost deosebit de rod
nic și la învățătură și în activitatea 
sportivă. Este vorba de școala medie 
nr. 35 cu program special de educație 
fizică din Capitală.

Școala bucureșteană, una din cele 
12 școli de acest gen înființată la noi, 
în anii puterii populare, se situează 
prin rezultatele obținute pe primul loc 
în ierarhia „liceelor sportive".

Debutul — în anul 1957, cînd liceu
lui sportiv din Capitală i s-a semnat 
„actul de naștere", a fost deosebit de 
promițător. Un număr de 150 elevi (și 
părinții lor) au înțeles pe deplin rostul 
îmbinării armonioase a învățăturii cu 
sportul. Fără doar și poate, era vorba 
de o experiență nouă care impunea 
anumite eforturi. Și este demnă de su
bliniat munca depusă de cadrele didac
tice de aici, care aveau misiunea de a 
pregăti temeinic elevii și la învățătură

Portretul săptămlnîi

învățătorul
Ca să ajungi în satul Urși, trebuie 

să fii un bun... mărșăluitor. Fiindcă 
de la Galicea în sus, către munte, 
cale de aproape zece kilometri, nici 
un vehicul cu motor nu se mai încu
metă să ia pieptiș șoseaua. Peisajul 
pitoresc te face însă să suporți ușor 
efortul. In ziua în care „urcam" spre 
Urși, mă gîndeam cum o arăta omul 
pe care-l căutam, tînărul acela ini
mos, de ispravă, despre care îmi vor
biseră cu multă căldură și activiștii 
U.T.M. și cei sportivi din Rîmnicu 
Vîlcea. Și, încercînd să-mi imaginez 
cam cum va decurge întîlnirea noa- 
stră, iată că am și zărit primele că
suțe ale așezării...

Școala de 8 ani. Oră de sport, în 
aer liber, cu viitorii absolvenți. O 
conduce chiar Roman Constantinescu, 
omul meu... Este un bărbat înalt, 
subțirel. Are fruntea lată, cu arcade 
puternice și ochi pătrunzători. Pare 
aspru, distant, la prima vedere. Cînd 
îl auzi însă vorbind, impresia dinții 
se risipește. Băieții lucrează fru
mos, atent și corect. învățătorul in
tervine rar. La sfîrșitul orei n-a mai 
fost nevoie de nici o prezentare. 
Ne-am avîntat repede în discuții, cu 
dezinvoltură, parcă ne-am fi cu- 
noscut de cînd lumea ! Tn fine, fiind 
vorba de un portret) va trebui să 
sintetizez...

Roman Constantinescu este din par
tea locului pe care eu îl vizitez. Cei 
din Urși se mîndresc cu el. Și iată 
de ce... învățătorul de azi a fost mai 
înainte muncitor. Un muncitor destoi
nic „la sodă", la Govora. L-au iubit 
.ți tovarășii lui de la Combinat, l-au 

regretat după ce a plecat. A luat 
maturitatea printre primii și apoi a 
dat examen la „pedagogică". la edu
cație fizică. Această nouă calitate 
l-a readuc la Urși, unde se simțea 
nevoia unui învățător care să se pri
ceapă și la sport. Ajungem la cel 
de-al doilea motiv pentru care cei 
din Urși îl prețuiesc pe tînărul lor 
învățător : de cînd a revenit în sat, 
copiii de acolo — ca și întregul tine
ret — nu concep să treacă vreo zi 
fără puțină mișcare. Roman Constan
tinescu i-a ajutat să amenajeze te
renuri de volei și fotbal, sectoare 
pentru atletism. Mai mult. tineretul 
din Urși l-a ales și responsabil tehnic 
al asociației lor sportive Recolta, l-a 
propus în unanimitate la cursul de 
instructori sportivi. La absolvire, Ro
man Constantinescu s-a apucat și 
mai abitir de treabă : a pus bazele 
a nu mai puțin de patru secții, de 
șah, fotbal, tir și volei dintre care 
ultima se comportă foarte bine în 
campionatul raional. Proaspătul in
structor sportiv se gîndește acum să 
amenajeze, la stăruințele tineretului, 
cu mijloace locale, și o arenă de 
popice. Ce se va putea, se va face 
acum. Restul, la primăvară. Pe tim
pul iernii, sportul își va găsi adăpost 
la Căminul cultural. Șah, trîntă, gim
nastică, tenis de masă. Și, paralel, 
afară, cînd zăpada se va așterne 
masiv peste dealurile din împreju
rimi, întrecerile de săniuș și schi (ma
teriale realizate tot pe plan local, 
altă inițiativă a lui Roman Constan
tinescu) vor umple de voioșie întrea
ga așezare...

...Acesta este învățătorul din Urși, 
omul care a făcut cunoscută peste 
tot, în raion, asociația sportivă mică 
(65 de membri UCFS), dar cu o acti
vitate rodnică, multilaterală.

SANDA COMAN

înti-una din cele trei ramuri oprit dincolo de stegulețul care marca 
gimnastică și bas- • performanța celui mai bun junior al 

lumii. Cu acest rezultat, Gheorghe Cos- 
tache a stabilit un nou record mondial

dar și 
sportive (atletism, 
chet) în caie aceștia unnau să se spe
cializeze.

Sînt 7 ani de la începutul de care a- 
minteam și munca migăloasă, pasiunea 
și interesul celor de aici și-au găsit 
materializarea în rezultate sportive care, 
la timpul lor, au fost consemnate. La 
început mai modeste dar pe parcursul 
anilor ele s-au impus atenției iubitori
lor de sport, specialiștilor, culminînd 
cu cele înscrise pe lista marilor rezul
tate ale anului 1964. In fruntea lor se 
situează performanța elevei din clasa 
a Xl-a, MIHAELA PENEȘ, autoarea 
celei mai mari surprize a recentelor 
J.O. de vară de la Tokio. Medalia de 
aur cucerită în capitala Japoniei de a- 
ceastă tînără atletă (la obținerea că
reia antrenorul Lixandru Pândele de 
la Clubul sportiv școlar își are, desi
gur, partea sa de contribuție) com
pletează cum nu se poate mai 
bine vitrina cu trofee sportive 
a școlii. într-un „clasament", ar 
urma cele două titluri de campioni 
europeni de juniori (suliță fete și cio-

Gabi Rădulescu, din terțetul de aur 
de la „35" in plină săritură I

can) Autori: Mihaela Peneș și colegul 
ei de clasă GHEORGHF. COSTACHE. 
Ciocanul (de 6 kg.) pornit din mîimle 
vînjoase ale acestui tfnăr talentat s-a

O dimineață de decembrie... Am cobo
rit din tren la Tușnad-Băi cu un grup de 
oameni ai muncii veniți aici la odihnă. 
Mergtnd spre biroul de cazare, Cristi
na Dincă, filatoare la I.I.S. Producția 
București, Constantin Pană, șofer la 
U.R.C.C. Cislău și alți tineri care-și pe
treceau pentru prima oară concediul in
tr-o stațiune de munte, discutau între 
ei: „Qare cum o să ne distrăm aici ?“ 
„N-om sta mai mult la... gura sobei ?“ 
Aceste întrebări — și altele — aveau 
să-și primească răspunsuri peste puțin 
timp. Trecind prin fața clubului, tinerii 
noștri au văzut că programul afișat de 
conducerea Casei de cultură răspunde 
gusturilor multora dintre ei: audiții mu
zicale, seri de dans, sport etc.

DIALOG CU ORGANIZATORII 
TIMPULUI PLĂCUT

Telefonul de pe biroul directorului 
Casei de cultură, Petre Roșea, sună pre
lung.

— Da, se mai primesc înscrieri, a răs
puns directorul. Veniți puțin mai devre
me la sala de tenis de masă și o să-l 
găsiți pe organizatorul nostru sportiv, 
Iuliu Gașpar. El o să vă înscrie la 
concurs.

închizincl receptorul, iov. Roșea con
tinuă :

— După cum vă spuneam, prin pro
gramul pe care-1 alcătuim, dorim să-i 
aducem pe oaspeții noștri în’contact cu 
literatura, cu muzica, cu frumusețile pa
triei și, bineînțeles, cu sportul...

Apoi, arătîndu-ne un plan de muncă:
— Vedeți, printre obiectivele incluse 

aici, sportul nu lipsește în nici o zi. 
Punem accent pe sport, deoarece cu 
ocazia unui sondaj, majoritatea oaspeți
lor s-au pronunțat pentru ODIHNA 
ACTIVA.

In zilele petrecute la Tușnad m-am 
convins din plin de aceasta.

UNDE SÎNT OAMENII ?

A doua zi. un soare zlmbitor te îmbin 
la plimbare. Și, totuși, drumurile și alei
le pitoreștii localități erau neumblate. 

pe care apoi La îmbunătățit de cîteva 
ori. Și ar mai trebui amintită aici o 
altă componentă a terțetului de „aur" 
al școlii: GABI RADULESCU, cea 
cafe a „aterizat peste granița celor 6 
metri la sărituia în lungime, deși este 
incă junioară;

Aceștia ar fi atleții sau mai bine zis 
o parte dintre elevii care au îndrăgit 
atletismul aici. Dar să vorbim și des
pre gimnaști și gimnaste care au câști
gat aproape toate edițiile concursurilor 
republicane ale școlilor medii cu pro
gram special de educație fizică. Din 10 
titluri, doar unul singur le-a „scăpat" fe
telor, în 1963 cînd s-au clasat pe locul 
2... Și această secție a „dat" cîteva nume 
de sportivi care înaintează cu pași mari 
spre vîrful piramidei: Elena Solomon 
și Lucia Chiriță (categoria maestre), 
Gabriela Loghin, Adriana Marinescu și 
Petre Mihaiuc (categoria I). în fine, 
baschetul promite și el să calce pe ur
mele celorlalte două secții, printr-o 
echipă de perspectivă din rîndul că
reia se remarcă Maria Andrei, Mihaela 
Popescu și Oltea Chelaru.

Făcînd acest succint bilanț, nu se 
poate să nu amintești și despre cei care 
se ocupă de pregătirea elevilor de la 
„35“: la atletism, Elisabeta Nemeț- 
Stănescu, A. Sebesi și E. Danciu, la 
gimnastică Barbara Dumitrescu, iar la 
baschet Ștefania Dinescu, V. Dăscălescu 
și Gh. Simionescu (directorul școlii).

Școala cuprinde în prezent aproape 
400 de elevi, deci aproape triplu față 
de anul înființării. Aceasta se explică 
prin rezultatele bune obținute de elevii 
școlii la învățătură și sport, exigența 
pe care toate cadrele didactice o ma
nifestă față de buna pregătire a viito
rilor absolvenți. Mulți dintre aceștia 
se numără azi printre studenții facul
tăților și institutelor de învățămînt su
perior din București sau din țară.

în fine, mai trebuie amintit că cei 
mai talentați sportivi sînt îndrumați -că
tre Clubul sportiv școlar, unde au po
sibilitatea să-și desăvîrșească pregătirea

La Tușnad e plăcut și iarna

ODIHNĂ ȘI SPORT...
„Poate, mi-am zis, oamenii sînt la bi
bliotecă sau ascultă muzică" și m-am 
îndreptat intr-acolo. Dar și încăperile 
Casei de cultură erau aproape pustii.

— Unde sînt prietenii cărții ? l-am 
întrebat pe responsabilul bibliotecii, Gh. 
Radu.

Cîteva sfaturi înainte de start. Aspect 
oamenilor muncii

— Tn excursie I Au plecat de vreun 
sfert de oră. Dacă coborîți de-a lungul 
Oltului, le ieșiți în cale.

Am pornit după excursioniști. După 
un „marș forțat", i-am ajuns pe coama 
unui deal. Sute de ochi admirau magni
ficele împrejurimi, cu brazi dantelați de 
promoroacă, în timp ce ghidul dădea 
explicații.

— Unde mergeți acum? l-am între
bat.

— N-ați plecat cu noi ?
— Nu, v-ara ajuns din urmă.
— Mergem aproape, pînă la Stînca 

Șoimilor. Dacă vă place excursia de 
azi, rnîine vizităm Turnul Apor, poimîi- 
ne ne suim pe Vîrful Cetății, iar spre 
sfirșitul concediului, cind vă veți obi.ș-

După antrenament, Gheorghe Costache și Mihaela Peneș își îngăduie cîteva 
clipe de relaxare...

sportivă, să ajungă la măiestrie. Exem
plul atleților (Mihaela Peneș, Gabriela 
Rădulescu și Gheorghe, Costache) este 
cel mai convingător...

Și acum, perspectiva. Succesele rea
lizate sînt un imbold pentru obținerea 
altora, la fel de frumoase, pentru spo
rirea numărului de recorduri, de cam
pioni școlari, de juniori și — de ce 
nu ? — chiar de seniori. Pentru aceasta, 
conducerea școlii, întregul colectiv de 

nui cu drumeția, vom încerca să esca
ladăm urcușul de la Lacul Ana. Ce 
scrieți în carnet ? Sînteți cumva turist ?

— Nu, sînt la odihnă. Dar, știu eu, 
poate am să scriu ceva la gazetă.

— Dacă-i așa, vă rog să notați că 

de la concursul de patinaj rezervat 
veniți la odihnă
la invitația noastră au răspuns astăzi 
circa 200 de oameni.

M-am reîntors ir. stațiune împreună 
cu excursioniștii. Aș fi vrut să le aflu 
părerea despre cele văzute. Dar cum să-i 
cunoști pe toți? M-am adresat cîtorva 
persoane: Constantin Ciortan, învățător 
în comuna Florești, raionul Baia de 
Aramă, în vîrstă de 61 de ani, Rodica 
Manolescu, inginer la M.I.U,, Petre 
Sandu, controlor la I.S.R. Tîrnăveni ș a. 
mi-au spus că de-acum înainte nu vor 
mai ocoli munții.

ÎNTRECERI DE SELECȚIE

...Ca în fiecare dnoă-amiază, sala de 
șah era arhiplină' De dala aceasta însă

Foto : P. Romoșan

profesori au preconizat măsuri pentru 
sporirea eficienței lecțiilor, pentru mo
dernizarea procesului de educație fizică, 
pentru efectuarea într-un mod și mai 
riguros a antrenamentelor. Și, bineîn
țeles, pentru continuarea perfectei sim
bioze dintre învățătură și sport, de alt
fel obiectivul nr. 1 al școlii...

CONSTANTIN ALEXE 
TIBER IU STĂM A

concursul avea un caracter de selecție. 
După o serie de întîlniri de verif 
astăzi au luat loc la mese șahiștii re
marcați in întrecerile anterioare. Primii 
șase in clasament vo' alcătui selecțio
nata celor aflați la odihnă care va in- 
tilni reprezentativa salariaților din sta
țiune. Piuă cind am plecat, croitorul. 
Mircea Dărăban din București, strun
garul Ștefan Ioan din Tirgoviște și 
cizmarul loan Andrei din Capitaiă, ob
ținuseră cele mai multe victorii.

PE LACUL CIUCAȘ...

Părăsindu-i pe șahiști, am coborit la 
lacul Ciucaș, unde urma să aibă loc 
un concurs de patinaj. 35 de tineri erau 
în întrecere pe pista unde au alergat de 
atitea ori Eva Farcaș, Emil Papuc, Dan 
Lăzărescu șz uiți maeștri ai patinajului 
viteză. In timp ce își disputau întîieta- 
tea amatorii de patinaj, Iuliu Gașpar, 
organizatorul sportiv al stațiunii, îmi 
spunea că s-a reamenajat canalul ali
mentator de apă, că s-a lărgit lacul și 
că acum se poate trasa o pistă de 
400 de metri'

— Ne-am pregătit pentru că și în 
acest sezon vom primi vizita sportivilor 
de performanță.

In acel moment au trecut linia de 
sosire concurența dintr-o serie. Apoi, 
învingătorii seriilor și-au măsurat for
țele între ei. iar în finală a ieșit cîști- 
gător Joan Terpe, lăcătuș la întreprin
derea „6 Martie" Sighișoara, urmat de 
P. Vagner, zețar la I.P. Cluj, \l. Turja, 
tipograf la l.P. Sibiu etc.

întrecerile s-au încheiat. Umbrele în
serării învăluie încet, încet, așezarea. 
Cind liniștea a coborit pe pîrtiile de să- 
nius, pe aleile și drumurile stațiunii, ve
selia s-a mutat în sălile Casei de cul
tură. Se aprind radiourile, se scot cărți 
de la bibliotecă, pasionalii muzicii as
cultă discuri, încep noi confruntări la 
mesele de șah și de tenis, iar iubitorii 
dansului se intilnesc in frumoasa sală 
cu candelabre' Programul interesant al
cătuit pentru oamenii muncii veniți la 
odihnă in Tușnad scurtează nopțile 
lungi de iarnă...

TR. IOANIȚESCU
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pe gheață Corespondentă brașoveană
Primele jocuri din 
au fost influențate

„Cupa 30 Decembrie 
de vremea călduroasă

• Lectoratele cu antrenorii •Recenzii de specialitate*  Analize tehnice

actuale*,,Masa  rotundă“ a ziarului „Drum nou“

CIUC 28 (prin tele- 
necazul numeroșilor 

amatori de hochei pe gheață, în locali
tate vremea se menține călduroasă, 
mercurul „încăpățînîndu-se" să nu co
boare sub 0 grade. în aceste condiții, 
primele jacuri din cadrul „Cupei 30 
Decembrie" au fost mult influențate de 
starea proastă a gheții. Cele două par
tide inaugurale, disputate duminică 
seară, au fost programate la o oră tîr- 
zie, cînd vremea s-a arătat ceva mai 
îngăduitoare cu hocheiștii.

Cea de a doua întîlnire (n.r. rezultatul 
primului joc a apărut în ziarul nostru 
de luni) a opus echipei noastre cam
pioane, Steaua București, formația Di
namo București. Meciul s-a încheiat cu 
victoria campionilor la scorul de 5—2

MIERCUREA 
fon). — Spre...

S.S.E. nr. 2 pe primul loc
de juniori

Prima dintre cele trei părți ale cam
pionatului de juniori al Capitalei s-a 
încheiat ieri după amiază, prin dis
putarea jocului dintre echipele Steaua 
și S.S.E. nr. 2. După cum era de aș
teptat, elevii — ou o formație mai 
omogenă și mai bine pregătită din 
Îrunct de vedere al tehnicii patinaju- 
ui — au cîștigat cu scorul de 7—3 

(4—1, 2—2, 1—0). In felul acesta, 
echipa S.S.E. nr. 2 ocupă primul loc 
în clasament cu 10 puncte, urmată de 
Steaua cu 7 puncte.

Tot ieri, însă dimineața, a avut 
loc un alt „derbi" : Olimpia—Construc
torul II, pentru ocuparea locurilor 3 și 
4. Victoria a revenit primei formații 
cu scorul de 8—1 (2—0, 3—0, 3—1), 
astfel că pe locul 3 s-a clasat Olimpia, 
iar pe locul 4 Constructorul II.

Cîteva cuvinte despre această primă 
evoluție a tinerilor hocheiști bucureș- 
teni. în primul rînd, să consemnăm 
constatarea — îmbucurătoare — că în 
cadrul fiecărei echipe joacă cîteva au
tentice talente : Gheorghiu, Păduraru 
(Steaua), Trifu, Minciună (S.S.E. nr. 2), 
Kusu și Rodu (Olimpia), Florea Zgîn-

A apărut nr. 24 
al revistei

„SPORT"
Din cuprins spicuim următoarele 

materiale :
• INTERVIURI DE SFÎRȘIT 

DE AN cu sportivi de seamă ai 
țării ;
• Instantanee pugilistice (fotore

portaj la Galați)
• FOTBAL : Portret Hălmăgea- 

nu ® C.S.M.S. Iași vizează locul pa
tru • Interviu cu italianul Armando 
Picchi (Internazionale) • Povestea 
lui Alfredo Di Stefano (V)—urmare.
• SPORTUL PE MELEAGURI 

OLTENEȘTI : • Trei „reprize" cu 
Ciobotaru ® Profesorul de matema
tici • Tudor și „Pandurii" săi.

• MAGAZIN SPORTIV. Va
rietăți interne și de peste hotare
* Caricaturi • Răvașe de Anul Nou
• Versuri.

Găsiți acest număr al revistei ilu
strate SPORT la toate chioșcurile 
pentru difuzarea presei din Capitală 
și din tară.

INFORMAȚIE
Consiliul general UCFS organizează 

la I.C.F., în perioada 15 — 22 februarie 
1965, o sesiune de avansare a antreno
rilor la toate categoriile de. clasificare.

înscrierile se fac prin consiliile re
gionale (orășenești) UCFS, pînă la 

. data de 15 ianuarie 1965.

De la I. E. B. S,
• Săptămîna aceasta patinoarul artifi

cial din parcul „23 August" este des
chis pentru patinaj public joi orele 
17—19, sîmbătă orele 11—14 și 
17—19 și duminică orele 10 — 13 
și 15—17. Se închiriază ghete cu 
patine.

® La bazinul acoperit Floreasca conti
nuă cursurile de inițiere la înot pen
tru copii. Înscrieri și informații a 
bazin.
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(1—1, 3—0, 1—1). Numeroși spectatori 
prezenți la această partidă au putut 
urmări un joc de calitate doar în re
priza secundă, cînd ninsoarea și lapo- 
vița au încetat și gheața s-a prezentat 
în condițiuni corespunzătoare. Punctele 
au fost înscrise în ordine de Peter (S), 
Florescu (D), Peter, Peter, Biro (S), 
Cs. Hollo (S) și Țiriac (D).

Pentru luni au fost programate jocu
rile: Voința M. Ciuc — Dinamo Bucu
rești și Steaua București — Tîrnava 
Odorhei. La ora cînd are loc convorbi
rea telefonică, la Miercurea Ciuc timpul 
continuă însă să fie călduros, așa încît 
este probabil ca partidele să fie amînate 
pentru altă zi sau să se dispute în 
timpul nopții.

in clasamentul campionatului
al Capitalei

elimină-

jocuri a

că (Constructorul II). La această listă 
am fi putut adăuga alți câțiva juniori, 
cum este cazul Iui Ruxandariu (Con
structorul II) sau Fodorea (S.S.E. nr. 2), 
dar aceștia au dovedit în repetate 
rînduri că sînt certați cu disciplina, 
vociferînd pe teren și, ceea ce este 
mai grav, protestînd la deciziile arbi
trilor, cu toate că în unele ocazii au 
dovedit că nici măcar nu cunosc re
gulamentul de joc. De altfel, este ca
zul să atragem în mod serios atenția 
antrenorilor tuturor echipelor partici
pante asupra acestui aspect, deoarece 
în fiecare meci au abundat 
rile, „recordul" fiind deținut de Con
structorul II, care în patru 
avut... 56 de minute de eliminare 1 
Aproape un joc întreg! Un exemplu 
bun în această privință îl constituie 
echipa Olimpia (antrenor Florea Gero) 
ai cărei jucători sînt disciplinați și 
corecți în joc.

Și acum, pentru că astăzi începe 
cea de a doua parte a întrecerii ne 
exprimăm speranța că de această dată 
se vor asigura condiții optime de des
fășurare, nu așa cum s-a întâmplat 
pînă acum, cînd nu a existat instalație 
de cronometraj și microfon, iar lumi
nozitatea pe patinoar a lăsat de dorit 
(ieri, din 24 de becuri 9 nu ardeau !), 
ceea ce poate produce și accidentări.

IN SĂLILE DIN TARA...
* CLUJ
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„Cupa Sportul popular". Primele în- 
tîlniri din noua ediție (la care parti
cipă cîte 8 formații de juniori și ju
nioare) au scos în evidență buna com
portare a echipelor Știința (junioare),
5.5. E., Știința și C.S.S. (juniori). Cîte- 
va rezultate: la juniori: S.S.E. I — Ind. 
Sîrmei 33—17 (17—9), Știința — Ci
mentul 24—16 (15—7), S.S.E. II — 
Clujeana 24—11 (13—8); la junioare:
5.5. E. I — Spartac 9—3 (5—2), Știința 
— C.S.S. 10—5 (1—3), S.S.E. II — 
Ind. Sîrmei 5—3 (0—1).

„Cupa F.R.H." Anul acesta s-a 
scris un număr record de echipe: 
dintre care 8 sînt feminine. Ele 
fost împărțite în serii. Formațiile 
nătatea și C.F.R. — recent înființate— 
participă cu acest prilej la prima lor 
competiție oficială. Prima etapă a adus 
și cîteva rezultate-surpriză. Astfel, 
la senioare Știința (din categoria A) 
a trebuit să se mulțumească cu un re
zultat de egalitate (13—13) în meciul 
cu echipa Universitatea, iar Flamura 
roșie a întrecut cu 9—5 pe Clujeana. 
La seniori, un meci echilibrat, dîrz dis
putat: Știința — Clujeana 19—11 (3—8). 
Campioana regională Cimentul Turda 
a fost învinsă de A.S. Armata cu 26— 
16, iar Sănătatea a întrecut pe C.F.R. 
cu 19—12.

Campionatul de calificare. Competi
ția s-a încheiat la Turda, unde s-nu 
întîlnit patru formații masculine. Cam
pioană regională a devenit Cimentul 
Turda, care a învins pe rînd pe C.F.R. 
Zalău cu 20—4, C.S.S. Cluj cu 16—14 
și Victoria Bistrița cu 14—13. Pe locu
rile următoare s-au clasat: 2. Victoria 
Bistrița; 3. C.S.S. Cluj; 4. C.F.R. Za
lău. Dintre jucători s-au remarcat: Ves- 
can, Sălciuan, Halasz, Trifu. Saivan 
(Cimentul), Greabu, Csikert (Victoria), 
Costea, Goia (C.S.S.) și Angelescu 
(C.F.R.). (P. Ptudvani, coresp.).

O HAȚEG
Campionatul de calificare. Compe

tiția regională a luat sfîrșit cu succesul

Pentru cei peste două sute de antre
nori din regiunea Brașov, comisia de 
pregătire a cadrelor din consiliul regio
nal UCFS (responsabil Nicolae Lebu) 
a inițiat predarea lectoratelor într-o 
formă nouă.

In loc să fie aduși antrenorii din re
giune la Brașov, au fost trimiși lectorii 
în regiune, în două centre: Sibiu și 
Mediaș. Se pare că metoda este bună, 
în felul acesta realizîndu-se și un 

schimb de experiență și o îndrumare 
concretă, pe teren. Antrenorii din Bra
șov și-au ținut lectoratele la sediul 
consiliului regional.

Temele prezentate în acest trimestru 
au fost: „Metodele moderne de antre
nament" (V. Ludu), „Metodica dezvol
tării calităților fizice" (Gh. Marcu), 
„Forma sportivă" (dr. L. Taus).

La prima temă, a metodelor moderne 
de antrenament, s-au prezentat și s-au 
discutat hometria, antrenamentul cu in
tervale, antrenamentul în circuit.

Foarte apreciată a fost analiza cărții 
tov. C. Florescu, V. Dumitrescu și A. 
Predescu despre metodica dezvoltării fi
zice.

Obținerea și menținerea formei sporti
ve a constituit cea de a treia temă a 
lectoratului — pe decembrie. Ea a fo
losit și concluziile lucrărilor pe aceeași 
temă susținute la sesiunea metodico- 
științifică de la Cluj, din luna noiembrie 
a acestui an,

O parte din lecțiile predate la lecto
rat, considerate ca cele mai utile, vor 
fi multiplicate.

In regiunea Brașov au o foarte bogată 
activitate metodică antrenorii din cole
giile tehnice de fotbal și schi. Fotbalul 
și-a ținut cu regularitate (lunar) refe
ratele și lecțiile practice, iar schiul și-a 
încheiat laborios pregătirea pe uscat și 
cursul cu antrenorii de pe Postăvar, prin 
participarea plăcută și utilă a antrenoru
lui echipei Franței, Rene Sulpice. Dar 
despre activitatea metodică a colegiilor 
tehnice pe altădată...

★
Se spune mereu că literatura noastră 

de specialitate nu este suficient de cu-

@HAM0BAL^7 

echipelor C.F.R. Teiuș (f), Unirea Se
beș și S.S.E. Deva (m), care au ocupat 
primul loc. La băieți au participat 
formații (împărțite în două serii), 
Ia fete 5. (N. Sbuchea, coresp.).

• IAȘI
Campionatul orășenesc. Au luat sfîrșit 

întrecerile campionatului orășenesc. La 
seniori, datorită repartizării echipe
lor după criteriul valoric, meciu
rile au fost echilibrate și de un nivel 
tehnic satisfăcător. Cu o formație omo
genă și jucători animați de dorința de 
a furniza spectacole de calitate, dotați 
cu multă putere de luptă, S.S.E. (an
trenor prof. T. Dăian) a cucerit titlul 
de campioană a orașului. O oompor- 
tare frumoasă a avut și echipa Insti
tutului pedagogic, clasată pe locul al 
doilea. în schimb, campioana regiunii 
Iași, Moldova, a avut o evoluție neoon- 
cludentă (din 10 meciuri a cîștigat 5 
și unul l-a terminat la egalitate).

Modestă sub toate aspectele a fost 
competiția echipelor feminine. Pe pri
mul Ioc s-a clasat Institutul pedagogic. 
La juniori, victoria finală a revenit for
mațiilor S.S.E. (la băieți) și S.M. nr. 2 
„Mihail Eminescu" (la fete). (E. Ursu, 
coresp.).

© LUPENI
„Cupa F.R.H.". Handbalul în 7 este 

foarte îndrăgit pe Valea Jiului. In a- 
ceastă parte a țării activează un mare 
număr de echipe, dintre care două 
(S.S.E. — fete și Știința — băieți, am
bele din Petroșeni) în prima categorie. 
Activitatea competițională își mărește 
volumul în acest sezon prin organiza- 
îea — pentru prima dată — a „Cupei 
F.R.H.". Jocurile au loc în spațioasa 
sală Minerul din Lupeni. Pînă în pre
zent s-au consumat trei etape, care au 
atins un nivel tehnic bun, datorită, 
participării valoroase. întrecerea pen
tru primul loc a devenit mai pasio
nantă de la o etapă Ia alta; multe par
tide au prilejuit dispute pasionante (de 
pildă: S.S.E. Petroșeni — Minerul A- 
ninoasa, Minerul Aninoasa— Viitorul

17 
iar

noscută și utilizată. Nu se citește, nu 
se discută, nu se scrie în problemele teh
nice și metodice, atît cît sportul de per
formanță o cere astăzi.

Iată de ce apreciem ca inspirată ideea 
Cabinetului metodico-științific regional 
de a pregăti și publica în presă recen
zii ale cărților de valoare apărute în 
ultimul timp.

Orice sfîrșit de an aduce în mod fi
resc bilanțul activității sportive, analize
le tehnice ale secțiilor pe ramură de 
sport și ale comisiilor regionale UCFS. 
La ședințele de analiză organizate pînă 
în prezent s-au discutat multe lucruri 
interesante, s-au desprins concluzii uti
le pentru activitatea de viitor Se impune 
ca o necesitate de viitor preocuparea 
și mai stăruitoare pentru secțiile de co
pii și juniori, alcătuirea unui calendar 
bogat, cu cel puțin 20—30 de concursuri, 
folosirea metodelor noi de antrena
ment, pregătirea psihologică a sporti
vilor.

La atletism a reieșit, față de anul tre
cut o creștere a numărului de sportivi 
legitimați (247 față de 106) și, ceea ce 
e mai interesant, un echilibru între nu
mărul de băieți și de fete (144—103). 
A crescut numărul de clasificați (2439), 
de competiții (98) și recorduri (14 repu
blicane, 48 regionale). Din cei 10 cam
pioni republicani 7 sînt juniori, iar din 
cei 21 atleți de lot 13 de asemenea. 
Surprinzător este numărul mic de antre
nori de categoria a ll-a (5), față de 
numărul total al antrenorilor (32).

Analiza secției de tenis a clubului 
Steagul roșu a confirmat încă o dată 
priceperea și pasiunea antrenorului loan 
Racoviță. Este antrenorul care l-a for
mat pe Țiriac, i-a crescut pe Bcsch și 
Kerekeș și acum — pentru întîia dată 
la noi în țară — a reușit să aibă în 
secție doi tineri de 15 ani cu categoria 
I. De altfel, vîrsta întregii echipe nu 
depășește 16 ani.

Ceea ce impresionează la acești tineri 
este puterea lor de muncă. Sînt juniori

Vulcan și S.S.E. Petroșeni — Minerul 
Lupeni). In general, echipele se pre
zintă bine pregătite. Pe primele locuri 
din clasament se află Știința I, Știința 
II și S.S.E. Petroșeni. Iată câteva re
zultate: Știința I Petroșeni — Minerul 
Lupeni 35—11, Știința II Petroșeni — 
Viitorul Vulcan 21—9, Minerul Aninoa- 
sa — Viitorul Vulcan 22—20, Știința 
II — Minerul Lupeni 29—11. (I. Cior- 
tea și L Cosiescu, coresp.).

AZI DERBIUL FEMININ ȘTIINȚA — RAPID

Ecli^ele lentirme își coratoniia azs 
ora 17 sînt programate în sala Floreas. ■ 
Silința — Rapid și Electromagnetica — 
rînd derbiul Știința — Rapid, care pro» 

în • io to gr aii a — un aspect di- 
— de ia Progresa’ — se pregătei 
reuși*  â. ‘Ja lata ei se pr*c  

ca Felicia Bucur, Viorel Marcu. Codin 
Dumitrescu care au in acest an mai mult 
de 4 000 de ere de tenis. Apreciem ca 
deosebit de valoroasă folosirea mașinii 
de servit mingi, care permite într-o 
oră servitul a peste două sute de mingii 
cu forță și traiectorie diferită. «s

'ir
„Mesele rotunde" sînt totdeauna foar

te binevenite. Ele prezintă și dezbat 
principalele probleme ale sportului ro- 
mînesc. Se expun puncte de vedere, se 
caută soluții, se fac propuneri.

Ziarul local „Drum nou“ și Consiliul 
regional UCFS Brașov au inițiat și or
ganizat o „masă rotundă" cu tema: 
„Sportul de performanță pe treapta va
lorii mondiale".

La această interesantă discuție, care 
s-a transformat într-o adevărată cons
fătuire metodică, au participat directori 
de școli cu profil sportiv, profesori, an
trenori, coordonatori tehnici.

Trei au fost problemele mari asupra 
cărora s-au purtat discuții timp de pa
tru ore:

— metodele de selecție a sportivilor 
de performanță r

— cerințele tehn:ce la nivelul perfor
manțelor mondiale}

— munca organizatorică și creșterea 
performanței sportive.

Au fast analizate din practica spor
tivă, din experiența școlilor, cluburilor, 
asociațiilor, comisiilor sportive, greșelile 
și lipsurile de pînă acum, făcîndu-se, 
totodată, propunerile cele mai potrivite 
pentru viitor.

Concluziile „mesei rotunde" au ară
tat slaba noastră preocupare pentru co
pii și juniori, necesitatea căutării și gă
sirii de noi forme de selecție în sportul 
de masă, imperativul unei noi orientări 
în educația fizică școlară.

Baza materială nu este nici ea la» 
nivelul cerințelor, al numărului din ce 
în ce mai mare de practicanți ai sportu
lui recreativ sau de performanță;

In sfîrșit, trebuie să se pună accent 
pe munca metodico-ștîințifică, fără a- 
ceasta sportul rămînînd în sfera empiri
cului, a rezultatelor întîmplătoare și a 
lipsei de perspectivă.

întreg materialul „mesei rotunde" a 
apărut într-o pagină a ziarului „Drum 
nou". In final se făcea invitație tuturor 
celor interesați de problemele discutate 
să participe în continuare la dezbaterea 
lor. Așadar, pentru regiunea C >v 
„masa rotundă" continuă să-și aș0'''le 
în viitoarele coloane ale ziarului, cola
boratorii...

prof. VIRGIL LUDU
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Dinamo București — Farul 0-3H La acest rezultat a contribuit joarte mult și Elisabeta Goloșie, care și-a condus 
echipa foarte bine, lat-o pe constănțeancă realizlnd unul din. numeroasele atacuri care au adus puncte prețioase 

echipei- Farul Fote : P. Romoșan

După o etapă mai
în aspecte pozitive

Etapa de duminică a campionatelor 
republicane de volei a fost mai bo
gata în cotisiatari îmbucurătoare de- 
cît precedentele. In primul rînd s-a 
înregistrat o ușoară creștere calitati
vă. Câteva dintre jocuri au oferit faze 
de un buh nivel tehnic, spectaculoase. 
Apoi multe dintre partide au fost foar
te disputate, ceea ce a mărit interesul 
publicului. Ca urmare a echilibrului 
de pe teren, jucătorii și jucătoarele a.u 
trebuit să facă apel la tot bagajul lor 
de cunoștințe tehnico-iactice. Și o ul
timă constatare : etapa a IV-a ne-a 
furnizat cîteva surprize, ceea oe face 
mai frumoasă și mai interesantă con
diția.

LA BĂIEȚI, FRUNTAȘII AU 
CONFIRMAT...

Intîi despre Rapid. în comparație 
cil Dinamo și Tractorul, liderul clasa
mentului a beneficiat de avantajul te
renului. Dar, nu acesta a determinat 
victoria sa categorică obținută în fa
ța studenților gălățeni, ci jocul bun, 
variat la care au contribuit toți jucă
torii folosiți. Atacul s-a comportat la 
nivelul cunoscut, făcând dovada — ca 
de atîtea ori pînă acum — a calității 
și a eficacității lui. In ce privește sis
temul defensiv al rapidiștilor, acesta 
a făcut progrese însemnate. Faptul că 
pînă acum echipa n-a pierdut nici un 
set este grăitor.

Totuși, rezultatele cele mai bune 
par a fi cele obținute de Dinamo și 
Tractorul. Echipele lui Derzei și Fie- 
raru au trecut cu brio examenele din 
deplasare și încă în fața unor adver
sari destul de puternici, ca de pildă 
studenții timișoreni. Aceștia mizează 
prea mult pe aportul lui Mihai Coste, 
ceea ce este prea puțin pentru a de
păși o formație mai echilibrată ca va
lori, cum este Dinamo București. 
Foarte categorică este victoria tinerei 
echipe brăilene Constructorul (3—0 
eu Petrolul), care... anunță că va 
avea un cuvînt greu de spus în în
trecerea primelor formații, în rindul 
cărora a debutat în acest an. Rămîne, 
în schimb, sub semnul întrebării com
portarea voleibaliștilor din sir. dr. 
Slaicovici, care n-au reușit nici acum 
să obțină victoria. E singura formație 
cu O la acest capitol. Ce e de făcut? 
Să așteptăm și jocul cu Știința Timi
șoara, din etapa viitoare, pentru u- 
nele concluzii definitive.
...ÎN SCHIMB LA FETE DINAMO 
ȘI RAPID AU TREBUIT SA PĂ

RĂSEASCĂ TERENUL ÎNVINSE
O surpriză de mari proporții: Di

namo (campioana țării) — Farul 
Constanța 0—3, la București I I Așa
dar, fetele de pe malul mării au reu
șit duminică ceea ce nu a reușit de 
multă vreme o formație din provin
cie : să câștige la Dinamo „acasă**.  O 
victorie pentru care Ada lonaș, Eli
sabeta Goloșie și colegele lor merită 
felicitări. O victorie care, să sperăm, 
va anunța asaltul echipelor din pro
vincie (mulțumite pînă acum cu un 
Ioc la mijlocul clasamentului) spre 
ticurile fruntașe. Din această între
cere, fără îndoială, va cîștiga voleiul 
nostru feminin, calitatea lui. Și pen
tru a aprecia și mai bine victoria Fa
rului, amintim că din echipa campi
oanelor n-au lipsit nici Doina lvă- 
nescu și Lia Vanea, nici Maritena 
Ștefănescu, Helga Schreiber sau Vio

pelor într-o singură zi: 914 puncte (în 
6 meciuri) în prima etapă a campiona
tului masculin și 565 puncte (în 5 me
ciuri) în etapa a 5-a a campionatului 
feminin;

— cele mai multe puncte înscrise 
într-un meci: Steaua ■— Rapid Buc. 
95—94 la băieți și Rapid Buc. — Știin
ța Cluj 87—71 la fete;

— cele mai puține puncte marcate 
într-un joc: Politehnica Cluj — Dinamo 
Oradea 43—44 la băieți și Progresul 
București — Știința Cluj 34—30 la fete.

• întrecerile campionatelor republi
cane vor fi reluate după cum urmea
ză: MASCULIN — Seria I la 10 ia
nuarie și seria a II-a la 7 martie; FE
MININ — Seria I la 14 februarie și 
seria a II-a la 14 martie.

rica Herișanu. In schimb, rezultatul 
de la Craiova (Voința — Rapid 3—2) 
este discutabil. Rapidistele, după un set 
de mare luptă (18—16), au condus 
eu 2—0 și apoi cu 2—1 la seturi. Iată 
că în setul patru conducătorul echipei 
bucureștene — Ion Iacob — a scos 
formația de pe teren, pe motiv că me
ciului nu i-au fost asigurate condiții 
pentru o desfășurare normală, precum 
și că unii spectatori au avut o atitu
dine reprobabilă față de oaspete. Așa
dar, la o săptămînă de la jocul Elec- 
troputere — Semănătoarea (seria a 
II-a, masculin), cînd au avut ioc anu
mite incidente, din nou sîntem puși 
în fața unor fapte neplăcute și a unui 
final de meci rar întîlnit pe terenu
rile noastre de sport. Este de datoria 
Federației de volei să analizeze cu 
toata seriozitatea cele întîmplate la 
jocul Voința —-Rapid și să ia măsuri 
exemplare față d,e cei ce se fac vi- 
novați de abateri de la disciplină. 
Ziarul nostru așteaptă cit de curînd 
aceste măsuri.

In etapa de ieri așteptam un revi
riment din partea studentelor bucu
reștene — capabile de rezultate mai 
bune. Acest lucru nu s-a întâmplat 
și ele continuă să „împartă**  ultimele 
locuri cu Progresul și GS.M. Cluj, 
fără nicio victorie și toate trei la 
un loc cu cinci seturi aștigate față 
de... 36 pierdute. Deocamdată, parti
ciparea în campionat a acestor trei 
formații pare cam formală.

AL. CONSTANTIN

Iată cîteva relatări de la meciurile 
desfășurate în țară :

Partizanul Roșu Brașov — Progre
sul București, (f) 3 — 1. Victo
ria a revenit brașovencelor ca urmare 
a greșelilor mai puține comise de ele. 
Deși nu s-a ridicat la un nivel tehnic 
bun, meciul a plăcut în prima parte 
datorită evoluției scorului. (Eugen 
Bogdan și Tiberiu Maniu — coresp.).

Constructorul Brăila — Petrolul 
Ploiești (m) 3—0. Echipa locală a 
desfășurat un joc bun, remareîndu-se 
blocajul, care a acționat fără greșea
lă. In seturile 2 și 3 oaspeții au jucat

Precizia aruncărilor libere continuă 
să fie o problemă deschisă pentru echi
pele noastre fruntașe. Consultând pro
centajele înregistrate de fiecare forma
ție în prima parte a campionatului, am 
ajuns la concluzia că cifrele realizate 
sînt inferioare celor din ediția trecută. 
La băieți, de pildă, din 2206 aruncări 
au fost transformate doar 1449 (pro
centaj 65%), iar la fete din 1682 de 
aruncări doar 945 (procentaj 57%). Iată 
și clasamentele cu procentajele reali
zate de fiecare echipă:

MASCULIN: 1. Dinamo București
76%; 2. Dinamo Oradea 72%; 3.
Steaua București 70%; 4—5. Rapid 
București și Politehnica Cluj 68%; 
6—7. C.S.M.S. Iași și Steagul roșu Bra
șov 65%; 8. Știința Cluj 64%; 9. Fa
rul Constanța 62%; 10—12. Știința

bogată
mai bine, dar n-au putut face față 
atacurilor adverse. (N. Costin — co
resp.).

Farul Constanța — Știința Clui 
(m) 3—0. Constăințenti au fost supe
riori atît în atac, cit și în apărare și 
au câștigat fără drept de apel. S-au 
remarcat Tîmirgazin, Coțoveanu și 
Bărbulescu (Farul), Bînda și Biji 
(Știința). (M. Șeuleanu — ooresp.).

C.S.M.S. Iași — Minerul B. Mare 
(m) 3—2. O partidă viu disputata. 
Gazdele au câștigat datorită inspira
tei introduceri a jucătorilor de re
zervă (Cojea și Fedoreac). Am mai 
remarcat pe Moșescu, Iliuță și Weis
man (C.S.M.S ), Pop și Sacaci (Mi
nerul). (E. Ursu — coresp.).

Minerul Bihor — Progresul Buc. 
(m) 3—2. Un meci dramatic prin 
desfășurarea jocului și prin evoluția 
scorului. Victoria putea reveni fiecă
rei dintre formații. A fost un specta
col plăcut și pe parcursul celor 127 
minute de joc am asistat la faze fru
moase. Păcat că arbitrajul lui N. Mu
gur (Buc.), care n-a fost destul de 
autoritar, a permis prea multe discu
ții din partea jucătorilor, măi ales 
celor de la Progresul. S-au remarcat : 
Adamovici, Bîc, Starinschi (Mine
rul), Chezan și Cherebețiu (Progre
sul). (M. Domițian — coresp.).

CLASAMENTELE SERIEI I. 
Masculin

(1) 1. Rapid 4 4 0 12: 0 (180— 90) 8
(3) 2. Dinamo 4 4 0 12: 3 (213—132) 8
(2) 3. Tractorul 4 4 0 12: 3 (214—141) 8

(10) 4. Faxul 4 2 2 7: 6 (153—160) 6
(11) 5. Constructorul 4 2 2 6: 6 (150—142) 6
(4) 6. Petrolul 4 2 2 8: 9 (209—212) 6
(6) 7. Min. B. Mare 4 2 2 8:10 (216—225) 6
(5) 8. Șt. Timișoara 4 2 2 6: 8 (174—175) 6

(12) 9. C.S.M.S. Iași 4 2 2 7:10 (208—221) 6
(’) 10. Steaua 4 1 3 9: 9 (216—219) 5
(8) 11. Știința Galați 4 1 3 5: 9 (149—188) 5
(9) 12. Știința Cluj 4 1 3 5:10 (169—212) 5

(14) 13. Minerul Bihor 4 1 3 6:11 (173—241) 4
(13) 14. Progresul 4 0 4 3:12 (154—220) 4

Feminin
(3) 1. Știința Cluj 4 4 0 12: 4 (221—144) 8
(4) 2. C.P. Buc. 4 3 1 11: 3 (197—130) 7
(1) 3. Dinamo 4 3 1 9: 3 (160—115) 7
(2) 4. Rapid 4 3 1 11: 4 (197—150) 7
(6) 5. Part. r. Br. 4 3 1 10: 6 (199—198) 7
(5) 6. C.S.M. Sibiu 4 2 2 8: 6 (176—172) 6
(7) 7. Farul 4 2 2 6: 6 (156 — 158) 6
(8) 8. Metalul 4 2 2 6: 7 (129—164) 6
(9) 9. Voința Cr. 4 2 2 6: 9 (174—179) 6

(10) 10. Știința Buc. 4 0 4 4:12 (171—214) 4
(12) 11. Progresul 4 0 4 1:12 (109—194) 4
(11) 12. C.S.M. Cluj 4 0 4 0:12 (99—180) 4

Tn paranteză sînt trecute locurile ocupate
de echipe înaintea etapei a IV-a.

BASCHET
Buletinul campionatelor

București, Știința Timișoara și Știința 
Tg. Mureș 59%.

FEMININ: 1—2. Știința Cluj și Vo
ința Brașov 67%; 3. Rapid București 
60%; 4. Știința Constanța 59%; 5. 
Constructorul București 58%; 6. Mure
șul Tg. Mureș 54%; 7. Știința Bucu
rești 52%; 8. Voința București 51%; 
9. Progresul București 50%; 10. Voința 
Oradea 49%.

• Liderii coșgeterilor, Dorina Suli- 
man și Horia Demian dețin și recordul 
celor mai multe puncte înscrise într-o 
singură partidă: D. Suliman 38 în me
ciul cu Voința Brașov și H. Demian 
42 în partida eu Dinamo București. 
Iată și alte „recorduri" ale actualei 
ediții a campionatelor republicane:

— cea mai mare eficacitate a echi-

Finete anului coincide, de obicei, cu 
bilanțuri. In sport, bilanțul înseamnă 
recorduri : mondiale, olimpice, euro
pene. Pentru cititorii noștri oferim în 
rîndurile de mai jos un bilanț al re
cordurilor mondiale și europene stabi
lite (sau egalate) în cursul anului 
1964, rod al eforturilor și strădaniilor 
atleților, înotătorilor, halterofililor, 
trăgătorilor, patinatorilor și popicarilor 
din întreaga lume.

ATLETISM

Recorduri mondiale i
Barba{l :

100 m, 10,0 x R. Hayes, S.U.A,
200 m, 20,2, H. Cari, S.U.A.
400 m, 44,9 x M. Larrabee, S.U.A.
400 m garduri, 49,1: R. Cawdey, S.U.A. 
Stai. 4X100 m, 39,0, Echipa S.U.A.
Ștaf. 4X400 m, 3:00,7, Echipa S.U.A. 
Prăjină, 5,28, F. Hansen, S.U.A. 
Lungime, 8,34, R. Boston, S.U.A. 
Greutate, 20,67, D. Long, S.U.A.
Disc, 64,55, L. Danek, Cehoslovacia 
Sulița, 91,72, T. Pedersen, Norvegia 
Maraton, 2hl2:ll,2, B. Abebe, Etiopia.

(La această probă se înregistrează 
numai cea mai bună performantă mon
dială și europeană).

Femei :

100 m, 11,2, x W. Tyus, S.U.A.
200 m, 22,9, x M. Burvill, Australia
400 m, 51,2, Sin Kim Dan, R.P.D. Core

eană
800 m, 1:58,0, Sin Kim Dan, R.P.D. Co

reeană.
80 m garduri, 10,5 x K. Balzer, R.D.G.

10,5 x I. Press, U.R.S.S.
10,5, x D. Stamejcici, Iugoslavia 

Ștaf. 4X100 m, 43,6, Echipa Poloniei 
Lungime, 6,76, M. Rând, Anglia 
Suliță, 62,40, M. Gorceakova, U.R.S.S. 
Pentatlon, 5246, I. Press, U.R.S.S.

Recorduri europene :
Bărbați :

200 m, 20,4, S. Ottolina, Italia 
Ștaf. 4X100 b, 39,2, Echipa Franței 
Ștaf. 4X400 m, 3:01,6, Echipa Angliei 
Prăjină, 5,15, M. Preusger, R.D.G. 
Disc, 64,55, L. Danek, Cehoslovacia 
Suliță, 91,72, T. Pedersen, Norvegia 
Maraton, 2hl3:55,0, B. Heatley, Anglia

Femei :

100 m, 11,3, x V. Klobukovska, Polonia 
200 m, 23,0, I. Kirzenstein, Polonia 
400 m, 52,2, A. Packer, Anglia 
800 m, 2:01,1, A Packer, Anglia 
80 m garduri, 10,5, x K. Balzer, R.D.G.

10,5, x I. Press, U.R.S.S.
10,5, x D. Stamejcici, Iugoslavia 

Ștaf. 4X100 m, 43,6, Echipa Poloniei 
Lungime, 6,76, M. Rând, Anglia 
Suliță, 62,40, M. Gorciakova, U.R.S.S. 
Pentatlon, 5246, I. Press, U.R.S.S.

NATATIE
Recorduri mondiale :

Bărbați t

100 m liber, 52,9, A. Gottvalles, Franța
52,9 S. Clark S.U.A.

400 m liber, 4:12,2, D. Scholander, S.U.A. 
1500 m liber, 16:58,7, R. Saari, S.U.A.
200 m bras, 2:27,8, O'Brien, Australia 
200 m fluture, 2:06,6, K. Berry, Australia 
200 m spate, 2:10,3, J. Graef, S.U.A.
400 m mixt, 4:45,5, D. Roth, S.U.A.

Ștaf. 4X100 m liber, 3:33,2, Echipa S.U.A. 
Ștaf. 4X200 m liber,7:52,l. Echipa S.U.A. 
Ștaf. 4X100 m mixt, 3:58,5, Echipa S.U.A.

Femei :

100 m liber, 58,9, D. Fraser, Australia 
400 m liber, 4:39,5, M. Ramenofski, S.U.A.

SCHI

FONDIȘTII DIN ZĂRNEȘTI
AU ÎNCEPUT ANTRENAMENTELE PE ZĂPADĂ

Tn aceste zile, principala preocupare 
a consiliului asociației sportive Metalul 
Zărnești, de pe lingă Școala profesio
nală din localitate, este pregătirea a- 
propiatului sezon de schi, sport care se 
bucură de multă popularitate in rindul 
tinerilor. In fiecare iarnă, aceștia parti
cipă în număr mare la competițiile de

200 m bras, 2:45,4, G. Prozumenscikovd» 
U.H.S.S.
100 m fluture, 1:04,7, S. Stouder, S.U.A.

100 m spate, 1:07,7, K. Ferguson, S.U.A<

400 m mixt, 5:14,9, D. da Varona, S.U.A.’ 
Ștai. 4X100 m liber, 4:33,9, Echipa S.U.A. 
Ștaf. 4X100 m mixt, 4:03,8, Echipa S.U.A.

Recorduri europene s
Bărbați :

100 m liber, 52,9, A. Gottvalles, Franța
400 m liber, 4:14,9, F. Wiegand, R.D.G. 
1500 m liber, 17:27,0, J. Katona, Ungaria
200 m bras, 2:28,2, G. Prokopenko, U.R.S.S.
200 m fluture, 2:11,2, V. Kuzmin, U.R.S.S.-
200 m spate, 2:12,6i J. Kuppeis, R.F.G.
400 m mixt, 4:51,0, G. Hetz, R.F.G.
Ștaf. 4X100 m liber, 3:39,2, Franța
Ștaf. 4 X200 m liber, 8:06,8, Franța
Ștaf. 4X100 m mixt, 4:02,8, U.R.S.S.

Femei :

200 m bras, 2:45,4, G. Prozumenscikovțu 
U.R.S.S.

100 m fluture, 1:05,1, A. Kook, Olanda
100 m spate, 1:07,9, C. Caron, Franța
400 m mixt, 5:25,6, V. Hoiletz, R.D.G.
Ștaf. 4X100 m liber, 4:37,0, Echipă 

Olandei
Ștal/ 4X100 m mixt, 4:12,0, Echipa Olandei

HALTERE

Recorduri mondiale j
Cat cocoș, 357,5, I. Vahonin, U.R.S.S.
Cat. pană, 397,5, Y. Miyake, Japonia
Cat. ușoară, 432,5, V. Bazanovski, Polonia

Cat. semimijlocie, 445, V. Kurințov, U.R.S.S.
445, H. Zdrajila, Cehoslovacia

Cat. semigrea, 487,5, V. Golovanosjj

Cat. grea, 580, I. Vlasov, U.R.S.S.

Recorduri europene :
Cat. cocoș, 357,5 ,1. Vahonin, U.R.S.S.
Cat. pană, 377,5, M. Novak, Polonia
Cat. ușoară, 432,5, V. Bazanovski, Polonic!
Cat. semimijlocie, 445, V. Kurințov» 

U.R.S.S.
445, H. Zdrajila, Cehoslovacia

Cat. semigrea, 487,5, V. Golovanov* *

Cat. grea, 580, I. Vlasov, U.R.S.S.

TIR

Recorduri mondiale :
60 f. culcat, 597, L. Hammerl, Ungaria 

597, J. Wigger, S.U.A.
3X40 calibru redus, 1164, J. Wigger, S.U.Ajj 
3X40 calibru mare, 1153, G. Andersoa» 

S.U.A.
(In probele de tir nu se omologhează 

recorduri europene. De asemenea nu se 
înregistrează recorduri mondiale in pro
ba de talere).

PATINAJ VITEZA

Recorduri mondiale :
Bărbați :
1500 m, 2:06,3, x L. Zaițev, U.R.S.S.
3000 m, 4:27,3, A. Antsson, U.R.S.S.
Femei s
3000 m, 5:04,2, L. Skoblikova, U.R.S-lf
Recorduri europene :
Bărbați :
1500 m, 2:06,3, x L. Zaițev, U.R.S.S. 
9000 m, 4:27,3, A. Anisson, U.R.S.S.
Femei :
9000 m, 5:04,2, L. Skoblikova, U.R.S.S.

POPICK

Recorduri mondiale i
Bărbați :
200 bile, 982, Steijai, Iugoslavia
Femei t
100 bile, 451, Schxettne, Ungaria 
Recorduri europene J
Bărbați :
200 bile, 982, Steijai, Iugoslavia
Femei î
100 bile, 451, Schrettne, Ungaria
Notă :
x — record egalat.

mase, precum și la o serie de concursuri 
alături de juniorii fruntași din regiunea 
Brașov.

Pregătirile in vederea sezonului anu
lui 1965 au fost începute încă din pri
mele zile ale noului an școlar, sub con
ducerea prof. Lucian Neagu, distins re
cent cu „Merite sportive" pentru frumoa
sa activitate desfășurată în rindul elevi
lor. Lotul, alcătuit din 16 băieți și 14 
fete, se află intr-un stadiu avansai de 
pregătire. Zilele trecute, fondiștii, prin
tre care I. Prunoiu, V. Savu. Felicia 
Dudu ș.a., au parcurs primii kilometri 
pe zăpadă.

Consiliul asociației sportive a plani
ficat organizarea mai multor concursuri 
la care să participe juniori și junioara, 
din orașul Brașov.

C. GRUIA — coresp. regional

A nins și va ninge...
Institutul meteorologic ne anunță c3 

in noaptea de 27 spre 28 decembrie a 
început să ningă in majoritatea masive
lor muntoase din țara noastră.

In dimineața zilei de 28 decembrie, 
stratul de zăpadă atingea următoarele 
grosimi: Țar cu 142 cm, Semenic 43 cm, 
Rarău 22 cm, Vf. Omul 85 cm. Cota 1500 
20 cm, Fundata 10 cm, Lăcăuți 11 cm, 
Păltiniș 4 cm, Predeal 5 cm, Cimpulung 
Moldovenesc 2 cm

Pentru zilele următoare se preveda 
ninsoare și scăderea temperaturii.



Pregătiri pentru marile competiții 
internaționale din 1965

MULTA ATENTIE TN OR
GANIZAREA C. M. LA

HOCHEI PE GHEAȚA

Federația finlandeză de 
hochei pe gheață, unul 
din organismele cele mai 
active ale sportului din 
Finlanda, care numără 
peste 20 000 de jucători și 
180 de cluburi aȘiliate, 
desfășoară pregătiri "inten
se pentru a asigura buna 
organizare a campionate
lor mondiale de hochei pe 
gheață, programate între 
3 și 14 martie 1965.

Cum este și normal, a- 
tenția principală a fost a- 
cordată meciurilor din 
grupa A. In acest scop, în 
aoropierea stadionului de 
gheață din Tampere, unde 
se vor desfășura aceste în
treceri, au fost construite 
11 case. Fiecare dintre ele 
este prevăzută cu 11 ca
mere cu cîte două paturi, 
o instalație de sauna (baie 
cu aburi finlandeză), o 
sală de mese și săli de re
creație. Fiecare echipă 
participantă la campionate 
va dispune de una din a- 
ceste case.

Meciurile din grupa 
se vor desfășura pe un 
patinoar acoperit, primul 
de acest fel construit în 
Finlanda, cu tribune pen
tru 10 000 de spectatori.
Planurile construcției aparțin unui ar
hitect finlandez. Acoperișul nu este 
susținut de nici o colonadă, ci de 18 
arcuri din oțel. Sala va putea găz
dui concursuri de atletism, meciuri de 
box, lupte și baschet. Se prevede de 
asemenea instalarea unei piste pentru 
ciclism ceea ce va aduce Finlandei 
primul ei velodrom acoperit. In inte
riorul clădirii se află un birou cu ca
bine telefonice și teleimprimatoare. în
treaga construcție a fost terminată 
într-un an.

Reunit la Tampere, directoratul Fe
derației internaționale de hochei pe 
gheață a desemnat și 17 din cei 20 
de arbitri care vor conduce meciurile

Schiorul Eero Măntyrania este unul dintre cei moi 
populari sportivi din Finlanda. El a cîștigat la 
J. O. de iarnă de la Innsbruck două medalii de aur 
(la 15 si 30 km). Acum se pregătește cu asiduitate 

pentru marile concursuri ale anului viitor.

campionatului mondial: Olivieri (El
veția), Isotalo, Viitala, Sillankorva, 
Lahtinen (Finlanda), Wiking, Dahl
berg (Suedia), Staravoitov, Seglfa 
(U.R.S.S.), Pokorny, Cerny (Cehoslo
vacia), Johansenen (Norvegia), Wyc- 
sik (Polonia), Van Deeland (Canada), 
Kerkos, Cebulj (Iugoslavia), Trumble 
(S.U.A.).

Organizatorii campionatelor speră 
că măsurile luate vor permite ca În
trecerile să se desfășoare în condiții 
optime și să reprezinte un succes a! 
acestui sport.

PEKA LEHTONEN
— ziarist —

TOKIO

După cum transmit corespondenții 
de presă din Tokio, Federația de sport 
din R. P. Chineză a prezentat comi
tetului olimpic japonez un plan in le
gătură cu dezvoltarea relațiilor spor
tive dintre cele două țări. M. Oshima, 
membra al Comitetului Olimpic japo
nez, a declarat că sportivii din Ja
ponia și R. P. Chineză se vor tntilni 
în fiecare an la volei, baschet, hand
bal și tenis de masă. De asemenea, o 
delegație sportivă din R. P. Chineză 
va vizita instalațiile sportive din Ja
ponia.

★

Municipalitatea orașului japonez 
Saporro a stabilit în cadrul unei șe
dințe să candideze pentru organizarea 
Jocurilor Olimpice de iarnă din 1972. 
Acest oraș se află la 960 km nord de 
Tokio și dispune de bazele sportive ne
cesare organizării Olimpiadei. albe. De 
la Tokio p'rnă la Saporro călătoria cu 
avionul durează circa 1 oră și 10 mi
nute.

MOSCOVA

Federația unională de tenis de cîmp 
a alcătuit clasamentele celor mai buni 
jucători sovietici pe anul 1964. în frun
tea clasamentului masculin se află 
Tomas Lejus, urmat de Alexandr 
Metreveli, Viaceslav Egorov, Serghei 
Lihaciov, Rudolf Sivohin, Alik Ivanov, 
Mihail Mozer, Andrei Potanin etc. La 
feminin, primul loc a fost atribuit 
Anei Dimitrieva. S-au clasat apoi Va
leria Titova și Vera Tro.șkina.

BELGRAD

Pentru a treia oară alternativ, zia
riștii de sport iugoslavi l-au desemnat 
pe gimnastul Miroslav Cerar cel mai 
bun sportiv din Iugoslavia. Cerar a 
mai obținut acest titlu în anii 1961 și 
1963. La J.O. de la Tokio, Cerar a cîș
tigat două medalii de aur și una de 
bronz.

TUNIS

In sala expoziției din Tunis a luat 
sfîrșit turneul internațional de tenis. în 
proba de simplu masculin victoria a 

1 revenit italianului Sergio Tacchini, care 
j l-a învins cu 4—6 ; 3—6 : 6—1 : 6—2 ; 
I 6—4 pe tunisianul Mustafa Belkhodja. |

Pe locul trei s-a clasat italianul Giu
seppe Merlo, învingător cu 2—6 ; 6—4 ; 
6—1 în fața francezului Allain Bresson.

VARȘOVIA
Anul acesta titlul de cel mai bun 

boxer polonez a fost atribuit campionu
lui olimpic la cat. semiușoară Josef 
Grudzien — 880 puncte. In clasament 
urmează Jerzy Kulej, campion olimpic 
la cat. ușoară, cu 870 puncte, A. Olech 
— 735 puncte, Z. Pietrzykowski — 650 
puncte, M. Rasprzyk — 605 puncte și 
T. Walasek — 553 puncte. In anii pre- 
cedenți. acest titlu a fost cîștigat de 
Z. .Pietrzykowski (1960). ]V. Jedre- 
jewski (1961), T. Kubacki (1962) și 
Z. Pietrzykowski (1963).

PHILADELPHIA

Campionul olimpic de box la cat. 
grea Joe Frazier (S.U.A.) se află în
tr-o situație grea, transmite corespon
dentul sportiv al agenției „Associated 
Press". Fiind accidentat în timpul Jocu
rilor Olimpice, Frazier, de profesie mă
celar, n-a putut să lucreze timp de 
două luni. După cum se știe în finala 
olimpică Frazier a boxat cu mina stin
gă fracturată și a cîștigat meciul cu 
Huber (R.F.G.). Boxerul negru a re
venit la Philadelphia pentru a-și pe
trece sărbătorile alături de soția sa și 
cei trei copii. El a declarat că după 
Olimpiadă și-a cheltuit toate economiile 
cu îngrijirile medicale.

(Agerpres)

și zăpadă
• La Colorado Springs, echipa de 

hochei a U.R.S.S. a dispus de repre
zentativa Canadei cu 5—3 (2—0, 1—2, 
2-1).

• Au continuat meciurile pentru 
competiția de Irochei pe gheață „Cupa 
Spengler". Echipa vest-germană E.V. 
Fiîssen a învins cu 2—1 (1—0, 1—0. 
0—1) formația suedeză Alfredshen. 
H.C. Davos a terminat la egalitate • 
2—2 (1—0, 1—0, 0—2) cu selecțio
nata Elveției.

• Intr-un joc amical de hochei, for
mația suedeză Vaestra a întrecut cu 
4—1 (0—0, 3—1, 1—0) echipa de ju
niori a U.R.S.S.

• La Obersdorf (R.F. Germană» 
s-a disputat primul concurs de sări 
turi cu schiuriie contînd pentru compe
tiția internațională dotată cu cupa 
„Celor 4 trambuline". Victoria a fost 
repurtată de norvegianul Torgeir 
Brandtsaeg care a totalizat 230,5 
puncte. Săriturile sale au măsurat 73,5 
și respectiv 77 m. Piotr Kovalenko 
(U.R.S.S.) s-a clasat pe loottF doi cu 
215,5 puncte (72 — 76 m) urmaf^e 
Dave Hiks (S.U.A.) — 206,7 puncte 
(69 — 72 m). Iugoslavul Zajc a ocu
pat locul 4 cu 205,8 puncte.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
Doi arbitri de fotbal In loc de unul ?

în timp ce unii exponenți de sea
mă ai fotbalului mondial preconizea
ză eliminarea regulii de ofsaid, alții 
caută soluții pentru o mai strictă 
(și . mai corectă) aplicare a ei. Este 
cazul antrenorului francez Kadet 
Firoud. care publică în ziarul „L’E- 
QUIPE" o lungă pledoarie pentru 
dublarea numărului de arbitri „de 
centru" : „De ce mi doi arbitri in 
loc de unul ?“ este titlul articolului. 
De fapt, nu ar mai exista arbitri 
de centru, ci fiecare dintre ei va 
avea repartizată o jumătate de te
ren, acționînd cu precădere în sec
toarele unde abundă infracțiunile 
și de unde poate fi mai ușor con
trolat jocul în fața porții. Iată cî
teva extrase din text:

„Cei doi arbitri vor fi unicii res
ponsabili ai deciziilor luate pe te
ren, căci nu vor mai exista arbitri 
de linie. Fiecare arbitru, avind un 
eimp de activitate limitat, va putea 
urmări fazele de aproape și va dic
ta sancțiunile (corner, lovitură li
beră, penalii, ofsaid etc.) in perfectă 
cunoștință de cauză, nedepinzînd 
decît de el însuși.

Ei vor acționa in zonele-cheie. a- 
colo unde intervențiile lor au 
adesea influențe decisive asupra 
rezultatului unui meci, puțind tot
odată să supravegheze sectorul cen
tral. al terenului, acolo unde abate
rile de la regulament n-au decît 
imvortanță relativă in cursul jo
cului.

In locul arbitrilor de linie pot fi 
folosiți doi (ușieri, al căror singur 
rol va fi de a indica prin fanion 
locul ieșirii balonului afară.

Dualitatea arbitrajului este folo
sită intr-o serie întreagă de spor
turi, cum este hocheiul și baschetul, 
unde terenul este mai mic ca la 
fotbal".

în comentariile pe care ziarul le 
face la propunerile antrenorului 
Firoud se apreciază că acestea sînt 
demne de interes. Totuși — re
marcă unul din comentatori — 
nu dublarea numărului de arbitri 
ar trebui să fie soluția pentru îm
bunătățirea arbitrajelor, ci ridica
rea calitativă a acestora. „Ce ne 
facem dacă aducem pe teren doi 
arbitri incompetenți, miopi, care 
ezită ?“...

Atletismul, mereu in actualitate

Xe llo mk
PARIS

Ziarul „Le MONDE" a publi
cat recent un articol în care face 
unele considerații interesante 
privind activitatea unor atleți 
fruntași din lume.

„Sezonul atletic este în plină des
fășurare la Antipozi — scrie ziarul. 
Astfel, neozeelandezul Peter Snell, 
campion olimpic la 800 m și 1500 
m la Tokio, a profitat de aceasta 
pentru a demonstra vitalitatea sa 
strălucitoare. In decurs de cîteva 
zile el a ameliorat recordul mon
dial pe un kilometru și mila engle
ză (l 609 m) în 2:16,6 șt respectiv 
3:54,1.

Cu această ocazie a fost verificat 
un adevăr: cîștigătorul olimpic își 
afirmă aproape întotdeauna supe
rioritatea sa în săptămînile care ur

mează Jocurilor, chiar dacă suc
cesul său este considerat drept o 
surpriză, chiar dacă nu era marele 
favorit al probei (acesta nu a fost 
cazul lui Snell).

Exemplele cele mai celebre au 
fost ale belgianului Gaston Reiff 
și luxemburghezului Josy Barthel. 
Reiff ciștigase în 1948 la Londra 
proba de 5000 m în fața lui Zato- 
pek după o ultimă linie dreaptă 
extrem de penibilă, cînd ceho
slovacul distanțat, dar avind o re
venire foarte puternică, a terminat 
numai la un piept în urma lui. 
Deși Reiff dăduse impresia în ziua 
aceea că nu va reînnoi prea curînd 
succesul său, continuarea sezonului 
a demonstrat contrariul : Reiff a 
ajuns să triumfe chiar la Praga 
asupra rivalului său.

Barthel, cîștigător al probei de 
1500 m în 1952 la Helsinki a fost 
fără îndoială cel mai neașteptat 
învingător. El și-a afirmat apoi 
superioritatea în toate concursurile 
la care a participat în cursul sezo
nului.

Snell este pe cale să facă același 
lucru. In legătură cu recordul în 
proba de o milă notăm faptul că 
neozeelandezul a trecut la 1500 m 
în 3:37,6. adică destul de departe 
de recordul mondial a lui Elliot — 
3:35,6. Snell este capabil să devină 
într-o zi cel mai bun performer 
mondial pe 1 500 m ? Dacă se știe 
că atunci cînd. a reușit 3:54,1 pe 
1609 m el a fost cronometrat în 
1:53,3 după 800 m trebuie să se 
dea un răspuns afirmativ. Este sur
prinzător cum a putut realiza a- 
ceastă tentativă după un start ex
trem de rapid și că el nu s-a pră
bușit. Aceasta demonstrează o vita
litate și o rezistență puțin comune. 
Neozeelandezul care avea intenția 
să atace recordul pe 1500 m în a- 
ceste zile a preferat să-și amine 
proiectul pentru vara viitoare în 
cursul proiectatului său turneu pe 
bătrînul continent".

MILAN ARE 5 PUNCTE AVANS

în campionatul italian, fruntașa cla
samentului, Milan, deține o formă ex
celentă, fapt demonstrat de victoriile 
obținute în ultimele etape. Duminică, 
la Roma, Milan a cîștigat din nou, 
de data aceasta în fața formației A.S. 
Roma, cu 2—1, mărindu-și avansul la 
5 puncte față de cea de a doua cla
sată, Internazionale. Se pare că echipa 
lui Herrera trece în prezent printr-o 
criză, deoarece ea nu a putut învinge 
pe Juventus (scor 1—1), nici pe teren 
propriu. Dintre celelalte rezultate, con
semnăm drept surpriză victoria echi
pei Catania la Genova cu Sampdoria 
(1—0) și meciul egal (1—1) dintre Fio
rentina și Messina. Alte rezultate: Bo- 
logna — Varese 3—0, Foggia — La
zio 1—0, Lanerossi—Genoa 0—0, Man- 
tova — Atalanta 2—0 și Torino — 
Cagliari 4—0. în clasament conduce 
Milan cu 25 p, urmată de Internazio
nale cu 20 p, Torino 18 p, Juventus 
17 p, Fiorentina 16 p etc.

ANDERLECHT ÎNVINSA I

Campioana Belgiei, Anderlecht, a 
făcut pînă acum un adevărat tur de 
forță în campionatul țării. Timp de 12 
etape Anderlecht nu a pierdut nici un 
punct, dar iată că duminică, echipa 
campioană a fost învinsă de formația 
S.C. Tilleur cu scorul de 1—0. In cla
sament, Anderlecht are 24 p și este 
urmată de Standard Liege cu 20 p.

REAL MADRID SE DISTANȚEAZĂ

Multe etape din campionatul Spaniei 
au fost caracterizate de lunta directă 
în clasament dintre formațiile fruntașe, 
Real Madrid și Atletico Madrid. Apoi, 
rutina echipei campioane și-a spus cu- 
vîntul: Real a reușit să se distanțeze 
de Atletico. în etapa de duminică 
Real a învins pe Sevilla cu 4—0, în 
timp ce Atletico a pierdut partida cu 
Saragossa cu 3—1. Acum, Real are 
24 p, Atletico 21 p, Saragossa 20 p, 
Valencia 18 p etc. Alte rezultate: Ovie
do — Murchia 1—1, Elche — Levan- 
te 4—2, Retis — Barcelona 4—2, Va
lencia — Coruna 1—0, Cordoba — 
Atletico Bilbao 1—0.

MECIURI IN „CUPA ELVEȚIEI"

în sferturile de finală ale „Cupei 
Elveției" s-au înregistrat rezultate 
normale. Iată cîteva mai importante: 
Servette a dispus cu 4—1 de Minerva, 
F.C. Basel a întrecut Grasshopers Zu
rich cu 3—1 după prelungiri, Young 
Boys Berna a eliminat echipa Lugano 
cu 2—1.

IN CAMPIONATUL ANGLIEI

Fruntașele clasamentului, Manches
ter United și Chelsea, au obținut noi 
victorii în etapa de sîmbătă a campio
natului englez. Manchester United a în
vins cu 1—0 pe Sheffield United, iar 
Chelsea a dispus de Blackpool cu 
2—0. Alte rezultate: Aston Villa — 
Wolverhampton Wanderers 1—0, Li
verpool — Sunderland 3—2, Totten
ham — Nottingham 2—1, Manchester 
City — Sheffield Wednesday 2—2,

Leeds — Blackburn Rowers 1—1, Ever
ton — West Rromwich Albion 3—2, 
Burneley — Fulham 4—0, Birmingham 
—Westham United 2—1, Arsenal — 
Stoke City 3—2. Clasament: Manches
ter United 36 p, Chelsea și Leeds 
United cîte 34 p, Tottenham și Not
tingham cite 28 p etc.

PROGRAMUL FOTBALIȘTILOR 
SOVIETICI IN 1965

Fotbaliștii sovietici vor susține în 
anul 1965 întîlniri oficiale și amicale cu 
echipe din 42 de țări ale lumii. în 
centrul atenției amatorilor de fotbal 
sovietici se vor situa desigur meciurile 
pentru campionatul mondial cu eclii- 
pele Greciei (23 mai și 3 octombrie), 
Țării Galilor (30 mai și 27 octombrie), 
Danemarcei (27 iunie și 17 octombrie).

Reprezentativa U.R.S.S. va susține, 
de asemenea, partide amicale cu echi
pele Austriei (16 mai), R.S.F. Iugosla
via (4 septembrie), R.P. Ungare (26 
septembrie) și R.P. Bulgaria. Echipa 
de tineret va întîlni echipele R.P. Bulga
ria, R.P. Ungare, R.P. Polone, R.S.F. 
Iugoslaviei etc.

Pe stadioanele din U.R.S.S. vor evo
lua formații valoroase din Rrazilia, 
Argentina, Uruguay, Peru, Chile, Bel
gia, Franța etc. De asemenea, este pro
iectat un turneu Ia Moscova al echi
pei engleze „Stoke City" în care ioacă 
celebrul fotbalist Stanley Matthews.

în sezonul de toamnă. Echipele so
vietice vor face turnee în Mexic, Ar
gentina, Peru, Uruguay, Japonia, Tur
cia. Birmania, Grecia, Cipru și pentru 
prima oară o echipă sovietică va juca 
în Australia.

ȘTIRI, REZULTATE
® Campionatul de fotbal al Uru- 

guayului a fost cîștigat de echipa Pe- 
narol, care în ultimul meci a învins 
cu 2—1 pe Racing Club. Penarol a 
totalizat în clasament cu 12 puncte 
rnai mult decît cea de a doua clasată, 
Rempla Juniors. Locul trei a fost ocu
pat de Wanderers, iar locul următor 
de Nacional.

• Meciuri internaționale : S. C. 
Karlsruhe (R.F.G.)—Radnicki Belgrad 
2~—3 (0—lj ; S. C. Aufbau (Magde
burg)—Zelezniciar Sarajevo 3—3 (0—- 
3) ; Algeria—Tunis 1—0 (0—01; Olim- 
piakos Pireu—F.C. Austria 3—1 (2—0).

Echipa de baschet a R. S. F. Iugoslavia 
a cîștigat turneul de la Istanbul
• Turneul triunghiular masculin de 

baschet de la Istanbul a fost cîștigat 
de reprezentativa Iugoslaviei. învingă
toare în toate partidele susținute. Bas- 
chetbaliștii iugoslavi au totalizat 4 
puncte, fiind urmați în clasament de 
cei din R.P. Bulgaria și Turcia. In ul
timul meci, Iugoslavia a învins Turcia 
cu scorul de 96—76 (51—45).

• In ultimul ioc al turneului inter
național masculin de baschet de la 
Bruxelles, echipa Maccabî Tel Aviv a 
întrecut cu 67—65 ( 37—32) pe Royal 
Bruxelles Clasamentul final: 1 Maccabi 
4 p. 2. Roval Bruxelles 4 p; 3. Ra
cing Bruxelles 2 p; 4. Spartak Praga 
2 p-
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