
Sportul din comună 
”» discuția membrilor UCFS
De cîteva zile în viața sportivă a satelor se înregistrează 

on eveniment deosebit. în aceste seri lungi de iarnă 
sălile căminelor culturale și încăperile mai spațioase de 

sediile cooperativelor agricole de producție se umplu cu 
ieri și vîrstnici, care se întrunesc ca să discute pe îndelete 
■spre sportul din comuna lor.
Deci, în asociațiile sportive din comune au început adună- 

le și conferințele de dări de seamă și alegeri. Se trec în 
vistă succesele anului 1964, se discută despre lipsurile care 
i frinat bunul mers al activității, se fac propuneri menite sa 
ibunătățească substanțial munca de acum încolo și sînt aleși 
i care vor conduce treburiie asociațiilor sportive în 1965. 
tunari le de dări de seaimă și alegeri (organizate în acele 
•.ociații unde nu sînt grupe sportive), sau conferințele (în 
ganizații UCFS cu peste 300 de membri), constituie un bun 
ilej de îmbunătățire a muncii, de a organiza mai multe com- 
tiții, de consolidare organizatorică a asociațiilor sportive. In 
lele premergătoare adunărilor sau conferințelor, consiliite 
bciațiilor sportive, sprijinite de organele raionale UCFS, des- 
șoară o muncă susținută pentru introducerea sistemului îm- 

rtățit de evidență a membrilor, se preocupă de încasarea 
Stației, de înscrierea de noi membri în UCFS, de organizarea 
or întreceri etc. Jn multe asociații sportive sătești din regiu- 
le Ploiești, Cluj, lași. Oltenia, Argeș, Crișana ș.a., începerea 
estei acțiuni a coincis cu intensificarea organizării concursu- 
or Spartachiadei de iarnă a tineretului. Factori interesați în 
nul mers al muncii sportive, organizațiile U.T.M. și căminele 
lturale dau un sprijin eficient consiliilor asociațiilor sportive 
"Mobilizarea tinerilor și pentru buna desfășurare a întrecerilor.

y. unele asociații sportive adunările și conferințele de dări 
seamă și alegeri au fost pregătite din timp și cu minuțio- 

ate astfel că ele și-au atins pe deplin scopul. Așa s-a pre
lat, de pildă, la asociația sportivă Recolta, din comuna Balta 
rată (raionul Drăgănești). Conferința asociației — la care 
asistat și o serie de activiști sportivi invitați din comunele 

recinate — a fost bine organizată, atit darea de seamă cit 
raportul comisiei de revizie, oglindind cele mai importante 

ccese obținute în anul care a trecut, dar neomițînd nici aspec- 
e negative ale muncii, rezultatele slabe ale unor sportivi. Delegații

G OPRIȚESCU
șeful Comisiei educației fizice la sate
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lotătorii de la S.S.E. nr. 2 au cucerit 
.Cupa Sfatului popular al Capitalei" 

și „Cupa speranțelor"
Bazinul Floreasca a cunoscut 
ercuri și joi atmosfera mari- 

ooncursuri. Aici s-au îutre- 
t peste 400 de tineri înotători, 
rticipanți la două importante 
mpetiții : „Cupa Sfatului popu- 

al Capitalei' pentru selecțio- 
tele școlilor sportive de elevi 
„Cupa speranțelor" organizată 

federația de specialitate, 
opul pentru care au fost ini- 
te aceste concursuri — veri- 
;area stadiului de pregătire —- 
* atins, iar faptul că ma- 
itâvea participanților și-au în- 
:cut cele mai bune performan- 
dovedește că speranțele nata- 
i noastre au muncit ou rîvnă 
la încheierea sezonului în aer 

er.
;n clasamentul pe echipe al 
tapei Sfatului popular al Ca- 
alei" locul I a fost ocupat de
I.E.  NR. 2 BUCUREȘTI, cu 

337 p, urmată de : 2. S.S.E. Re
șița 317 p ; 3. S.S.E. nr. 1 Bucu
rești 214 p ; 4. S.S.E. Arad 126 
p ; 5. S.S.E. Cluj 81 p ; 6. S.S.E. 
Oradea 56 p ; 7. S.S.E. Sibiu 89 
p ; 8. S.S.E. Galați 29 p ; 9.
S.S.E. Tg. Mureș 10 p. „Cupa 
Speranțelor" a fost cucerită tot 
de S.S.E. NR. 2 cu 241 p. Ur
mează în clasament : 2. S.S.E. 
Reșița 234 p ; 3. S.S.E. nr. 1 
142 p ; 4. Steaua 81 p ; 5. Ra
pid 72 p ; 6. S.S.E. Arad 68 p ; 
7. Viitorul 53 p ; 8. Clubul spdr- 
tiv școlar Buc. 53 p ; 9. S.S.E. 
Cluj 49 p ; 10. Dinamo 40 p ; 
11. S.S.E. Oradea 23 p ; 12. 
C.S.M. Cluj 21 p.

REZULTATE INDIVIDUA
LE. JUNIORI II : 100 m flu
ture : 1. Z. Giurasa (S.S.E. Re
șița) 1:08,0; 2 VI. Belea (S.S.E. 
nr. 2 Buc.) 1:13,5 ; 3. Al. Beiu

(Continuare in pag. a 6-a),
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Un moment al pasionantei 
întreceri dintre Dinamo 
București și Steaua desfășu

rată in tur

Foto : P. Romoșan

Tinerii handbalist! 
bucureșteni 

învingători la Halte
HALLE 8. Selecționata de ti

neret a orașului București și-a 
continuat joi turneul în R. D. 
Germană, jucînd la Halle cu 
formația Dynamo, din campiona
tul primei categorii. Tinerii 
handbaiiști romîni au desfășurat 
un joc bun și au obținut vic
toria cu scorul de 23—14 
(9-10).

Echipa bucureșteană fșf în
cheie turneul la Rostock, unde 
evoluează azi și mîine în ca
drul unui turneu-fulger rnterna- 

l țional.

Primele starturi atletice 
în noul sezon

Comisia de atletism a orașu
lui București a pornit cu hotă- 
rire la lucru în planul său de 
muncă pentru anul 1965 figurind 
o serie de obiective foarte im
portante privind dezvoltarea atle- 
tisnAlui din Capitală.

în organizarea comisiei va a- 
vea loc duminică, de la ora 9, 
prima etapă a campionatului de 
sală al juniorilor de cat. I și a 
II-a. întrecerile care vor avea 
loc în sala Floreasca II se vor 
desfășura la următoarele probe : 
50 m (contra timp), triplu salt 
și săritura cu prăjina. Celelalte 
etape ale competiției sînt pro
gramate în zilele de 31 ianuarie 
(55 mg, 40 mg, înălțime), 14 
martie (lungime, greutate) și 27- 
28 martie (toate probele de sală).

La concurs pot participa ju
niorii de cat. a II-a (născuți în 
114*49—1950) și cei de cat. I 
(1946—1948). La primele trei e- 
tape fiecare secție de atletism 
poate înscrie un număr nelimitat 
de concurenți.

Vor fi întocmite clasamente in
dividuale pe probe și olasamen- 
te pe echipe (prin totalizarea

BASCHETUL ÎN ACTUALITATE

Jocuri de calitate superioară—iată 
ce așteptăm de la echipele 

noastre fruntașe
De mîine, iubitorii baschetu

lui își vor revedea echipele favo
rite. Cele 12 formații angajate 
în lupta pentru titlul de campi
oană își reiau întrecerea în ca
drul celei de a doua părți a 
competiției (returul). își vor 
menține jucătorii de la Steaua 
cupa de campioni ? Ce sur
prize ne vor mai oferi stu
denții timișoreni, autorii celor 
mai («așteptate rezultate din 
tur ? lată numai cîteva din în
trebările pe care și le pune orice 
amator de baschet, și al căror 
răspuns îl vom avea în saptă- 
mînile ce urmează.

Fără discuție, întrecerea din 
acest an se anunță extrem de 
disputată și nu exagerăm dacă 
spunem că toate cele 6 echipe 
din partea superioară a clasa
mentului — înșirate doar pe o 
distanță de 3 puncte — se pre
zintă cu șanse aproximativ egale 

punctelor primilor 15 juniori 
„mici“ și ale primilor 12 ju
niori ,,mari“).

în sala Consiliului Orășenesc 
București al UCFS va avea loc 
miercuri, de la ora 18, ședința 
de analiză a comisiei orășenești 
de atletism privind activitatea 
desfășurată în anul 1964.

In sala Floreasca din Capitală oor răsuna iarăși, incepînd de 
mîine, comenzile starterului concursurilor de atletism

Iubitori 

ai sportului 

de la orașe 

și sate!
Participați cu toții 
la înlrecerile Spar
tachiadei de iarnă 

a tineretului 1

pentru oricare din locurile frun- 
tașe. Aceasta contribuie în mod 
serios la creșterea interesului 
pentru competiție. Dar, în acela
și timp, se așteaptă din partea 
baschetbaliștilor noștri jocuri 

de o calitate superioară, la nive
lul cerințelor moderne. Aceasta 
presupune însă un efort în plus 
din partea sportivilor, antreno
rilor și secțiilor de baschet res
pective. Ne gîndim în mod spe
cial la acele echipe care privesc 
participarea la competiții doar 
prin prisma punctelor necesare 
în clasament. Victoria ? Desigur, 
și-o dorește orice echipă care 
participă în campionat. Dar pen
tru a o obține, fiecare trebuie să 
se pregătească de o asemenea 
manieră îhcît succesul obținut să 
fie urmarea unui joc de ca
litate superioară. Altfel, vom 
asista din nou la o dispută pli
nă dc rezultate contradictorii, 
cate exprimă carențe și lipsuri 
de pregătire.

Ce mai așteptăm de la în
trecerea echipelor noastre mas
culine ? Asaltul viguros pe care 
ni-1 promit dc atita vreme ti
nerele speranțe și după care

O. DIMITRIU
secretar general ai F.R. Baschet
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ACTUALITATEA
O Trei junisri nsnlni toncarează 

la un turneu internațisnal 
de tenis de masă

La Sofia a început de vineri un con- 
ct'is internațional de tenis de masă. Com
petiția se va desfășura în continuare sîm- 
bătă și duminică. La întreceri participă 
și trei juniori romîni : Silviu Dumitnu, 
Gelu Păun și Benone Cărmăzan.

• MICII PATINATORI 
Dl» NOU ÎN ÎNTRfCERE

Sezonul de patinaj artistic continuă cu noi 
întreceri, programate în acest sfîrșit de săp- 

■ 1 tămînă, pe gheața patinoarului Floreasca 
din Capitală. Vom vedea evoluînd din nou 
pe cei mai tineri patinatori, de data aceasta 
în cadrul întrecerilor fazei regionale a con
cursului republican pentru copii (7—10 ani).

Duminică dimineața (de la ora 7,30) con
cursul începe cu probele de figuri obliga
torii și continuă luni (ora 16,30) cu figurile 
libere.

Un nou examen, deci, pentru cei mai ta- 
lentați reprezentanți ai boii generații de pa
tinatori și patinatoare, ca și pentru antreno
rii cluburilor bucur eștene, care îl îndru- 
mează cu grijă.

• Echipa dc handbal Rapid București 
joacă azi și mi ine in ROG

După cum am anunțat, echipa feminină 
Rapid București a plecat în R.D. Germana, 
unde va participa la un turneu internațional 
organizat la Frankfurt pe Oder de clubul 
Lokomotiv Rangsdorf. La acest turneu (cu 
jocuri de durată redusă: 2x10 minute în pre
liminarii și 2x20 minute în finale) vor mai 
participa, în afara echipelor de mai sus: 
Hălsingor (Danemarca), I.F.K. Hălsingborg 
(Suedia), Dynamo Fraga (Cehoslovacia), Fort- 
schritt Weissenfels, D.H.f.K. Leipzig și Motor 
Frankfurt (toate din R.D. Germană). Echi
pele vor fi împărțite în două serii. Jocurile 
au loc astăzi și mîine.

SPORTIVĂ

Sala Trapezul
Surprins, mai întreb 

o dată :
— Unde ați spus că 

au. loc întrecerile ?
— în sala Trapezul

— 'răspunde prof. Anas- 
' tasescu de la Clubul 
spprtiv Gloria.

Trapezul... Trapezul... 
mă gîndesc eu. 
poate fi sala

— Deci, în 
pezul spuneți 
întrecerile ?

— Exact.
— Și cele de șah șl 

cele de tenis de 
să ?...

— Amîndouă. 
le-am programat 
fiindcă e mai mult loc. 
Ce vreți : Spartachiada 
de iarna ! Sute și sute 
de participanți ! Apoi, 
altfel se simte cmuJ 
cînd joacă tenis de 
masă sau ridică hal
tera într-o sală elegan- 

modernă, cum este 
de la Trapezul.

cație „Pionierul**, își 
lasă frumos paltonul 
la garderobă...

— Are și garderobă ?
— Bineînțeles. Da, 

gazdele noastre sînt ex
trem do amabile. Ne 
pun la dispoziție sala

Am reținut numele cî- 
torva sportivi fr-mtasi: 
Traian Ganea — artist 
emerit — (șeful numă
rului de zburători) șa- 
hist de categoria a If-a. 
Cecilia Krateyl (călă- 
teață acrobată), una

Unde 
asta ? 
sala Tra
că au loc

ma-

Știți, 
acolo

................................................
Ș de la C.I.L. Pipera sau 

de la fabrica de panifi-

Reportajul nostru
de sport de cite ori 
cerem. Știți cum se nu
mește asociația lor 
sportivă ? „Trapezul"! 
Are 300 de membri 
UCFS, echipă de fotbal 
în campionatul raional, 
secții de atletism, volei, 
tir, șah, turism, f 
de masă.

— Cine, frate ?
— Circul de stat 

București...
într-un sfert de ----

am fost acolo. La cluj-, 
întrecerile conțind în 
cadrul Spart \chiadel, 
de iarnă erau in toi.

tenis

din

oră

dintre cele mai bune 
jucătoare de tenis de 
masă de la asociația 
sportivă Trapezul. Co
micii Tonino și Sache 
erau prezenți și ei în 
sala clubului, situată 
lingă marea arenă a 
circului. Nu participau 
însă la întreceri. I-atn
întrebat de ce nu joacă.

— Cit este în sală
Matei Secvari noi nu 
punem mina pe pa
lete — îmi spune supă
rat Tonino.

— Da, ne-am jurat... 
întărește Sache.

— Cum asta ?

— Păi, știți ce ne 
face omul acesta ? 
Cum vede că sliitem în 
avantaj și câștigăm 
două-trei puncte, gata, 
face ce face și dispare 
mingea.

— Nu înțeleg.
— E iluzionist, frate, 

pricepi ? D-aia ne-am 
hotărît să nu mai ju
căm cu el decît dacă 
ne asistă un arbitru 
oficial. Atunci nu mai 
are nici o putere. Orice 
punct este trecut în 
foaia de arbitraj pe 
care, pentru orice even
tualitate, am avut noi 
grijă s-o fixăm dinain
te cu pioneze ca să 
mai dispară...

în afară de cel 
cunoscuți comici 
mi s-a mai plîns 
meni. Toată lumea 1 
da buna 
întrecerilor, 
tea gazdelor și frumu
sețea sălii TrapezuL pe 
care direcția Circului o 
pune cu plăcere la 
poziția tinerilor 
asociațiile sportive 
clubului Gloria.

nu
doi 
nu 
ni- 

lău- 
organizare a 

amabilita-

dis- 
din 
ale

V. TOFAN



La asociația Avîntul-Cordăreni:

JALOANE PENTRU ACTIVITATEA VIITOARE
In asociațiile sportive sătești au loc, 

în această perioadă, adunările și con
ferințele pentru darea de seamă și a- 
legeri. Un asemenea eveniment s-a pe
trecut zilele trecute în asociația spor
tivă Avîntul de pe lîngă cooperativa 
agricolă de producție Cordăreni, raio
nul Dorohoi, regiunea Suceava.

Punînd în centrul dezbaterilor pro
bleme esențiale ale muncii sportive, 
conferința pentru darea de seamă și 
alegeri din această asociație a consti
tuit un moment de trecere în revistă a 
realizărilor și un bun prilej de a scoate 
la iveală lipsurile și cauzele lor.

în anul care a trecut, sarcina prin
cipală a consiliului asociației sportive 
și a birourilor secțiilor pe ramură de 
sport a fost îmbunătățirea activității 
sportive de mase. Sub conducerea or
ganizației de partid, cu ajutorul 
U.T.M., sfatului popular și conducerii 
școlii, consiliul asociației a organizat 
un mare număr de întreceri sportive 
în cadrul Spartachiadei republicane, 
campionatului asociației, și Spartachia
dei de iarnă a tineretului. Bilanțul este

Mihai Amăriuței — 
un harnic activist 

sportiv
Nu l-am cunoscut pe MIHAI A- 

MARIUȚEI. Numele lui, o fotogra
fie „6x4“ și cîteva cifre și date bio
grafice Je-am primit într-un plic, 
trimise de corespondentul nostru din 
Pașcani. — CONSTANTIN ENEA. 
Enea și-a intitulat corespondența 
așa i „Un inimos instructor sportiv 
voluntar". Iar dedesubt scria : „Care 
dintre locuitorii comunei Brăiești din 
raionul Pașcani nu-l cunoaște pe 

[Mihai Amăriuței?" Apoi, el ă arătat 
motivele pentru care s-a hotărît să 
scrie despre acest om.

„Cînd_ era adolescent juca fotbal, 
volei, făcea atletism. Pasiunea sa 
pentru sport a crescut o dată cu 
vîrsta. Transformările social-econo- 
mice din viața satului, în care s-a

bune condiții pentru ca Mihai A- 
măriuței ca și alți tineri să poată 
face sport. El a fost unul dintre cei 
care au muncit cu stăruință pentru 
amenajarea bazelor sportive (un te
ren de fotbal, trei terenuri de volei) 
din comună. Ani de zile a fost un 
propagandist neobosit al educației 
fizice și sportului. Atfeolvind un curs 
organizat de consiliul raional UCFS 
Pașcani, a căpătat și dreptul de a 
fi instructor sportiv. Dacă astăzi 
la Brăiești asociația sportivă Tine
retul numără 615 membri, o contri
buție însemnată a avut și Mihai A- 
măriuței. In după-amiezele libere, 
tinerii din comună participă cu in
teres la întrecerile Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. Pînă acum, pe 
listele de concurs figurează peste 
300 de tineri și tinere. Se desfășoa
ră întreceri de șah, tenis de masă, 
trîntă, haltere etc. Sportul din Bră
iești este reprezentat în întîlnirile 
intercomune de tineri talentați, bine 
pregătiți, ca Vasile Marcu, Constan
tin Moidoveanu (atletism)', Dumitru 
Portase (volei), Vasile Amăriuței- 
(șah), Dumitru Bohan (tir) și alții.

în toate a fost sau este „mîna" 
activistului voluntar Mihai Amăriu
ței. Pentru aceasta m-am hotărît 
să scriu despre el" — își încheie 
scrisoarea corespondentul nostru 
Constantin Enea.

Pentru ' aceasta am hotărît sa 
facem și noi joc în ziar rîndurilor 
de față.

SPORTUL POPULAR
ta», a 2-a . Hr. .458Z 

rodnic. La întrecerile de atletism, gim
nastică, trîntă. haltere, turism au luat 
parte peste 1 000 de persoane, iar 100 
de tineri au devenit purtători ai Insig
nei de polisportiv.

In atenția consiliului asociației a 
fost și dezvoltarea handbalului, voleiu
lui și fotbalului, fiind constituite echipe 
pentru fiecare din aceste ramuri de 
sport. S-au amenajat — prin muncă 
voluntară — terenuri sportive, s-au 
fixat programe de antrenament, iar e- 
chipele au fost înscrise în competițiile 
raionale.

în darea de seamă a consiliului au 
fost criticate și unele lipsuri. In co
muna Cordăreni sînt încă mulți tineri 
(mai ales fete) care nu sînt angrenați 
în practicarea sportului. Pe de altă 
parte, unele elemente talentate care 
s-au evidențiat în întreceri, cum ar fi 
Constantin Roșea, Ion Giosu, Viorica 
Murărașu și alții nu au fost ajutați 
să-și continue pregătirea.

In cadrul discuțiilor, pe lîngă apre
cierile pozitive pe care le-au făcut cu 
privire la creșterea și consolidarea ac
tivității asociației, vorbitorii au făcut 
numeroase propuneri privind activita
tea de viitor. De exemplu, Mihai Cuci- 
reanu, a făcut propunerea ca birourile 
secțiilor pe ramură de sport să-și sta
bilească un program de activitate tri
mestrială care să cuprindă, printre al
tele, măsuri pentru formarea unor cen
tre de inițiere în practicarea schiului.

Propuneri apreciate de adunarea ge
nerală au fost făcute și de Vasile Te
leagă, referitoare la extinderea activi
tății de ciclism și Ion Gradu, privind 
organizarea de excursii și vizitarea de 
locuri istorice, precum și pentru îmbu
nătățirea bazei materiale.

Proiectul de hotărîre, prezentat adu
nării generale, a fost votat în unani
mitate. în el sînt cuprinse măsuri ce 
trebuie luate pentru dezvoltarea unor 
ramuri de sport, precum și sarcinile 
legate de lărgirea rîndurilor asociației 
sportive.

Aplicarea acestor hotărîri, adoptate 
de către conferința de darea de seamă 
și alegeri, va marca încă un pas 
înainte în activitatea de cultură fizică 
și sport din comuna Cordăreni.

DUMITRU CERCHEZEANU

Vești de la corespondenți
GIMNASTELE ȘCOLII...

Școala medie nr. 9 din Sibiu se mîn- 
drește cu gimnaste de valoare. Echipa 
de gimnastică sportivă a cîștigat „Cupa 
S.S.E.", iar cea de artistică, după ce a 
ocupat locul I pe oraș, a cucerit victoria 
și în etapa regională. Dintre tinerele 
sportive le remarcăm pe Carmen Stă- 
niță, Daniela Liuba, Cornelia Lupe, Ro- 
dica Nemeș, Dana Isailă care sînt frun
tașe și la învățătură. Echipele sînt an
trenate de profesoara Emilia Panait 
care depune un mare interes în pregă
tirea gimnastelor.

Mircea Vișa

INIȚIATIVA

Profesorul Octavian Ungureanu, an
trenorul secției de gimnastică a 
C.S.M.S. lași a avut inițiativa înființării 
unei echipe de gimnastică artistică în 
cadrul secției actuale. Conducerea clubu
lui a sprijinit această inițiativă.

Primii pași s-au făcut în iuna iunie. 
Astăzi, cele 12 componente ale secției 
se pregătesc în condiții optime pentru 
viitoarele întreceri. Sala de „artistică" 
strălucește de curățenie și este frumos 
amenajată. Nu lipsesc nici aparatele ne
cesare. Soții Nina și Dan Brezuleanu 
se ocupă cu pricepere de pregătirea 
sportivelor. Ei sînt mîndri că din co
lectivul cu care lucrează s-au și ridicat 
elemente talentate ca Dorina Truș, Vali 
Gabler, Tanți Cojocaru și altele.

p, Diaconescu

„CUPA MARAMUREȘULUI-

Peste 70 de tineri și tinere din re
giunea Maramureș, reprezentînd raiojo .,.' 
nele Satu Mare, Cehul Silvaniei, Cărei, 
Sighet și Baia Mare, s-au întrecut în 
sala sporturilor din Baia Mare în cadrul 
concursului dotat cu „Cupa Maramure

Scrisori 
din 
vacanță

In aceste zile de vacantă, iarna nu 
a poposit încă în comuna Rîureni, ra
ionul Rm. Vîlcea, In lipsa zăpezii, cele 
mai îndrăgite sporturi sînt, firește, cele 
de sală. Iar dintre acestea, pînă în pre
zent, tenisul de masă are cei mai mul
ti simpatizanti, deși sportul cu mingea 
de celuloid nu are tradiție la Rîureni. 
Elevii școlii de 8 ani îl cunosc abia de 
anul trecut ! Atunci, sub îndrumarea 
profesorului de educație fizică Dumitru 
State și a președintelui asociației spor
tive Recolta, Ilie Popescu, elevii școlii 
s-au inițiat în tainele acestui frumos 
6port. Acum, 25 de elevi cunosc bine 
jocul de tenis de masă. Disputa lor 
stîrnește mult interes în sala căminu
lui cultural, la întreceri fiind prezenți 
și alți tineri din comună. Zilele vacan
ței sînt „zile pline" pentru elevii Ion 
Gojiu, Gheorghe Moise, Gheorgiîe 
Baniță și Ion Marinoiu, care — p? 
bună dreptate — sînt considerați cei 
mai talentați jucători de tenis de masă 
din Rîureni.

COSTEA MARINOIU — coresp

Cei mai buni atleți și atlete de Ia 
școala sportivă de elevi din Cluj își 
petrec vacanța de iarnă la complexul 
turistic Gura Fîntînii-Borșa. Încă din 
primele ore ale dimineții, platourile 
și văioagele din jurul cabanei sînt îm-

Sportul din comună în discuția 
membrilor UCFS

(Urmare din pag. 1)

grupelor sportive prezenți la confe
rință au subliniat și ei părțile pozitive 
și negative ale activității, au făcut 
propuneri prețioase menite să contri
buie la înviorarea sportului în comuna 
lor. Tot la această asociație s-au des
fășurat în bune condițiuni și adunările 
în cele patru grupe sportive organi
zate pe lîngă brigăzile de muncă ale 
cooperativei agricole de producție. La 
aceste adunări au participat 483 de 
membri (JCFS, care au ales birourile 
grupelor sportive și delegații la con
ferința asociației.

Lucruri bune se pot spune și despre 
adunarea de la asociația sportivă Pro
gresul Bunești (raionul Rm. Vîlcea) 
unde din cei 65 de membri UCFS au 
participat 64. Vorbitorii au propus ca 
noul consiliu să pună în centrul aten- 

șului". Foarte bine s-au prezentat gim- 
naștii din Satu Mare, în special Irina 
Cuc, Sorin și Marin Olteanu. Mai re
marcăm pe Ana Renț din Cărei și pe 
micuța Dorina Leșeru (10 ani) din Baia 
Mare.

Rezultate tehnice: BĂIEȚI pe 
echipe : 1. Ș.S.E. Satu Mare 262,70 
p, 2. Știința Ferneziu 188,50 p, 3. Unirea 
Cehul Silvaniei 171,15 p. FETE, pe echi
pe : 1. Ș.S.E. Satu Mare 159,50 p, 2. 
Știința Ferneziu 149,10 p, 3. Unirea 
Cehul Silvaniei 139,40 p

.. Virgil Ștefănescu
"’'7T și I. Marinescu

SPORTIVII DIN CLUJ
ȘI TG. MURES SI-AU ÎMPĂRȚIT 

VICTORIILE
Recent a avut loc în orașul Tg. Mu

reș, în organizarea comisiei regionale 
de specialitate, o reușită întîlnire bila
terala de gimnastică între selecționa
tele feminine și masculine ale orașelor 
Cluj și Tg. Mureș.

Iată rezultatele înregistrate : FEMI
NIN ; pe echipe: Tg. Mureș 169,90 p, 
Cluj 161,65 p; individual compus, 
cat. jun. 1:1. Eva Ganea (Tg. Mureș).
2. Ana Miron (Cluj), 3. Olga Predici 
(Cluj) ; cat. sen. 1:1. lulia Martinovici 
(Cluj), 2. Ecaterina Sechereș (Tg. Mu
reș), 3. Eniko Farcaș (Tg. Mureș); cat. 
maestre: 1. Marta Caroli (Tg. Mureș), 
2. Maria Martinovici (Cluj). MASCU
LIN: pe echipe : Cluj 262,60 p, Tg. Mu
reș 252,45 p. Individual compus, cat. 
jun I: 1. Gh. Deneș (Cluj), 2. Ștefan 
Varga (Cluj), 3. Csaba Abram (Tg. 
Mureș); cat. sen. II i 1. Ladislau De- 
neș (Cluj), 2. Ștefan Mate (Cluj), 3. 
Iosif Vesi (Tg. Mureș).

Ioan Păuș

IN TOT CURSUL ANULUI
înotul este un sport mult îndrăgit 

de orădeni. Pînă nu de mult ei puteau

In
pînzite de sportivii veniți să-și petreacă 
vacanța de iarnă în tabără. Programul 
zilnic începe cu înviorarea de dimineață, 
Ia care iau parte toți elevii. Apoi, schi- 
urile sînt prinse de bocanci și — pînă 
pe înserat — pîrtîile nu mai cunosc 
răgaz.

S-au acomodat repede cu zăpada și 
eu viața de cabană. După puține zile, 
profesorii de educație fizică prezenți 
aici au... descoperit că printre elevi 
sînt cîțiva schiori talentați, ca loan 
Neguțiu, Andrei Sepși, Barbu Boen, 
Dan Ilieș, Ioan Irimia, Maria Imeș, Ti- 
beriu Gagesch ș.a.

In programul taberei figurează lecții 
teoretice de schi, concursuri, antrena
mente, plimbări pe schiuri prin împre
jurimi etc. Am fost în frumoase excursii 

ției muncii sale îmbinarea acțiunilor 
sportive cu cele culturale, îndeosebi 
acum, pe timp de iarnă. O altă aso
ciație sportivă care poate fi dată ca 
exemplu este cea din comuna Fîntî- 
nele, raionul Galați, a cărei adunare 
de dare de seamă a avut în... deschi
dere o interesantă competiție de șah, 
haltere și tenis de masă. Alte asociații 
ale căror consilii au muncit cu mult 
simț de răspundere pentru buna des
fășurare a acestei importante acțiuni 
sînt și cele din comunele Vîrfu Cîm- 
pului (raionul Dorohoi), Clondin 
(Mizil), Cucueți (Moinești), Dragom' 
rești (Ploiești) etc.

Adunările și conferințele de dări de 
seamă și alegeri care sînt în plină 
desfășurare în asociațiile sportive să
tești, trebuie să poarte amprenta unei 
munci temeinice, la ele să participe în 
mod activ toți membrii UCFS.

practica această disciplină numai în 
timpul verii. Iată însă că izvoarele 
de apă termală, descoperite la margi
nea orașului ca urmare a unor lucrări 
speciale de foraj, au creat posibilitatea 
stabilirii temperaturii apei din bazin 
după...termometru. In acest fel, bazinul 
din Oradea a devenit un veritabil 
„ștrand" deschis în tot cursul anului, 
înotătorii clubului sportiv orășenesc 
„Cnișul" din localitate au astfel prilejul 
să se antreneze temeinic în vederea 
obținerii unor rezultate valoroase. An
trenorul Alexandru Fekete poate fi 
înfîlnit aproape zilnic la bazin, dînd 
sfaturi începătorilor în ale natației sau 
tastruind sportivii de performanți.

Ad. Lupan — coresp.

IN EXCURSIE PE RARAU

Vacanța de iarnă prilejuiește elevilor 
din regiunea Suceava și din alte regi
uni parcurgerea unor itinerarii turis
tice deosebit de pitorești. Multe din
tre acestea străbat Rarăul, ducînd la 
minunatul monument al naturii pe 
care îl constituie Pietrele Doamnei. 
Semeția acestor stînci, gata parcă 
să cadă, este imortalizată pe pelicula 
a numeroase aparate de fotografiat.

Intr-o recentă excursie pe aceste 
meleaguri, am întîlnit la cabana de pe 
Rarău elevi de la școala din Neagra 
Șarului, de la școala medie din Vatra 
Dornei și de la numeroase școli din 
Suceava și alte loocalități. Se bucurau 
din plin de zilele de vacanță, schiau 
și „recapitulau" noțiuni de geografie 
pe...teren 1

H. Ifrim — coresp.

CAMPIONATUL DE GIMNASTICA 
AL NEVAZATORILOR

Sala sporturilor din Craiova a găz
duit finala celei de a IX-a ediții a cam
pionatului rezervat nevăzătorilor. La 
aceste întreceri au fost prezenți 65 de 
concurenți calificați pe baza rezultate

vacanță
la cabana Puzdrele, trecăfoarea Pri 
lop, la izvoarele de ape minerale. A 
apropiere. Deși zăpada te îmbie 
dai drumul pe pîrtii, totuși în tabă 
sînt cîteva grupe de elevi care lucrea, 
„tare" la... atletism. Se insistă asup 
pregătirii fizice generale, cu accent ; 
dezvoltarea forței și vitezei.

PETRU NAGHI — coresp.

Tot mai multi purtăte. 
ai Insignei de polisporti
IAȘI. Desfășurînd o rodnică activ 

tate în trecerea probelor din cadrul oo 
cursului pentru cucerirea Insignei 
polisportiv, Clubul sportiv muncit 
resc-studențesc din Iași, a obținut su 
cese deosebit de frumoase. Astfel, pîi 
în prezent, peste 6 000 de tineri și i 
nere dio asociațiile sportive ale act 
tui club au intrat în posesia Insign 
de polisportiv.

Rezultate apreciabile au fost obținu 
de Grupul școlar petrol-chimie (736 < 
purtători), Universitatea „Al. I. Cuz: 
(587), Grupul tehnico-profesional (427 
institutul agronomic (272), Penicilii 
(122) și altele. * * " '

EUGEN URSU — coresp.
★

TG. MUREȘ. Unul din princi,, 
obiective din acest an ale clubu 
sportiv orășenesc Mureșul a fost o 
ganizarea întrecerilor pentru cucerir 
Insignei de polisportiv. Cele 59 
asociații sportive au distribuit, pînă 
1 decembrie a c., 4 752 de insigne c 
lor care și-iau trecut toate probele d 
cadrul acestui concurs. Asociații 
sportive Ciocanul, Lemnarul, Voin> 
Unirea, Viitorul și altele au cei m 
mulți purtători.

ION PĂUȘ - coresp.

lor obținute în etapa pe asociații. Co 
curenții au dat dovadă de o bună pr 
gătire, de o mare putere de luptă și 
disciplină exemplară.

Rezultate tehnice; seniori rest ved 
re : Marin Firu (Oltenia) ; seniori n 
văzători: Florea Neagoe (Olte 
senioare rest vedere : Ana Oprițe.-, 
(Oltenia); senioare nevăzătoare: P 
raschiva Boroș (Iași); juniori rest x 
dere : Al. Chișe (București); juniori r> 
văzători; Teodor Farcaș (București 
junioare rest vedere : Cornelia Păunes 
(București) ; junioare nevăzătoare ; M 
riana Zână (Ploiești).

In urma punctajului stabilit clae 
mentul pe regiuni se prezintă astfe
1. Reg. Oltenia, 2. Reg. Ploiești, 
Reg. București, 4. Reg. Banat, 5. Re 
Suceava, 6. Reg. Cluj.

Romică Schultz

STUDENȚII GALATENI TREC NO 
MELE INSIGNEI DE POLISPORT

Atit Ia Institutul Politehnic cri 
la Institutul Pedagogic din Galați, st 
denții participă cu entuziasm la co 
cursurile pentru trecerea normelor 1 
signei de Polisportiv. Așa se expli 
faptul că in prezent numărul purtat, 
rilor Insignei trece de 1.000. Meri 
remarcat că fetele „țin pasul" cu b 
ieții, reușind rezultate bune in întrece 
La Institutul Pedagogic, de exempt 
din cele 332 de insigne atribuite cel 
care au trecut toate normele. 153 ape 
fin fetelor. Și, un ultim amănu. a 
peste 200 de studenți și studente ca 
au pășit anul trecut pe porțile Instit 
tului Pedagogic din Galați au reui 
să-și înscrie numele pe tabelul purtăt 
rilor Insignei de Polisportiv. Este 
cifră aproape egală cu numărul cel 
ce se află in primul an de studențu

A. Nașirc, coresp.



Ne-ani propus săNe-am propus să expunem aci rolul 
ți avantajele oferite de practicarea 
exercițiilor fizice și sportului în tra
tamentul și profilaxia unor afecțiuni ori 
în tonificarea generală și călirea or
ganismului la omul sănătos.

Parte integrantă din tratamentul 
complex sanalorial, cultura fizică medi
cală și jocurile sportive s-au impus în 
medicina modernă cu tot atîtea drep
turi în procesul de vindecare a bolilor 
cronice, în stațiuni, ca și multe din 
procedurile tradiționale de terapie : tra
tamentul medicamentos, bâlneoterapia 
(băile și cura internă de ape minerale), 
fizio și electroterapia, dieta alimen
tară, igiena alternării de efort și odih
nă, terapia prin climat favorabil și 
altitudine prielnică etc. De aceea/ în 
stagiunile balneo-climaterice, organi- 
rite Cu deosebită grijă și competență 
îl' regimul nostru democrat-popular, 
au apărut cabinete de cultură fizică 
medicală cu profesori și instructori de 
sport, special pregătiți care, alături de 
colectivul medical, selecționează, do
zează și aplică tratamentul reprezentat 
prin formele cultu
rii fizice medicale.
Frecvent utilizate 
sînt următoarele 

me de cultură fi- 
..tă : gimnastica 
medicală curativă, specifică fiecărei ca
tegorii de boli (care cuprinde exerciții 
fizice simple, exerciții la aparate, unele 
exerciții cn mingea obișnuită sau cu 
cea medicinală etc.), cura de teren 
(denumire pentru plimbarea în me
diul pitoresc al stațiunii, îmbinată, cu 
schimbarea și gradarea vitezei de de
plasare, precum și cu anumite exer
ciții elementare de gimnastică și de 
respirație), turismul, gimnastica igie
nică de dimineață (de înviorare), 
jocurile sportive (tenis de masă sau de 
cîrnp, voiei, înot, schi, patinaj, plim
bare cu barca și vîslit, popice etc.), 
Icîteva elemente de atletism și, în fine, 
masajul.

Varietatea acestor metode poate fi 
crescută, mai ales că tratamentul prin 
cultură fizică medicală este posibil a 
fi aplicat în orice sezon, baza mate
rială fiind dormitorul (gimnastica la 
păi), sălile amenajate pentru cultură 

‘ Acă, coridoarele, terasele sanatorii- 
/, terenurile de sport și împrejuri- 

niile îneîntăteare ale stațiunilor noas
tre, cele mai multe dintre-ele deschise 
permanent, vara și iama.

în cabinetele noastre de consultație 
am putut constata faptul îmbucurător 
că, privită înainte vreme cu oarecare 
curiozitate, cultura fizica medicală s-a 
impus și a luat locul, în multe boli, 
tratamentului prin imobilizare, iar astăzi 

' lot mai numeroși bolnavi se conving 
că această formă de tratament sanato- 
rial, asociată factorilor naturali de te
rapie balneo-climaterică, scurtează evo
luția bolii și crește valoarea biologică 
a organismului.

Datele științelor medicale 
monstrat că exercițiile fizice, 
în general, activează arderile la 

sistemului muscular și al altor 
.esuturi organice, contribuie la mări
rea capacității de utilizare și la un 
i>»sum mai rațional, mai economic de 
rxigen, stimulează îndepărtarea bioxi
dului de carbon și a altor cataboliți 
ezultați din procesele metabolice (de 
irdere) ale organismului, creează din 
runct de vedere psihic stări emotive 
pozitive, care înlocuiesc la bolnavi 
prevederea exagerată, frica nejustifi- 
:ată de durere, concentrarea atenției 
isupra >bolij lor.

Aceste efecte ale exercițiilor fizice 
presupun) bineînțeles, o perfectă iridivi- 
liializâre a formelor de cultură fizică 
nedicală aplicată fiecărui bolnav în 
oartp, reșpecțind. stadiul bplii princi- 
rțrJe.A .și al t eventualelor boli ,, asociate, 
lozajea eforti^Jui fizic și a odihnei, în 
iinctie. de , sexul, vîrsta, gradul de a- 
laptipe la efort, ca și orice particula- 
ități deosebite ale bolnavului, condi- 
iile și deficiențele muncii profesionale 

btc.
Multitudinea bolilor care beneficiază 

n timpul curei balneare de cultură 
izică medicală, metodic organizată și 
^sfie dozată, formează o listă impre
sionantă : diferite forme de reumatism 
irțicplar sau Vertebral, nevralgii, ne- 
'rite sciatice, astenie nervoasă; unele 
roii csțrdio-văscutâre ca hipertensiu- 
îea arterială, bolite valvulare, nevroze 
jardîace ; bolile aparatului respirator, 
bronșită cronică, “ emfizemul, astmul 
jronșic, pneuiliocohiozele ; bolile diges-

Sport și sănătate : g»jj

au de- 
mișcarea 

nive-

în caro balneară
și concediul de odihnă

tive și de nutriție — gastritele cronice, 
achiliile, boala ulceroasă, ptozele gas- 
troenterale, constipațiile cronice, hemo
roizii, colecistita cronică, obezitatea, 
guta, diabetul zaharat ; starea de con
valescență după diverse boli și multe 
altele.

Cura balneară, la fel de eficace in
diferent de sezon, cald sau rece, pre
cum și timpul destinat odi.mei sînt cele 
mai convenabile aplicării viiturii fizice 
medicale, pentru că oferă avantaje ne
îndoielnice : schimbarea de mediu, cu 
lipsa preocupărilor din mediul obiș
nuit, asistența sanatorială și controlul 
medical o perioadă neîntreruptă, admi
rabilele condiții întîlnite în stațiunile 
balneo-climaterice de Ia munte sau de 
la mare, oferite oamenilor muncii aflați 
la cură și odihnă etc.

Pînă acum, am privit multiplele ac
țiuni ale culturii fizice medicale și 
sportului pentru oamenii bolnavi, dar 
este ușor de imaginat că aceste ac
țiuni operează efecte tot atît de im
portante și asupra omului sănătos ve
nit la odihnă, contribuind în mare 
—— măsură la redresa

rea generală și la

rii de sănătate cu 
' creșterea imunității
organice împotriva bolilor, la restabili
rea capacității de muncă și înviorarea 
apetitului pentru activitatea profesio
nală fizică sau intelectuală. Discipli
nele sportive recomandate pentru efec
tele tonice pe care te generează fiind 
în același timp foarte agreate de mase, 
sînt cu precădere : gimnastica, jocurile 
sportive de echipă, înotul, sporturile de 
iarnă, turismul, după preferințe și gra
dul de randament la efort ale fiecă
ruia.

în stațiunile de odihnă, formele de 
cultură fizică medicală și sportul se 
adresează de asemenea prevenirii și co
rectării deficiențelor/ fizice, deforma- 
țiilor și atitudinilor vicioase ale corpu
lui legate de munca statica sau uni
formă, precum și â‘ unor tendințe mor
bide (depuneri de grăsime, tendințe 
la obezitate, debilitate, cohstipație, tul
burări în sfera geriitâlă feminină, ten
dința la varice etc.), scopul final fiind 
modelarea acelor dezvoltări organice 
care sînt lipsite de Armonie.

Iată enumerate o bună parte din 
avantajele pe care le acordă exercițiile 
fizice și sportul oamenilor muncii care 
vin în stațiunile balrifeo-climaterioe la 
odihnă sau pentru tratament, avantaje 
pe care aceștia, cunoscîndu-le din vre
me și făcînd apel la ele, nu vor în
târzia să le elogieze hii minatele efecte 
constatate în starea sănătății lor. Iar 
dacă ei vor deveni cit acest prilej niște 
îndrăgostiți ai sportufui, va fi un cîș- 
tig în plus.

dr. CORNEL S. CîOLAC

In imediata 
atrag in fiecare

Aerul curat, 
notații.

apropiere a cabanei Cristianul Mare,>’piftiile din Kanțer, 
sezon m.ii și mii de iubitori ai frumuseților naturii.

priu.liîrarea schiului contribuie din plin la întărirea să-
. 3 î Foto: l’. Romoșan

Cine este cel moi bun realizator? ; > manifestărilor sportive 
din CapitalăConsultați orice olasament al coș- 

geterilor unui campionat de baschet și 
veți vedea că pe primele locuri se află 
— de cele mai multe ori — jucători 
din posturile de centru sau pivot. Și 
este și firesc sâ fie așa. Avantajul pe 
care îl posedă aceștia (datorită taliei 
lor superioare și faptului că acționează 
într-o porțiune de teren apropiată de 
panoul advers) le dă ocazia de a duce 
la bun sfîrșit un număr mai mare de 
acțiuni față de coechipierii lor. Posi
bilitățile de realizare ale acestora din 
urmă se limitează — în funcție de 
sistemul de apărare advers — doar la 
pătrunderi individuale sau aruncări de 
la semidistanță și distanță. Și, totuși, 
nu întotdeauna coșgeterul este și cel 
mai bun realizator. Deși pare para
doxală, afirmația noastră are la baza ei 
un serios punct de sprijin. Să exem
plificăm.

în baschet, se știe, schimbările de 
jucători se efectuează destul de des, 
ceea ce face ca o echipă să folo
sească într-un meci, de regulă, cîte 
7—8—9 baschetbaliști și uneori chiar 
mai mulți. De aceea și perioadele de 
joc efectiv în teren diferă de la un 
jucător la altul. Ei bine, în funcție de 
minutele de joc efectiv ale fiecărui 
jucător, ca și de punctele marcate să 
alcătuim un clasament —• după păre
rea noastră mult mai logic — al oelor 
mai buni realizatori.

La încheierea turului campionatului 
masculin, clasamentul coșgeterilor a- 
vea următoarea formă : I. ” H. Demian

Jocuri de calitate superioară
(Urmare din pag. 1)

oftează de atîta timp selecționerii lotu
lui nostru reprezentativ. Avem în echi
pele din prima serie mai mulți jucători 
tineri, cu reale perspective, al căror 
progres este mult prea lent. Faptul are 
repercusiuni directe și pentru selecția 
lotului național, antrenorii fiind nevoiți 
să apeleze tot la jucătorii consacrați. 
Ei bine, a venit timpul să pretindem 
mai mult acestor tineri sportivi și 
cuvîntul cel mai greu, în această direc
ție, îl au antrenorii respectivi. Como-

Spartachiada de iarnă a tineretului

VEȘTI DIN ȚARĂ
BACĂUBUZĂU ța, Metalul (Uzina mecanică). Progre

sul si Alimentația publică La Voința, de 
Printre asociațiile sportive buzcene pildă> (președinte I. Cojanu) la primele 

care s-au evidențiat în organizarea concursuri de șah. trîntă și tenis de 
Spartachiadei de iarnă se numără Voin- masă și-au măsurat forțele aproape 200 

de tineri, evidențiindu-se A. Mircea — 
șah, S. Roșea — trîntă și N. Petrescu — 
tenis de masă. Tot la Voința, consiliul 
asociației a luat măsuri pentru ca la 
venirea înghețului să se amenajeze un 
patinoar în centrul orașului.

★
Din cei 200 de membri UCFS în

scriși în asociația sportivă Luceafărul 
din comuna Maxenu (raionul Buzău) 
110 tineri și tinere au participat pînă 
acum la concursurile ‘Spartachiadei. 
După cum ne-a relataf^rissedfpteîe aso
ciației, tov. Em. Posea;'.cefe ftai reușite 
întreceri au azur loc Ja jgunpaștică și 
șah unde s-au întrecut 50 de tineri, res
pectiv 40. La gimnastică, o frumoasă 
comportare au avut, printre alții, I. San
du, T. Dumitrescu și I. Mihai, iar la 
șah Gh. Nica și I. Nicolae.

M. Dumitru - coresp.

CRAIOVA

baschet

ASTĂZI

MîiNE

247 p ; 2. M. Alba 215 p ; 3, R. Țe- j 
dula 206 p ; 4. A. Savu 194 p ; 5. A.
Novacek 193 p ; 6. D. Scripcaru 192 t
p : 7. Bîrsan 187 p ; 8. E. Franț 186 '
p; 9. N. lanescu 175 p; 10. D. Puș- 4 
cașu 161 p; 11. Cr. Popescu 158 p; / HOCHEI. Patinoarul „23 August", «
12. Esigman 155 p. Să vedem însă l“.e I? ora 19,30: Steaua — Știi: ța {
cum ar arăta un clasament în funcție Dinamo — Olimpia — meciuri 1 
de celălalt criteriu. Astfel, pe primul S'n cadrul campionatului orășenesc. ' 
loc, s-ar afla mureșeanul Robert Țe- / *
dula, care a marcat cîte un coș la V VOLEI. Sala Dinamo, de la ora C 
fiecare două minute și -12 de secunde, fl7,30-, C.P.B. — Știința București ’ 
urmat de dinamovistul Mihai Albu (un J ffl» Steaua — Progresul (m) ■— ș 
coș la 3,12 min.) și brașoveanul Franț /meciuri de campionat. , j
(un coș la 3,34 min.). Coșgeterul cam
pionatului, Horia Demian, se află doar 
pc locul 4 cu cîte un coș înscris la 
fiecare 3,40 min. în continuare : 5. A.
Novacek 3,49 min. ; 6. Cr. Popescu 
4,03 min. ; 7. A. Savu 4,04 min. ; 8. 
Bîrsan 4,14 min. ; 9. N. JoneScu 4,19 
min. ; 10. D. Scripcaru 4,20 min.

îmbucurător este faptul că în pri
mele 10 locuri ale acestui clasament 
găsim 5 jucători de oîmp, Albu, Po
pescu, Bîrsan, Ionescu și Scripcaru, 
care prin buna lor pregătire tehnică 
și stilul lor „curat" de aruncare au 
ajuns nu numai cei mai buni realiza
tori ai echipelor din care fac parte, 
dar să și concureze — ■ alături de cei 
mai buni pivoți și centri — la titlul 
de cel mai eficace jucător.

(a. v.) .
> S S E

------------- (S.S.E.’

și lipsa de răspundere în pre- 
pro- 
can-

ditatea 
gătire nu mai pot fi îngăduite, iar 
gramul lor de antrenament (atît 
titativ cît și calitativ) trebuie serios 
îmbunătățit' Reprezentativa țării, care 
va fi angajată și în acest an într-o 
serie de importante întreceri interna
ționale, trebuie să aibă la dispoziție 
permanent un lot numeros, din care 
antrenorii să poată selecționa. Iată a- 
șadar un alt important deziderat, care 
trebuie să stea pe primul plan în acti
vitatea viitoare a echipelor noastre 
fruntașe.

Autorapid, una dintre cele mai mari 
asociații sportive di'țrlocalitate, se nu
mără printre frpâiașb, în privința or 
ganizării competiției. iernii. Pînă acum 
au avut loc întreceri la șah, tenis de 
masă și atletism. Primele concursuri 
s-au organizat pe ateliere, secții, birouri 
etc. Pe Ungă o serie de concurer. ți care 
s-au evidențiat în întreceri e cazul să 
amintim și de unii instructori sportivi 
ai asociației, ca mecanicul de locomoti
vă S. Nicolae (tenis de masă), D. Grecu 
(atletism) și C. Roman (sah) Cîștigăto- 
rii, campionii ăsoctăfki Autorapid la 
Spartachiada, vor ți prerniațt cu diplome 
și materiale sportive, i-D1? remarcat că 
asociația speetivă Aulopapiti pregătit 
cu mult simț gospodăresc pentru com
petiție. magazia fittid ‘InHeșțrată din 
belșug cu materiale sporifue. .

V. Șțefăpescu - coresp.

Programul

— Steaua (ni),
S.S.E. hr. 1 (f),

HANDBAL : Sala Horească, de 
la ora 16 : Confecția — Rapid 
(fb _S-S-E- nr. 1 . — Steaua (ni), 

nr. 2
nr. 2 — Dinamo (m) — 

jocuri de juniori în cadrul „Cupei 
Sportul popular".

HOCHEI. Patinoarul „23 August", 
de la ora 18 : Dinamo — Știința 
și Steaua . —- Constructorul — 
meciuri în cadrul campionatului 

lOrășenesc.

VOLEI. Sala Floreasca, de lâ 
ora 9 : Rapid — Dinamo Bihor 
(m), Metalul — Rapid (f) și Di
namo — Partizanul roșu Brașov 
'(f), — jocuri de campionat.

PATINAJ. Patinoarul Floreasca, 
de la ora 7,30 : Concurs repu
blican pentru cooii (faza regio
nală) și luni, ora 16,30.

Șahiștii și jucătorii de tenis de masăl 
participant! la întrecerile SpartachiadeJi 
de iarnă, de la asociația sportivă Par
tizanul, au la dispoziție in sala clubului 
întreprinderii 8 garnituri de șah, m 
masă de tenis, 8 palete și un mare nu
măr de mino-i întrecerile pe secții - las 
șah și tenis de masă — sînt în plină» 
desfășurare Din secțiile croit și cusut — 
unde concursurile s-au încheiat — s-au, 
calificat pentru finala pe asociației 
D. Mălin, C. Filip și C. Rusu la tenis; 
de masă și I. Nistor, C. Coscr și I. Bur- 
ciu la șah. Sînt în curs de desfășurare' 
confruntările în secțiile.stanță, talpuțit șii 
administrativ. De criticat faptul câ, to
varășii din consiliul asociației nu 'se- 
preocupă de organizarea anfrecerilpr; șt 
ia alte ramuri sportive.

N. Papuc -coresp*.

SIBIU

hi multe asociații din orașul nnstrui 
se tărăgănează începerea concursi'rdor 
Spartachiadei Cu excepțfa 'citorvâ', cai 
de pildă. Voința și. Difmtiraiiâ tuidjț ’în
trecerile se desfășoară în biine co'jdi- 
țitini, in altele, în afara de "preljlr^țireat 
regulamentului competiției și deschide, 
rea festivă, nu s-a făclii rtiare Tțicru. 
Așa se prezintă situația in liftele asocia
ții sportive mari, ca de exemplu • 
Independența (aici’ oină in 6 iariiiț^ii 
n-au început concursurile deși rnulțtlfil 
cei 3(W de membri UCFS Și-aii ma
ni) estat dorința sâ se jri freacă inft'a- 
druhSpartachiadei), Elastic (pre^edțata. 
mg. 1. Simion), Steaua roșie (pre
ședinte C. Chivti), Balanța (președinte 
I. Ciocănea) și altele.

Este de dorit ca organul orășenesc 
UCFS, respectiv activiștii clubului sp'or- 
tiv " 
de 
nu

din localitate să se ocupe mai .piuit 
aceste asociații, ale căror consilii 
s-au pus încă pe treabă.. ' J

■ Â; Gh. Topîrccanu și 
I.-iPtetraru .-coresp.
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TEHNICA IN AJUTORUL SPORTULUI

Un nou aparat
pentru antrenamentul sprinterilor

c
DEPUN SUCCES NOULUI SEZON

Crește necontenit preocuparea tehni
cienilor noștri din domeniul culturii fi
zice și sportului pentru a găsi noi me
tode care să contribuie la îmbunătăți
rea procesului de instruire. Comisiei de 
invenții și inovații din cadrul Consiliu
lui General al UCFS îi sînt prezentate 
tot mai multe propuneri interesante.

Recent a fost omologată și premiată 
o nouă inovâ"ție. realizată de prof. Du
mitru Constantin, secretarul general al 
F.R.A.. atutat de specialistul mecanic 
de la I C.F.. Gheorghe Dima. Fostul 
nostru campion și recordman la arun
carea ciocanului a imaginat „Aparatul 
•cu îngreuiere reglabilă, pentru alergă
rile de viteză". Am solicitat amănunte 
asupra acestei noi lucrări chiar de la 
autorul ei.

— In ce constă aparatul pe care 
l-ați construit ?

— Este vorba de un mosor așezat 
pe un ax, prevăzut cu o roată, toate 
montate pe un cadru metalic. Pe mo
sor este înfășurat un cablu subțire de 
oțel, lung de 30—40 m. Roata mosoru
lui este frânată în mișcare de o pan
glică de oțel. In acest fel, efortul de
pus de sportiv pentru desfășurarea mo
sorului poate fi reglat și măsurat.
. — Cum funcționează aparatul ?
1 — Atletul își pune o centură, care 
■este legată de capătul cablului și, de- 
părtîndu-se prin alergare de aparat, 
derulează mosorul. Intinzînd cablul, 
sportivul întâmpină în alergare o re
zistență — după cum spuneam — re
glabilă și măsurabilă, dată de frîna 
(panglica) roții mosorului. Această frî- 
nare determină o alergare cu îngreu
iere. care duce la dezvoltarea forței.

Actualități
ÎNTRECERI PIONIEREȘTI

Printre acțiunile inițiate la Palatul 
Pionierilor din Capitală, în cursul va
canței de iarnă a școlarilor, s-a nu
mărat și în acest an un concurs de 
șah, care s-a bucurat de un succes 
deosebit. Peste 200 de pionieri și șco
lari au luat parte la această tradițio
nală întrecere. Jocurile s-au desfășurat 
eliminatoriu, primii 28 de jucători cla
sați luînd parte la turneul final.

După întreceri dîrze, pe primul loc 
îa băieți s-a clasat Năstase Ștefan, 
din clasa a 8-a a școlii nr. 4, urmat 
de Litvinenco Constantin (cl. 8, șc. 
78) și Gondoș Mihai (cl. 7, șc. 33). 
La fete, s-au clasat în ordine: Cris
tina Martinovici (cl. 7, șc. 155), Dumi
tra Marinescu (cl. 7, șc. 102) și Eu
genia Stănescu (cl. 6, șc. 155).

Concursul s-a bucurat de o bună or
ganizare, sub conducerea antrenorului 
Traian Ichim. (rd. v.).

CAMPIONATUL PE ECHIPE 
AL ORAȘULUI TG. MUREȘ

în ciuda faptului că în ultima rundă 
a finalei campionatului orașului Tg. 
Mureș, echipa Banca a suferit o înfrân
gere, pierzînd în fața Științei cu 4—2, 
ea și-a menținut primul loc în clasa
ment. Iată ordinea în clasamentul tur
neului final: 1. A.S. Banca 20,‘/2 p;
2. Știința 19*/2 p; 3. Ciocanul 17 p; 
4. Sanitarul 14 p; 5. Lemnarul 10,‘/2 p; 
6. Combinatul 8*/2 p.

Echipa campioană a folosit urmă
torul lot: V. Mihalache, I. Georgescu, 
A. Gyorfi, A. Iclănzan, I. Albu, V. 
Roșea, Maria Pop, Ileana Gyorfi, Ro- 
melia Bădescu.

I. Păuș-coresp.
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— Ce avantaje prezintă aparatul 
față de celelalte mijloace folosite pen
tru dezvoltarea forței ?

— Cel mai mare avantaj este că lu- 
crîndu-se astfel pentru dezvoltarea for
ței, nu se denaturează mișcarea. Dim
potrivă 1 Pentru a învinge frânarea. at
letul trebuie să mențină o poziție încli
nată înainte și să realizeze astfel un 
unghi de impulsie mai ascuțit, adică 
tocmai poziția care se impune într-o 
lansare corectă din start.

Rezistența reglabilă face ca aparatul 
să aibă o mare accesibilitate, permi- 
țînd totodată respectarea particularită
ților individuale ale sportivului. îmbu
nătățirea forței se poate constata obiec
tiv, cronometrîndu-se timpul realizat pe 
o distanță oarecare, în condițiile unei 
rezistențe de x kilograme.

Aparatul poate fi folosit în acest 
scop și pentru celelalte sporturi.

— Cum ați ajuns la ideea acestei 
inovații ?

— Necesitatea dezvoltării forței — 
element de bază în atletismul de per
formanță — m-a împins la căutarea 
unui mijloc eficient pentru rezolvarea 
acestei probleme. Și se pare că l-am 
găsit. Aparatul urmează să fie multi
plicat și, șă fie dat în folosința antre
norilor șî atleților din diferite centre.

Am urat autorului noi succese in 
munca de inovații, cu dorința de a pu
tea consemna cît mai des în paginile 
ziarului nostru asemenea realizări.

Ce-i drept, așteptăm și rezultatele, 
mai ales că e vorba de... sprint.

interviu luat de
MIHAI TRANCA

Printre competițiile șahiste de tra
diție în arena internațională, turneele 
de la Hastings ocupă un loc de frunte. 
Cu ele se încheie totdeauna anul șa- 
hist și începe un altul, Hastings-ul 
mareînd, cu regularitate, de peste 40 
de ani... revelionul șahiștilor. Nu 
numai pitorescul este legat de aceste 
întreceri. Ele se înscriu deopotrivă ca 
probe de forță și prestigiu pentru 
fruntașii șahului mondial. Și. fără în
doială, palrharesul unui mare campion 
nu este coniplet, dacă în el nu figu
rează 0 participare încununată de suc
ces la Concursurile din străvechiul 
oraș englez.

O scurtă privire istorică se impune, 
în 1895 avea loc la Hastings primul 
turneu internațional, unul din cele mai 
puternice pe care le-a cunoscut șahul. 
Este suficient să consemnăm ordinea 
primilor clasați : Pillsburrv, Cigorin 
(pe atunci chalanger la titlul mon
dial), Lasker (campion al lumii), Tar- 
rasch, Steinitz (fostul campion). După 
o întrerupere, prelungită, începe ade
vărata serie a turneelor de la Hastings, 
cu punct de start în iarna anului 1919. 
In palmaresul competiției figurează 
nume de învingători ca Alehin și Ca- 
pablanca ■— de cîte două ori — Euwe, 
Smîslov. Botvinnik, Keres, Reshevskv 
Bronstein, Gligorici.

Hastings-ul din acest an a avut par
ticipant! tradiționali, în persoana ma
rilor maeștri Keres și Gligorici, pre
cum și debutanți așteptați cu interes, 
anume reprezentantul nostru Florin 
Gheorghiu — campion mondial de 
juniori — și Nona Gaprindașvili, de
ținătoarea titlului mondial feminin. 
Aceștia au și fost animatorii întrecerii, 
dar mai cu seamă a ieșit în evidență 
performanța campionului nostru. In 
timp ce Paul Keres își majora la 3 
numărul victoriilor obținute la Has
tings, tânărul maestru romîu înscria 
și el o performanță de prestigiu, cu
cerind locul doi, la egalitate de puncte 
cu redutabilul mare maestru Gligorici,

Mîine are loc la Poiana Brașov 
concursul de inaugurare oficială a se
zonului de schi, la care vor participa 
reprezentanți ai cluburilor și asociați
ilor sportive Steagul roșu. Tractorul, 
Dinamo, A.S Armata. Luceafărul și Po
litehnica Brașov. Metalul, Progresul și 
Piatra Craiului Zărnești, Metalul și 
Cetatea Rîșnov, Unirea Săcele, S.S.E. 
Predeal, Caraimanul Bușteni, Carpați,
S.S.E., Bucegi și Progresul Sinaia.

Cu „Concursul de deschidere" orga
nizat de F.R.S B., în colaborare cu co
misia de specialitate a regiunii Bra
șov, începe seria întrecerilor cu carac
ter republican. Săptămînă de săptămînă 
vor evolua cei mai buni schiori ai ță
rii. Așteptăm de la aceștia să arate 
că sînt dornici să evolueze la un nivel

„Concursul de deschidere'* se des
fășoară mîine la Poiana Brașov și 
cuprinde probele de slalom special 
și de fond pentru seniori, senioare, 
juniori și junioare.

cît mai ridicat, să demonstreze că au 
muncit și vor munci cu sîrguință și 
seriozitate pentru a se prezenta la star
tul întrecerilor cît mai bine pregătiți. 
Un aport deosebit îl dorim din partea 
schiorilor tineri, aflați în pragul afir
mării. Alături de străduința pe care o 
vor depune pentru continua îmbună
tățire a pregătirii tehnice, ei vor tre
bui să dovedească multă combativita
te, să arunce în luptă tot elanul carac
teristic tinereții lor.

Secțiile cluburilor și asociațiilor spor
tive, comisiile raionale, orășenești și 
regionale de specialitate trebuie să acor
de în acest sezon o mare atenție lărgirii 
bazei de mase a schiului. Ele pot rea
liza acest obiectiv principal, prin or
ganizarea cît mai multor concursuri 
pentru începători și avansați, din rîndul 
cărora să fie selecționate cele mai do
tate elemente. Aceste concursuri trebuie 
organizate cît mai bine, într-un cadru 
festiv, contribuind astfel la reușita lor.

O preocupare specială trebuie acor
dată centrelor de inițiere pentru copii 
și tineret. care să devină adevărate 
pepiniere ale secțiilor de performan
ță din cluburi și asociații sportive. 
Dar, pentru realizarea unui obiectiv 
atît de important, activitatea nu tre

HASTINGS, 1964-1965
pe care-1 întrece însă la totalul coefi
cientului Sonneborn.

Florin Gheorghiu a condus în prima 
jumătate a turneului, apoi pierzînd 
partida cu Gligorici (într-o poziție cel 
puțin egală !...) el a cedat locul lui 
Keres, care acumula meticulos punct

1 KERES (UREaj 
2GHE0RGHIU (Romîn/a) 
3. GL IGORICIfJugosla via) 
7 PFL EGER (RF Germana)
5 GAPRINDAȘVILI (URSS)
6 H/NDLE (Norvegia)
7 ROCHA (Brazilia) 
SLITTLETWOOD (Anglia)
9. LEE (Anglia)
10. MARDLE (Anglia)

>f s
după punct. O remarcă importantă: 
în runda a treia, partida Gheorghiu— 
Keres a ridicat spectatorii în picioare, 
oferind o întâlnire’: de mare tensiune, 
cu sacrificii de ambele părți. Din 
păcate, o acută criză de timp l-a îm
piedicat pe campionul mondial de ju
niori să joace la eîștig, el trebuind să 
accepte propunerea de remiză făcută 
de puternicul său adversar.

Specialiștii prezenți la Hastings au 
apreciat bunele, realizări la tabla de 
joc ale lui Ghjeorghiu, în întâlnirile cu 
Gaprindașvili, țLittlewood și mai cu 
seamă în partida decisivă cu vest-ger- 
manul Pfleger, posesorul celui mal bun 
rezultat la î-Hasa a 4-a în recenta 
Olimpiadă de la Tel-Aviv.

Putem constata cu bucurie maturi
zarea jocului : lui Florin Gheorghiu, 
care pășește evident spre clasa marilor 
maeștri.’

buie să se mărginească la centrele or
ganizate de F.R.S.B. După exemplele 
unor asociații sportive care au luat de 
pe acum măsurile cuvenite (la Brașov, 
Zărnești, Sinaia, Tg. Mureș etc.), clubu
rile, asociațiile sportive, comisiile raio
nale, orășenești și regionale vor trebui 
să organizeze cît mai multe centre care

Pregătiri pentru
Comisia de schi a regiunii Maramureș 

a început încă de pe acum să pregă
tească desfășurarea tradiționalului con
curs dotat cu „Cupa Mogoșa". După 
cum se știe, „Cupa Mogoșa" și-a dis
putat pînă acum 11 ediții la care au 
luat parte schiori selecționați din 4 
regiuni.

Din măsurile luale pentru asigura
rea celor mai bune condiții de des
fășurare a acestei competiții, mențio
năm curățarea pîrtiei de pe Dealul 
Negru, în lungime de 2400 de metri, 
în același timp, schiorii asociațiilor 
sportive Minerul și Știința din Baia 
Sprie, Voința, Oțelul și Minerul Baia 
Mare, Bradul Vișeul de Sus și Voința 
Sighet se antrenează intens, fiecare

CITEVA RETROSPECTIVE

La 49 de ani, Paul Keres trăiește o 
a doua tinerețe șahistă. (Mai exact, 
el nu și-a întrerupt-o niciodată...). 
„Eternul" candidat la titlul mondial 
nu-și ascunde' secretele acestei impre
sionante longevități competiționale: 
viața ponderată, pregătirea teoretică 
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de mare sufli/ și... (nu mai puțin im
portant) practicarea unor sporturi com
plimentare. Nu s-a uitat, desigur, că 
acum vreo zece ani, șahistul Paul 
Keres era campionul de tenis al ora
șului Talinn, Acum, racheta îl înso
țește totdeauna, fiindu-i prieten ne
despărțit în orele de relaxare.

Aplauzele trebuie adresate nu numai 
primilor doi clasați. Gligorici — poate 
puțin „ghinionist", de data aceasta — 
își demonstreazăîncă o dată clasa recu
noscută, Pfleger se impune ca un re
dutabil jucător de turneu, iar Nona 
Gaprindașvili i(ca și Vera ■ Mendlik șt 
Chaude de Stlans, altădată) arată ca 
și șahul feminin are mari maestre, ca 
talent și forță.

V. CH1OSE 
R. VOIA 

să cuprindă mii și mii de copii și 
neri. Astfel încît bilanțul sezonului 
se încheie pozitiv din toate pune 
de vedere și să asigure baza de n 
atît de necesară progresului ace 
sport.

La început de sezon, urăm sch‘ 
deplin succes I

„Cupa Mogoșt
dintre ei fiind dornic să reprezinte 
giunea Maramureș.

Ca în fiecare an, „Cupa Mogoșa 
va disputa în luna februarie și v^ 
prinde probe de fond, coborîrej sra 
special și slalom uriaș.

In încheiere, o veste bună per 
obișnuiții vizitatori aLMogoșei: in 
în reparație, telefericul va fi dat ft 
te curînd în folosință.

V. SĂSĂRANU-coresp. regio

înaintea
etapei 
a Vl-a...

în programul etapei a șasea a c; 
pionatului republican de volei, seri; 
nu șe află „capete de afiș", în schi 
găsim cîteva întreceri care — cel 
țin după calculele hîrtiei — se anu 
echilibrate. Ne referim îndeosebi 
partidele ce se vor disputa în să 
din Timisoara, Constanța, Brăila, C 
iova și-Cluj (C.S.M.—C.S.M. Sib 
Dintre meciurile ce se vor desfășura 
Capitală, Steaua—Progresul... pror 
O întrecere foarte disputată, deoar 
amindouă echipele se află în zona 
riferică, deci, sub amenințarea < 
drept îndepărtată) a retrogradării. I 
de altfel, programtil etapei: în C; 
tală, astăzi in sala Dinamo (<ST 
17,30): C.P.B.—Știința Buc. (ț) 
Steaua—Progresul (m), iar mîine. 
sala Floreasca (de la 'dra 9): Răpi 
Dinamo Bihor (m), Metalul—Rapid 
Dinamo—Partizanul roșu Brașov ?j 
în țară, mîine: C.S.M.S. lași—Dinii 
Buc., Știința Timișoara—Știința Ga> 
Farul Constanța—Tractorul Bra* 
Constructorul Brăila—Minerul E 
Mare, Petrolul Ploiești—Știința ( 
(masculin) și Știința Cluj—Progrt 
Buc., C.S.M. Cluj—C.S.M. Sibiu. V< 
ța Craiova—Farul Constanța (femin

♦

Deoarece federația noastră de spei 
lîtate a constatat că neprezentarea 
chipei Dinamo Bihor la partida cu 
na mo București, în ziua de 20 dec< 
brie, s-a datorai unor cauze de f< 
majoră a aprobat «programarea jo 
lui dintre'aceste două formații. Part 
a -avut ioc ieri și s-a încheiat cu > 
toria formației bucureștene : 3—0 
4. 0). In urma acestui rezultat și r 
includerea partidei de marți dintre 
pid—Știința Timișoara (3—0), cla 
mentul masculin arată astfel :
1. Rapid Buc. 6 6 0 18: 0 (270—Ifs
2. Trac. Brașov 5 5 0 15: 3 259—16^
3. Dinamo Buc. 5 5 0 15: 3 258—163
4. St. Tim. 6 3 3 9:12 (246—254
5. Min. B. IVI. 5 3 2 11:11 (267—264
6. Farul C-ta 5 2 3 8: 9 (192—211
7. Șt. Galați 5 2 3 8: 9 (194—215
8. St. Cluj 5 2 3 8:10 (214—249
9. C'onstr. Brăila 5 2 3 6: 9 087—187

10. Petrolul PI. 5 2 3 8:12 (235—257
11. C.S.M.S. Iași 5 2 3 7:13 (228—266
12. Steaua 5 1 4 9:12 (238—261
13. Din. Bihor 5 1 4 6:14 (209—286
14. Prog. Buc. 5 0 5 4:15 (188—277;



Atacul împotriva ofsaidului

Va deveni oare poarta mai accesibilă ?

Marea competiție atletică a anulai 1965.

în ultima vreme, regula ofsaidului, care a 
fotbalului de-a lungul anilor, este supusă tot mai 
specialiștilor. Recent, în Anglia, însuși președintele F.I.F.A., Stanley Rous, a 
făcut o propunere de modificare a regulii ofsaidului.

Menționăm că, acum cîțiva ani s-a organizat la noi în țară, pe stadionul 
„23 August", un joc experimental, fără regula ofsaidului.

Recent, ziarul nostru a relatat pe scurt, ultimele inițiative din fotbalul 
internațional în legătură cu această problemă. Iată acum noi amănunte.

Opinia președintelui
Stanley Rous

că 
of-

S-a emis de multe ori părerea 
actualele principii de determinare a 
saidului provoacă multe încurcături și 
sînt folositoare doar partizanilor sche
melor defensive. Pe lîngă aceasta, ele 
ar paraliza inițiativa înaintașilor.
Recent, în ziarul englez „Daily Mail" 

a fost publicat un interviu al comenta
torului Roy Packett cu președintele Fe
derației internaționale de fotbal STAN
LEY ROUS. Președintele F.I.F.A. a 
propus să se modifice regulamentul de 
stabilire a poziției „afară din joc". A- 
cest lucru a fost comunicat si de agen
ția U.P.I.

In ce constă corectivul lui Rous? 
propune să se prelungească linia 
16 m a suprafeței de pedeapsă pînă 
marginile laterale ale terenului. Intre 
liniile celor două suprafețe de pedeapsă, 
fixarea poziției „afară din joc" nu se 
va mai face. (După cum se știe, în 
momentul de față, ofsaidul nu poate fi 
dictat dacă jucătorul se află în jumă
tatea sa de teren).

El 
de 
la

NOTE

Cum a ajuns 
Chimia Făgăraș 
pc ultimul loc

Be cind activează Chimia Făgă
raș in categoria B, nu ne amintim 
să fi fost pe primul lac. Dar met 
pe ultimul...

Zilele trecute am stat de vorbă 
cu tovarăși din conducerea echi
pei. Unii mai cred intr-o redresare 
in primăvară. Ar fi bine.

Supărarea noastră pleacă de a- 
colo că echipa a avut, și are. tot 
ce-i trebuie pentru pregătire, pen
tru a obține rezultate bune. Con
dițiile sale ? Să le amintim pe cele 
principale: o bază sportivă fru
moasă. echipament din belșug. De 
asemenea, jocurile de antrenament 
s-au efectuat de multe ori in com
pania unor echipe fruntașe din 
țara noastră, cum ar fi Dinamo, 
Steaua, Rapid, Steagul roșu, ba 
chiar și lotul R.P.R. In conduce
rea secției se găsesc oameni har
nici, de nădejde, care iși îndeplinesc 
cu cinste sarcinile de producție in 
cadrul combinatului. Aceștia insă, 
după părerea mea, nu sînt îndeajuns 
de exigeați cu jucătorii de fotbal.

Față de această situație, se naș
te firesc 'întrebarea: cum se mun
cește ? Mai întîi despre conduce
rea secției de fotbal. Ea a rămas 
datoare in ce privește educația și 
disciplina echipei. De multe ori s-a 
zăngănit (lin clopoței, ca la... plu- 
gușor. pentru succese ocazionale 
in deplasare, vreo 2—3 in tot atl- 
ția ani... și s-au dat pe seama an-, 
trenorului toate insuccesele. Con
sider că s-a greșit in acest fel pen
tru că s-a uitat că antrenorul tre
buie să muncească in perspectivă. 
O a doua cauză constă in faptul 
că anul acesta jucătorii au intrat 
in competiție complet deficitari la 
capitolul pregătire tehnică. O a 
treia ■ cauză a slabei comportări a 
echipei: porțile asociației au fost 
deschise unor așa-ziși jucători 
„consacrați", cum ar fi Vatani. 
Maxim, Nițu ș.a., nume cunoscute 
și la Mangalia, Cugir, Mediaș și 
in alte orașe.

De la 1 ianuarie a început o 
nouă etapă de muncă. Pentru echi
pa Chimia Făgăraș ea este hotă
râtoare. Noi sperăm că conducerea 
secției, ant-enorul echipei și jucă
torii, vor munci cu pasiune, astfel 
ca în returul campionatului să se 
obțină rezultatele așteptate de su
porterii echipei.

LAZAR VALENTIN 

*
i
i

influențat mult 
mult privirilor

dezvoltarea 
critice ale

Cu alte cuvinte, după părerea lui 
Rous, zona. în care va opera regula 
„afară din joc" se reduce considerabil. 
Ea este limitată la spațiul dintre linia 
porților și linia paralelă trasă la o dis
tanță de 16,5 m de poartă.

După părerea lui Rous, această modi
ficare va face fotbalul mai atrăgător și 
va da o puternică lovitură tacticilor 
defensive, stimulînd inițiativa înainta
șilor.

Ziarul englez a comunicat că propu
nerea a fost făcută la F.I.F.A. în nu
mele comitetului din care, în afara lui 
Rous, mai fac parte secretarul general

4al F.I.F.A. și secretarii tuturor celor 
ligi de fotbal din Marea Britanie.

DISCUȚII

Se propune ca în cursul acestui an 
să se organizeze o serie de întilniri 
experimentale. Meciurile vor fi orga
nizate de F.I.F.A., care va avea obser
vatori. în continuare Rous . a declarat 
că pentru experimentul său F.I.F.A. so
licită participarea echipelor Angliei, 
Scoției, Ungariei, U.R.S.S., Italiei, Spa
niei, Portugaliei și a țărilor din Ame
rica de Sud. Comitetul va generaliza 
rezultatele întîlnirilor experimentale iar 
apoi se va adresa Comitetului interna
țional al arbitrilor F.I.F.A., dat fiind că 
această organizație are competența de 
a recomanda modificarea regulamentu
lui de joc.

Părerea lui Lajos Baroti, 
antrenor al selecționatei 
Ungariei

56 nu ne grăbim cu 
refuzul !

„Cei care urmăresc cu atenție nu nu
mai dezvoltarea fotbalului ci și starea 
de spirit a publicului, și-au dat seama 
că terenul pe 'care se află regula ofsai-

Primele antrenamente la Progresul București
ză deci serios, cu tragere de inimă, în 
fiecare zi. Prezența este de aproane 
sută la sută. Desigur efortul este dozat 
ținîndu-se seama de faptul că relua
rea activității s-a făcut relativ de puți
nă vreme.

Ieri, fotoreporterul nostru, T. Roibu, 
i-a găsit pe fotbaliștii de la Progresul 
în plină activitate. Iată-i executînd lo
vituri cu capul sub supravegherea aten
tă a antrenorului secund Eugen Iorda
che. y

O mare parte dintre echipele noas
tre de prima categorie și-au reluat an
trenamentele în aer liber.

Profitînd de ăceastă iarnă... primă- 
văratică, fotbaliștii Progresului Bucu
rești au început antrenamentele în aer 
liber, în vederea returului campionatu
lui categorii A.

Elevii antrenorilor Titus Ozon și Eu
gen Iordache se arată așadar, cei mai 
grăbiți. LesnedC înțeles. Pe umerii lor 
apasă un greu îbc 1.4 în clasament și 
perspectiva deloc î liniștitoare a retro
gradării în categoria B.

Totuși, jucătorii" dm str. Dr. Staico- 
vici nu consideră că toate șansele sînt 
pierdute. (Și, de altfel, teoretic — cel 
puțin — lucrurile stau așa). Se lucrea- 

dului se clatină. Pînă în ziua de astăzi, 
modificările aduse acestei reguli au 
contribuit la progresul fotbalului și la 
dezvoltarea lui tactică. E greu de spus 
în momentul de față dacă noua reco
mandare e bună sau rea. Nimic nu ne 
îndreptățește însă să respingem propu
nerea înainte de a ne convinse de inu
tilitatea ei.

Cred că în perioada consfătuirilor 
din preajma sezonului vom avea timpul 
și posibilitatea de a verifica din toate 
punctele de vedere utilitatea modifică
rii propuse".

Părerea arbitrului
N. Latîșev (U. R. S. S.)

„Am participat recent la lucrările se
siunii ordinare a comitetului arbitrilor 
de pe lîngă F.I.F.A., care a avut loc 
la Roma. In cadrul acestei sesiuni au 
fost făcute numeroase propuneri privind 
modificarea și precizarea unor interpre
tări ale regulamentului de joc. Stanley 
Rous este totodată și președintele co
mitetului de arbitri. Totuși, la Roma el 
nu a luat nici o inițiativă. Iată de ce 
relatările presei în legătură cu propu
nerea tui Rous m-au surprins.

...Răspunsul este greu de dat. Expe
rimentul și practica reprezintă cel mai 
bun criteriu pentru acest gen de pro
nosticuri. Părerea mea personală este 
că în aceste propuneri există o anumită 
rațiune. în orice caz, dispozitivul de 
luptă va trebui extins pe tot terenul. 
Gruparea tuturor jucătorilor într-o zonă 
mică (tablou pe care-1 cunoaștem foar
te bine astăzi) va fi primejdioasă”.

Una din primele 
încercări

în Ungaria, propunerea lui Stanley 
Rous privind modificarea regulii ofsai
dului a fost, primită cu interes. Echipa 
budapestană Honved a susținut un joc 
de probă, în care fixarea ofsaidului s-a 
efectuat doar de la linia suprafeței de 
pedeapsă. S-au întîlnit echipa de bază 
și rezervele lui Honved. Meciul a fost 
destul de instructiv. Nici unul dia ad
versari nu a vrut să riște, în timpul 
jocului au predominat marcajul indivi
dual — în apărare și pasele lungi — In 
adîncime.

(După „Fotbal" — U.R.S.S.)

Campionatul republican pe echipe
• 0 formulă nouă de desfășurare • 30 de echipe in întrecere
• Calitatea pe primul plan
Calendarul competițiilor interne aie 

atletismului nostru va fi dominai de o 
mare competiție, campionatul republi
can pe echipe organizat în acest an 
după o formulă nouă, mult mai cuprin
zătoare decît cea care c stat la baza 
celorlalte ediții ale acestei competiții.

întrecerile din acest an vor fi orga
nizate în două serii valorice (stabilite 
pe baza clasamentelor campionatelor 
republicane pe echipe reprezentative de 
regiuni și mai ales ale Spartachiadei 
republicane din 1964) cu participarea 
a 30 de echipe. Dintre acestea 14 re
prezintă cluburi și asociații sportive, 
celelalte fiind reprezentative ale regiu
nilor. In SERIA A vor participa forma
țiile : Dinamo, Steaua, Rapid, Știința, 
Metalul București, Brașov, Banat, Cluj, 
și Crișana.

Sistemul de desfășurare a întîlnirilor 
este acela al meciurilor bilaterale pe 
grupe de cite 3 echipe. Datele de dis
putare a celor 8 întilniri și programul 
meciurilor le publicăm mai jos.

La încheierea competiției ultima cla
sată dintre formațiile bucureștene ?i 
cea care va ocupa locul nouă în clasa
mentul general vor retrograda în seria 
B.

Pentru a putea participa la con
cursuri un sportiv trebuie să aibă cel 
puțin categ. a Il-a de clasificare și virsta 
maximă de 38 de ani. Această vîrstă 
poate fi depășită numai de acei atleți ^“^sija: Banat 
care sînt clasificați la cat I. Juniorii - ’ -
participanți. în mod obligatoriu, vor 
trebui să aibă categ. a IlI-a declasifi- v, _
care. Pentru a putea primi puncte (locul d 
1-5 p, II-3 p, III-2 p, IV- 1 p; la șta- ‘ KaP.'d~
fete 1-5 p, 11-2 p) un atlet trebuie să 
obțină, în concurs, rezultate' echivalen
te, cel puțin, normelor categoriei a Hl-ă 
de clasificare.

în seria B întrecerile se vor desfășura 
pe mai multe grupe, una a formațiilor 
bucureștene (cîștigâtoarea va promova 
anul viitor în seria A) și alte trei grupe 
alcătuite din cîte patru reprezentative 
de regiuni. Primele trei clasate (pe baza 
tabelei internaționale de punctaj) din 
cele 12 reprezentative de regiuni î.și 
vor disputa mai apoi, în cadrul unui
iurneu final, dreptul de a evolua în Voința, 7. S.S.E. I, 8. S.S.E. II. 9. S.S.E. 
1966 alături de echipele din seria A. • —................... "

Sportivii participanți (inclusiv ju
niorii) la întrecerile seriei B tre
buie să aibă cel puțin categoria a 
IlI-a de clasificare și vîrsta maximă 
38 de ani (va putea fi depășită numai de 
atleții de cat. a Il-a).

Iată acum probele de concurs : SE
RIA A: bărbați: 100 m (etapele I, III. 
V, VII), 200 m (II, IV, VI, VIII), 400 
m, 800 m (ca la 100 m), 1500 m (ca 
la 200 m), 5000 m (ca la 100 m ), 
10000 m (ca la 200 m), 4x100 m, 10 
km marș pe pistă, 110 mg. 400 mg, 3000 
m obst., înălțime, prăjină, lungime, tri-

HOCHEIf  1^**0

Vie activitate în tară

promovați de Ia echipe de 
prima garnitură. Dintre 

cei mai talentați sînt frații

numeroase centre din țară, echi- 
de hochei desfășoară o intensă 

activitate de pregătire în vederea com
petițiilor ce vor avea loc în această 
lună. De pildă, la Gheorghieni — 
după cum ne informează corespondentul 
nostru L. Karda — formația locală 
Avîntul și-a început de mult antre
namentele sub conducerea lui Zoltan 
Tomor. în acest sezon formația Avîntul 
Gheorghieni va folosi o serie de tineri 
jucători, 
juniori în 
aceștia 
Todor, I. Biro și Ferencz.

La Gheorghieni s-au luat măsuri în 
vederea reamenajării patinoarului din 
localitate, care a fost înzestrat cu o 
nouă instalație de iluminație. Pe acest 
patinoar se pregătește și echipa de 
juniori „înfrățirea" Gheorghieni. O 
vie activitate se desfășoară și în ve
derea organizării campionatului raional

IlI-a (22—23 mai) 
Crișana — Știința — Ra- 
Cluj — Steaua — Brașov; 
Dinamo — Metalul—Banat.

piu, greutate, disc, suliță, ciocan : fe
mei-. 100 m (I, III, V. VII), 200 m 
(II, IV, VI, VIII), 400 m (ca la 
100 m ), 800 m (ca la 200 m ), 4x100 
m, 80 mg, înălțime, lungime, greutate, 
disc, suliță; SERIA B; bărbați. • ace
leași probe, mai puțin 10000 m și 1500 
m obst în locul cursei de 3000 m obst.; 
femei: aceleași probe de la seria A.

Vor fi întocmite cite trei clasamente t 
general și separat la bărbați și femei.

Programul și datele concursurilor 
sînt următoarele i

SERIA A
Etapa I (24—25 aprilie)
Timișoara : Banat — Crișana — Cluj; 

Mediaș: Brașov — Știința — Dinamo; 
București: Rapid — Metalul — Steaua.

Etapa a ll-a (8—9 mai)
Sibiu: Brașov — Metalul — Cri

șana : București: Steaua — Banat — 
Știința; Cluj: Cluj — Dinamo — 
Rapid.

Etapa a 
Oradea: 

pid; Cluj : 
București: ______ ______  _____

Etapa a IV-a (29—30 mai)
Oradea : Crișana — Dinamo—Steaua; 

Timișoara: Banat — Brașov — Rapid; 
București: Știința — Metalul — Cluj.

Etapa a V-a (9—10 octombrie) 
București: Metalul — Crișana — Ști- 

j . . . . -__ t — Dinamo—Steaua;
Brașov: Brașov — Cluj — Rapid 

Etapa a Vl-a (16—17 octombrie) 
Brașov: Brașov — Crișana — Banat;

- Steaua — Știința; 
Cluj: Cluj :— Metalul — Dinamo.

Etapa a VlI-a (30—31 octombrie)
Oradea: Crișana — Dinamo — Ra

pid; Cluj: Cluj — Știința — Banat; 
București: Steaua — Metalul—Brașov.

Etapa r VIH-â (6—7 noiembrie)
Beiuș: Crișana — Steaua ..— Cluj; 
București: Știința — Dinamo — Bra
șov; Reșița: Banat — Rapid -- Metalul.

SERIA B
Grupa I — oraș București. Participă 

echipele: 1. Constructorul, 2. Progresul.
3. C.S. Școlar, 4. I.C.F., 5. Olimpia, 6.

Viitorul. Datele de desfășurare: 2, 16, 
30 mai, 20 iunie (turul), 19 septembrie, 
10, 17 și 30 octombrie.

Grupa a 11-a: Argeș, Dobrogea, Hu
nedoara, Oltenia.

Grupa a 111-a: Bacău, Mureș-Autcno 
mă Maghiară, Ploiești. București

Grupa a IV-a: iași. Suceava. Mara- 
mureș, Galați.

Datele de desfășurare a întrecerilot 
din grupele II, III și IV : 13 și 20 iunie, 
26 septembrie, 10 octombrie.

TURNEUL FINAL pentru grupele II, 
III și IV va avea loc la Bacău în zi
lele de 23—24 octombrie.

școlar, la care și-au anunțat partici
parea formațiile Mureșul Suseni (echipa 
școlii medii de 8 ani), echipele școli
lor de 8 ani nr. 1 și 2 din Gheorghieni, 
precum și selecționata școlii medii din 
localitate.

Aceeași muncă intensă de pregătire 
ne este semnalată și la Odorhei de 
corespondenții noștri Balasz și Ion 
Bartha. în acest oraș există în pre
zent o puternică formație, care aspiră 
la un loc în turneul final al campio
natului republican: Tîrnava Odorhei. 
Alături de vechii jucători, în actualul 
sezon 
Tarcsi 
Sipoș 
rădici 
Szocs 
timp, 
permanentă preocupare 
creșterii de tineri hocheiști.
aceasta s-a format un lot de 30 de ju
niori, care se antrenează cu regulari- 

parte la întreceri 
de Școala agri-

în această echipă vor evolua 
(venit de la Steaua), Orban și 

(de la Dinamo București), Da- 
(de la Știința București) și 

(de la Știința Cluj). în același 
la Odorhei se manifestă și o 

în vederea 
Pentru

tate, urmînd să ia 
oficiale sub numele 
colă Odorhei.

CAMPIONATUL CAPITALEI

jocurile din turulAseară au început
II al campionatului orașului București. 
Dinamo a întrecut pe Constructorul I 
cu 7—1 (2-1, 2-0, 3-0) prin punctele 
marcate de Pană (2), Oswath (2), 
Pop, Florescu, Corduban respectiv 
Moiș.

în progres 
tur, Știința a 
21—o’ (11-0,
T. Vacar (5), 
(4), Tăbăcaru 
Bianu, Mezei.

La juniori, în 
pia — Dinamo

evident față de primul 
dispus de Olimpia cu 
2-0, 8-0). Au marcat:
Niță (4). Mihăilescu 
(4), Costescu (2),

restanța de joi, Olim- 
6—1 (2-0, 1-1, 3-0).



HANDBAL^7 POPICE
Antrenorul emerit Oprea Vlase:

„TURNEUL IN R.F.G. ȘI FRANȚA A FOST FOARTE UTIL

PENTRU PREGĂTIREA ECHIPEI NOASTRE"
loc• Meciurile cu R. I. K. Goteborg din „C. C.E.“ vor avea

la 29 ianuarie și 21 februarie
turneului am încercat 
Iuții tactice în raport 
tățile jocului echipelor întâlnite, 
pildă, la turneul-fulger de la Miin- 
chen (gen de jocuri cu care ne-am a- 
comodat treptat) am înfruntat echipe 
(iugoslavă, cehoslovacă și vest-ger- 
mană) care au practicat un joc de 
valoare, dar cu sisteme de apărare și 
atac diferite, ceea ce ne-a obligat să 
adoptăm tactici de joc corespunză
toare. Echipa Miinchenului a aplicat 
în apărare sistemul suedez (3-J-3), 
astfel că a trebuit să jucăm cu doi 
pivoți; măsuri tactice am luat și în 
meciul cu echipa orașului Plzen, care 
în apărare folosea 6 jucători la semi
cerc, și în cel cu Zagreb, care aplica 
sistemul 4-Ț2, din care ieșea prin 
contraatacuri rapide, bine concepute. 
La fel am procedat și ta Ltibeck, 
Hassloch și St. Ingbert, unde am în- 
tîlnit

sas Ț 4i£t

Echipa Dinamo — in. frunte cu 
in sala din Murichen,

CONCURSURI.
PLOIEȘTI. Asociația sportivă din 

localitate și-a reamenajat arena de po
pice unde în aceste zile au loc, în 
condițiuni optime, întrecerile feminine 
ale campionatului orășenesc și cele ala 
campionatului de tineret.

GH. APOSTOLESCU și 
GH. ALEXANDRESCU-coresp.

REZULTATE...

o serie de so- 
cu particulari- 

......... De

BAIA MARE. Prima parte a cam
pionatului, rezervat echipelor mascu
line, s-a încheiat cu victoria formației 
Industria locală care a acumulat 21 
de puncte. O urmează, în clasament, 
Voința cu 17 p, Minerul Baia Sprie 
17 p (punctaveraj mai slab), Construc
torul 13 p, Minerul Săsar 13 p, Mine
rul Nistru 13 p, Industria locală II 
11 p și Chimistul 7 p.

V. SÂSARANU - coresp.

BRAȘOV. De curînd s-a încheiat 
turul campionatului regional de popice 
pe echipe. La capătul unor întreceri 
viu disputate, primele . locuri în clasa
mente au fost ocupate după cum ur
mează : feminin zona I — Hidromeca
nica Brașov 15 p ; zona a Il-a — Gaz 
metan Mediaș 9 p ; masculin zona 1

— Torpedo Zărnești 17 p ; zona a ll-a?
— Gaz metan Mediaș 19 p.

Cele mai bune rezultate individuale 
au fost obținute de Livia Leșanu (Hi
dromecanica Brașov) marcată cu 425 
p.d. și Ernest Kiss (Gaz metan Me
diaș) care a înregistrat 919 p.d. Un 
rezultat remarcabil a realizat și Ion 
Tontsch (Gaz metan Mediaș) care a 
doborît din 200 bile mixte 913 popice.

Returul competiției începe la 17 ia
nuarie pentru echipele masculine și o 
săptămînă mai tîrziu pentru cele fe
minine.

mai tîrziu pentru cele fe-

C. GRUIA - coresp. reg.
.1 |i- p ă- i J -Ur

CTM1T’LUNG MOLDOVENESC. 
Echipă Fulgerul din localitate a îhtîl- 
nit, în cadrul unei competiții organi
zate de’ pbmisia raională * de speciali
tate, formația Mucavaua,. Molid. Mai 
bine pregătită, prima echipă , a obținut 
victoria. 'De la învingători s-au remar
cat George Merches (786 p.d.) iar de 
la Mucavaua Molid, Mihai Ates (753 
p.d.). Jocul s-a desfășurat la proba cla
sică de 200 bile mixte.

M1HAI SCHIBINSCHI - coresp.

un adversar îoarte puternic, pre- 
și la Ivry, în Franța.
Despre echipă ce ne putefi spune 2 
Sînt mulțumii de comportarea pe 
a avut-o. Ea a realizat și o înotătorii de la S. S. E. nr. 2 au cuceritcare 

foarte bună propagandă sportului nos
tru. Echipa a jucat de la meci la meci 
mai bine și în prezent apreciez că 
deține o formă bună. Ea a făcut și 
un salt care mă bucură: de unde 
pînă acum juca timid, impresionată în 
deplasare, în acest turneu s-a com
portat din ce în ce mai bine. In ce 
privește jucătorii, subliniez forma con
stant bună a lui Redl, Ivănescu, Mo
ser și Hnat. O mențiune specială pen
tru Bădulescu, care și-a făcut o re
intrare foarte bună la Liibeck.

— Șî acum ?...
— ...Și ăcum ne continuăm pregă

tirile pentru meciurile cu R.I.K. G6- 
teborg din „Cupa campionilor euro
peni", meciuri care vor avea loc la 
29 ianuarie Ia Goteborg și la 21 fe
bruarie la București. Pentru că nu am 
putut participa la turneul de la Ma
drid (organizatorii nu ne puteau primi 
decît pe data de 14 ianuarie și atunci 
ne-am contramandat deplasarea), pre
gătirile le vom face în cadrul unor 
antrenamente și jocuri de verificare 
cu scopul de a definitiva lotul și de 
a-1 instrui în raport cu caracteristicile 
jocului suedezilor.

Iată, deci, pe dinamoviști înaintea 
unui nou examen, pe care sperăm că-1 
vor trece cu bine și-și vor continua 
drumul spre finala competiției, (p.g.).

Ivănescu, Moser și Redl — își face intrarea 
la deschiderea turneului internațional

Foto: N. Nedef
venită pentru echipă noastră deoarece 
ea a putut susține jocuri de verificare 
în deplasare cu echipe cu caracteris
tici diferite de joc. Echipa, care în 
decembrie era împărțită în două (prin 
selecționarea unor jucători în loturi), 
a reușit în cursul acestui turneu să-și 
recapete coeziunea tehnică, tactică și 
morală, atingînd randamentul obișnuit. 
Jocul nostru tactic colectiv a fost re
făcut. In plus, în diferitele meciuri ale

echipeiMiercuri seară, handbăliștii 
noastre campioane Dinamo Bucureștii 
s-au înapoiat din turneul întreprins 
în R.F.G. și Franța, unde au susținut 
7 meciuri, cîștigîndu-le pe toate cu un 
golaveraj de 128:70. In legătură cu 
acest turneu am stat de vorbă cu an
trenorul emerit Oprea Vlase, care ne-a 
spus următoarele:

— Consider că organizarea turneu
lui în R.F.G. și Franța a fost bine-

întrecerea juniorilor continuă...
corespondenții ne scriu despre „Cupa sportul popular"

’ Competiția rezervată echipelor de 
juniori și junioare „Cupa Sportul 
popular" se desfășoară cu regularitate 
în toată țara. Au loc întrecerile primei 
etape — pe centre, care dă prilej unor 
dispute dîrze pentru calificarea în fa
zele următoare. Despre această com
petiție ne sosesc mereu vești din țară. 
Iată cîteva din ele.

S.S.E. III 32—13, S.S.E I—S.S.E. 
38—16. In clasament, trei echipe 
află la egalitate de puncte (8) : Știința, 
S.S.E. I și Rafinăria Teleajen.

Junioare : Rafinorul—S.S.E. III
5, S.S.E. I—S.S.E. II 38—16. In 
tea clasamentului este S.S.E. I
puncte ; pe locul 2 : Voința cu 4 punc
te. (Gh. Alexandrescu și C. Cîmpeanu).

II
se

19— 
fran
ca 6

Cupa Sfatului popular al Capitalei" 
și „Cupa speranțelor

(Urmare din pag. 1)

(S.S.E. Reșița) 1:15,1 : 200 m bras ; 1.
Șt. Vizitiu (Rap. Buc:) 2:56,3; 2. D.
Curuță (S.S.E. Reșița) 2:59,2 ; 3. A.
Moraru (S.S.E. nr. 1 Buc.) 3:01,8 ; 100 
m liber: 1. Z. Giutasa 1:03,0 ; 2. VI. 
Belea 1:05,3; 3. A. Moraru 1:05,3;
4X100 m mixt: 1. S.S.E. Reșița 4:56,1;
2. Rapid Buc. 5:00,5 ; 3. S.S.E. nr. 2
5:11,3; 400 m liber:. 1. Z. Giurasa
5:15,5 ; 2. VI. Belea 5:16,8 ; 3. A. Mo
raru 5:18,4 ; 100 m bras : 1. Șt. Vizitiu 
1:18,5 ; 2. D. Curuță 1:20,8 ; 3. Z. Giu
rasa 1:22.0 ; 100 m spate.: 1. Z. Giurasa 
1:09,2 ; 2. VI. Belea 1:13,8 ; 3. Gheorghe 
Soroceanu (Rapid) 1:14,7 ; 4 X200 m li
ber : 1. S.S.E. Reșiț^i 10:15,7 ; 2. S.S.E.
nr. 2 10:30,5 ; 3. Rapid 10:46,6; JUNI
OARE II : 100 m liber: 1. Liliana Gru
ia (S.S.E. nr. 1) 1:12,4 ; 2. Viorica Petcu 
(S.S.E. nr. 2) 1:15,0 ; 3. Monica Mun
teanu (S.S.E. nr. 1) 1:16,1 ; 4X100 m

ii

BAIA MARE

• Întîlnirile, întrerupte la sfîrșitul 
anului, au fost reluate în ianuarie, tot 
în sala sporturilor din Baia Mare. în 
fruntea clasamentelor, după patru eta
pe, se află — la fete — Știința Baia

>
ÎNTRECEREA JUNIORILOR 

ÎN CAPITALĂ

Jocurile echipelor buoureștene din 
cadrul „Cupei Sportul popular" se 
reiau mîine în sala Floreasca. De la 
ora 16 se vor disputa următoarele 
partide • Confecția — Rapid (f), 
Steaua—S.S.E. nr. 1 (m), S.S.E. nr. 
2—-S.S.E. nr. 1 (f) și S.S.E. nr. 2— 
Dinamo (m). Competiția va conti
nua, în sala Dinamo, luni de la ora 
20 : Dinamo—C.S.S. (m) și S.S.E. 
nr. 1—S.S.E. nr. 2 (m), și miercuri, 
de la aceeași oră : C.S.S.—S.S.E. 
nr. 2 (m) și Dinamo—Steaua (m).

Sprie cu 8 puncte, urmată de Racheta 
Baia Mare și Știința Femeziu cu cîte 
6 puncte ; iar ia băieți, Racheta Baia 
Mare (antrenor' loan Turda) cu 8 
puncte, după care urmează înainte 
Baia Mare cu 6 puncte. (V. Săsăranu).

PLOIEȘTI

• Jocurile programate pînă în pre
zent au scos în evidență buna pregă
tire a echipelor Rafinăria Teleajen, 
S.S.E. I și Știința la juniori, S.S.E. I 
și S.S.E. II la junioare. Iată ultimele 
rezultate înregistrate :

Juniori : Știința Palatul Culturii— 
Olimpia 31—4, Rafinăria Teleajen— 
E SPORTUL POPULAR

1 a 6-a ...... Nr. 4587

mixt: 1. S.S.E. nr. 1 5:36,0 ; 2. S.S.E. 
nr. 2 5:44,0 ; 3. Steaua 5:59,6 ; 100 m 
fluture: 1. Monica Munteanu 1:26,3 ;
2. Iolanda Gotlieb (S.S.E. nr. 2) 1:28,3 ;
3. Liliana Gruia 1:28»3 ; 200 m bras :
1. Mariana Dumitrescu (Ș.Ș.E, m»i 2) 
3:11,4; 2. Ernilia Siliânu,, (Dinăpio) 
3:15,1; 3. Doina Marin .(S.S.E). nr. 2) 
3:19,4 ; 100 m spate : 1. Ruxandra Span- 
donide (S.S.E. nr. 2) 1:21,8 ; 2. Eugenia 
Botezata (S.S.E. nr. 1) 1:23,7 ; 3. GrF 
tina Hohoiu (S.S.E. Reșița) l:2j5,6 
4X100 m liber: 1. S.S.E. nr: 1 5:06,6,
2. S.S.E. Cluj 5:37,4; 3. S.S.E. Arad 
6:00,0 ; 400 m liber : 1. Viorica Petcu 
5:40,6 ; 2. Crăița Lupu (Steaua) 5:54,7 ;
3. Liliana Gruia 6:04,3 ; 100 m bias: 
1. Mariana Dumitrescu 1:2719.; 2.' Io
landa Gotlieb 1:29,9; 3. Emilia Silianu 
1:35,0 ; BĂIEȚI CAT. I : 100 m spate :
1. Ștefan Bisz (S.S.E. Arad) 1:14,9; 2. 
G. Columb (S.S.E. Reșița) 1:20,4; 3. 
Val. Dovgan (S.S.E. nr. 2) 1:22,3 ; 
4X100 m liber: 1. S.S.E. nr. 2 4:47,2;
2. S.S.E. Reșița 5:13,0 ; 3. Rapid 5:13,4 ; 
400 m liber: 1. V. Dovgan 5:36,5 ;
2. O. Nicolae (S.S.E. nr. 2) 5:39,3; 3. 
D. Gheorghe (C.S.S.) 5:56,2; 100 m 
bras : 1. Radu Diaconescu (S.S.E. nr. 2) 
1:29,4 ; 2. S. Scurei (S.S.E. nr. 2) 1:30,7;
3. Ș. Huber (Steaua) 1:32,5; 100 m li
ber: 1. O. Nicolae l.-08;6 ; 2. V. Dov
gan 1:09,8; 3. St. Bisz 1:10.7; -4X100 
rn mixt : 1. S.S.E. nr. 2 5:19,0 ; 2. S.S.E. 
Reșița 5:58,5 ; 3. S.S.E. Sibiil 6:20,3 ; 
100 m fluture: 1. V. Dovgah 1:14,7; 
2. St. Bisz 1:16,9; 3. O. Nicolae 
1:25,8; "200 m bras': L* Radii Diaco
nescu 3:10.7 ".’2, S. Scurei 3:14.5'; 3. &, 
Huber 3:20,4 ' FETIȚE CATEGORIA 
I : 400 m liber : 1. Eugenia Popescu 
(S.S.E. nr. 2) 6:02,4 ; 2. Dorina Mezinca 
(S.S.E. Reșița) 6:03,7 ; 3. Daniela Q>- 
roiu (S.S.E. Reșița) 6:07,2; ÎOO1 m bras:
1. Gica Manafu (S.S.E. Galați) 1:29,0 ;
2. Adriana Lambadarie (Steaua) 1:30,8 ;
3. Mihaela Georgescu (S.S.E. nr. 1) 
1:32,0 j 100 m spate : 1, Anca Andrei 
(S.S.E. Reșița) 1:21,3; 2. Aaea IsbășOiu 
(S.S.E. nr. 1) 1:21,3; 3/Dorina Mezin
ca 1:25,0 ; 4X100 m liberș ls S.S.E. Re
șița 5:22,6 . 2. S.S.E.. nr». 2, 5:38,3 ; 3. 
S.S.E. nr. il 5»41,0 ; 100 m..,flutxire • -,1. 
Dorina Mezinca 1:28,1 ; 2. AncaJAndrei 
1:33,5 ; 3. Gloria Voinovsclti (S.S.E. rir. 
1) 1:35,2 ; 200 m bras : 1. Gica Manâfu 
3:10,9 ; 2. Adriana Lambadarie 3:12,2 ; 
3. Gabriela Onuțu (S.S.£.- nr. 2) 3:16,3 ; 
100 m liber: 1. Anca. Andrei 1:13,0 ; 
2. Eugenia Popescu 1:13:8 ;;‘3. Gorneția 
Săcui (S.S.'J-:. Arad). 1:10 Ț. 4 >4300 ;m 
mixt: 1. S,S E. Reșița 5 :48,7 ; 2. S.SJS.

, 2 6-05,0 ; “3. S.S.E?-wr. -4» -6:0^9.

Nu uitați concursul Pronosport de mîine! 
Premiile tragerii speciale Loto-Central din 1 ianuarie 1965 

lui „Carpați" din Brașov unde au petre
cut revelionul.

PENTRU PARTICIPANJTI
LA SPORTEXPRES!

atrage atenția participanților

Premii obișnuite in bani

Bilete întregi : Premiul suplimentar I.: 
variante a 82.099 lei ; premiul suplimen

tar II.: 13 variante a 19.444 lei; categoria 
’ 22 variante a 11.367 lei; categoria a 
Il-a: 61 variante a 3.899 lei; categoria a 
m-a: 114 variante a 1.975 lei; categoria 
a IV-a: 202 variante a 1.128 lei; categoria 
a V-a: 402 variante a 604 lei; categoria a 
VT-a: 476 de variante a 491 lei; categoria 
a Vil-a: 987 de variante a 249 lei; cate
goria a VIII-a: 1.047 variante a 234 lei;

Bilete sferturi: Premiul suplimentar I.: 
10 variante a 20.524 lei; premiul 
mentar II. “* ' -----
goria I.: 4 _ „ ____ ___ JB>_
ria a n-a: 135 de variante a 974 lei; ca
tegoria a ' — * *
categoria 
categoria « v-o. OOO vanaiuc a iui ia , 
categoria a Vl-a: 1.104 variante a 122 lei; 
categoria ~ __ _
62 lei; categoria a Vin-a: 2116 variante 
a 58 lei.

Premii suplimentare în obiecte și bani

Bilete întregi: categoria A. 13 variante; 
categoria B. 52 de variante; categoria 
I: 7 variante; categoria a Il-a: 75 va
riante; categoria a IlI-a: 251 de variante; 
categoria a IV-a: 17 variante; categoria 
a V-a: 87 de variante: categoria a Vl-a: 
355 de variante; categoria a Vil-a: 633 de 
variante; categoria a VIII-a: 3900 de va
riante.

Bilete sferturi: categoria A: 25 de va
riante; categoria B: 95 de variante; cate
goria I.: 23 de variante; categoria a Il-a: 
156 de variante; categoria a IlI-a: 485 de 
variante; categoria a IV-a: 39 de varian
te; categoria a V-a: 200 variante; catego
ria a Vl-a : 813 variante ; categoria a 
VII : 1.410 variante; categoria VIII-a : 
10.105 variante ;

Premiul suplimentar I întreg a fost 
obținut de pârtieipanții Apetrei loan din 
Piatra Neamț"? și Ghe'rman Gh. din 
dea.

Duminica, Ș ianuarie. 19(15 — un 
grup.de ciștigătpyi Loto-central 
înapoiat în- CJapitalățțctată-i ureîndu-se în 
autoturismul O.N.T. în fața restaurantu-

2
1- 
I.

la

- __  supli-
[.: 24 variante a 4.861 lei; cate- 
42 variante a 2.841 lei; catego-

IlI-a: 292 de variante a 493 lei; 
a IV-a: 502 variante a 282 lei; 
a V-a: 838 variante a 151 lei ;

a Vil-a: 1977 de variante a

Se
concursurile Sportexpres, "că biletele de- . • :■ •• -TAii -.TL‘ :*puse care prezintă ștersături, răzături, 
rupturi, modificări, â'dăugiri, corecturi 
etc., la cifrele care sînt tipărite pe bilet 
și care formează numărul cîștigător (la 
una sau mai multe Cifre), precum și bi
letele care prezintă pete (de orice na
tură) in zona numărului înscris pe bilet 
șl care îngreuiază stabilirea valabili
tății biletului cîștigător, vor fi anulate, 
posesorii acestor bilete 'neavînd dreptul 
la premiu. t

PRONOSPORT
Premiile concursului Pronosport .nr. 1 

din 3.1.1965. * >
Categoria I: 0,2 valiahte a 17.345 lei;
Categoria a II*a: 27 variante a 1.541 lei;
Categoria a IU-a: 325,1 variante a 162 

lei. > t
LOTO-CENTRAL

La tragerea Loto-central din 8 ianuarie 
1965, au fost extrase din Urnă următoa
rele numere :

38 71 78 20 32 61 47 80 51 39;
Premii suplimentare : 81 10 25. 
Fond de premii : 813.060 lei.
Tragerea următoare, va avea loc vineri 

15 ianuarie 1965, în București.

Ora-

nou
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Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport. ..,u > " A
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De la I. E. B. S.
• Patinoarul artificial ’dipȚpardul

„23 August" este deschis pentru |Ța-' 
tinaj public azi oreLe 17—1,9. și mifiție 
orele 10—13 și 15—17. Se- închiriată 
ghete cu patine, ’‘J J

• La patinoar funcționează uți ctirs 
de inițiere în patinaj pgulrii gopii _ 
la 6—14 ani. înscrieri la patinoar. ■,

Ț

j—ia am. înscrieri ta patinoar. \ 
• La bazinul acoperit Flc-feasC._____ —__ ___ __ .............. .......„ea 

continuă cursurile de inițiere la iriot 
pentru copii. înscrieri ia bazin. >

grup.de


Sa facem cunoștința 
cu Wilson Kiprugut

16 octombrie 1964...
Ultimii opt din finala 

cursei de 800 m plat s-au 
aliniat la start Ia Tokio. 
Printre ei, un african 
complet necunoscut : Wil
son Kiprugut. Spre uimi
rea tuturor, sportivul din 
Kenya a obținut o meda
lie de bronz pentru țara 
sa, sosind al treilea și 
realizind timpul de 1:45,9, 
la o diferență de numai 
opt zecimi de secundă de 
câștigătorul probei, renu
mitul Peter Sr.ell 1

Toată lumea s-a între
bat: cine este Kiprugut ?

Fiu de țăran, născut în 
anul 1938, Wilson Kiprugut 
n-a început să frecventeze 
școala decît în 1952, cînd 
avea 14 ani. In școală el 
a prins gust de atletism șl 
a început să alerge pe di
verse distanțe între 400 și 
1 500 m. Cum este lesne de 
înțeles, Kiprugut a avut 
de străbătut un drum 
greu în țara sa, slab dez
voltată, efectuînd antrena
mentele la întîmplare, fără 
un plan precis, fără antre
nor măcar. Dacă a ajuns 
totuși la laurii olimpici;

DE TOATE
PRONOSTICURI

Revista americană 
„Track and Field" a făcut 
un sondaj gen „Gallup", 
Sn rîndurile antrenorilor 
și specialiștilor în atletism 
din S.U.A., pentru a cu
noaște recordurile care ar 
urma să cadă cu prilejul 
sezonului atletic 1965.

Patru nume au fost ci
tate în unanimitate : Bru
mei, căruia i se prevede 
2,31 m la săritura în înăl
țime, Boston, creditat cu 
8,48 la săritura în lungi
me, Yang, care ar putea 
realiza 8 850 de puncte 
la decatlon și Roelants, 
în dreptul căruia a fost 
trecută cifra de 8,28 min. 
la 3 000 m obstacole.

n-a
in-

ÎNTRE CLAY
Șl PATTERSON...

Floyd Patterson 
răspuns unea scrisori 
solente primite de la 
Cassius Clay, care-i pro
punea să-i fie sț>aring-parj 
tener, precizind că sa 
angajează să nu... lo
vească prea tare și, în 
orice caz, să nu-1 trimită 
niciodată la podea 
Patterson.„

pe

TURUL FRANȚEI 
DE UNUL SINGUR

Fără veleități de a 
concura la viitoarea edi
ție a Turului Franței, un 
cetățean din Reims, 
Henry Jourdan, a străbă
tut pe bicicletă, înconiu- 
rînd Franța, 4027 de kilo
metri.

O performanță sportivă 
pe care au realizat-o și 
alții. Dar nu la... 75 de 
de ani I — ar putea răs
punde Henry Jourdan.

Deși antrenorul I. 
Pop (Voința) e sala
riat cu o normă și ju
mătate, echipa sa de 
tenis de masă nu s-a 
prezentat la numeroa
se întilniri.

Am aflat de tine, frate : 
Ești un... om și jumătate 
Și o dovedești măcar 
Semnlnd... statul de salar!

Unii hocheisti juniori 
din campionatul Capi 
tatei dovedesc o slabă 
pregătire și sint nedis* 
-etplinați.

Ei obținură rezultate, 
De sigur, cam neașteptate: 
Pe cei mai mari, țin aA se 

știe, 
l-au Întrecut... la gălăgie !

I. CH1VU
în orașul Baia Mare 

nu funcționează ’ ‘ 
un patinoar.

Iată unica povață 
Oferită cu plăcere : 
Vor patinatorii gheață ? 
Bă-și procure... frigidere.

Din lipsă de popu
larizare,. întrecerile de 
haltere de la Pitești au 
ca spectatori doar ru
dele halterofililor.

Precis va fi și public dacă 
Iau o măsură
La haltere să 
Doar... cei ce

nici

salvatoare : 
se întreacă 
au familie 

mare.
D. POPAV.

perfor- 
atletul 

beneficia 
antrena- 

bucurâ 
părți ale

de

de 
altfel 
să-și 
mai 

la a-

aceasta se datorește cali
tăților sale native, voinței 
și perseverenței cu care 
s-a pregătit. Și nu e greu 
de întrevăzut ce 
manțe ar obține 
kenyan dacă ar 
de condițiile de 
ment de care se 
sportivii din alte 
lumii.

întrebat ce planuri 
viitor are, Kiprugut a spus 
că, dat fiind vîrsta sa (26 
de ani), el are înainte cel 
puțin, șase ani pentru a 
se putea menține la nive
lul mondial în cursa 
800 m. El speră de 
ca în acest răstimp 
îmbunătățească de 
multe ori recordul 
ceastă probă.

Referindu-se la Olimpia
dă, Kiprugut a spus: „Am 
Învățat foarte multe dato
rită contactului ce l-am 
avut cu marii campioni 
veni ți la Tokio. Acum mă 
simt mai sigur, am mai 
multe cunoștințe >entru 
a-1 ajuta pe atleții tării 
mele să devină din ce in 
ce mai buni".

METODA PENTRU APLA
NAREA .DIVERGENȚE

LOR*

John Davis, unul din
tre arbitrii apreciați de 
fotbal din Marea Brita- 
nie, consideră că-și dato
rează o bună parte din 
reputația sa folosirii li
nei metode originale pen
tru aplanarea „divergen
țelor" care s-ar putea ivi 
cu jucătorii în timpul 
meciurilor ce le conduce. 
Cînd hotărîrile sale sînt 
criticate de jucători — și 
în Anglia ca și în alte 
părți se întîmplă destul 
de des acest lucru el 
nu revine asupra deci
ziilor. Are însă grijă ca, 
imediat după terminarea 
meciului, să invite la o 
discuție pe fotbaliștii care 
au protestat.

„Această metodă — a 
spus el — a avut rezul
tate strălucite. La o 
jumătate de oră după 
meci, cînd enervarea de 
moment a trecut, lucru
rile apar intr-o cu totul 
altă lumină. Atunci pot 
discuta liniștit, la o ceaș
că de ceai, cu jucători 
in cauză și să explic, cu 
regulamentul in mină, 
deciziile mele. Tn orice 
caz, consider că așa este 
mai bine decit o hotări'e 
care lasă pe jucători ne- 
lămur^i. După părerea 
mea, un bun arbitru tre
buie să fie in măsuri 
să-și apere deschis deci
ziile sale".

Caleidoscop șahist
• Prima publicație de 

șah din lume a fost fon
dată de faimosul jucător 
francez Labourdonnais. In 
anul 1836 el a editat la 
Paris revista lunară „Le 
Palamede". dedicată exclu
siv șahului. Peste un an 
ea avea aproape 360 de 
abonați, cifră record pen
tru acea vreme. Intere
sant de amintit că printre 
abonații revistei s-a numă
rat și marele poet Alek
sandr Pușkin. Tn biblio
teca sa s-au păstrat prime
le trei numere din „Le Pa
lamede", astăzi prețioa
se piese de muzeu.

• Cel mai virstnic par
ticipant la turneul de la 
Hastings a fost Paul Ke
res (49 de ani), iar cel 
mai tînăr, campionul

nostru Florin Gheorghiu 
(20 de ani). Ei au ocu
pat in ordinea... vîrstei 
primele două locuri. O co
incidență : Keres a sărbă
torit aniversarea a 49 de. 
ani la 7 ianuatie, în ziua 
închiderii festive a tur
neului. Organizatorii, a- 
tenți, nu au uitat să-i o- 
fee tradiționalul tort.

• Tn două partide ale 
rundei a 8-a din recenta 
finală a campionatului 
nostru, Radovici — Boz-

•Vi'-
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De la ciclism la box!
19 decembrie 1964. Fi

nala campionatului repu
blican de box pe echipe. 
In cadrul categoriei u- 
șoară, spectatorii aștep
tau cu un deosebit inte
res partida dintre Dinu 
și Mihalic. Dar... surpri
ză 1 Cu puțină întîrziere, 
în ring, în locul lui Miha
lic își face apariția un alt 
boxer. Un tînăr blond — 
MIHAI DUMITRESCU 
— pe care publicul îl con
sideră dinainte învins în 
fața lui Dinu. Pentru a- 
cest motiv, de altfel, în 
sală se aude dezacordul 
spectatorilor în legătură 
cu schimbarea programu
lui. Și în aceste condiții, 
meciul începe... Dumitres
cu boxează atent, se de
plasează frumos, eschi
vează totul, punctează cu 
directe de stînga și ter
mină repriza în avantaj. 
Spre surprinderea gene
rală, Dinu nu reușește să 
se impună nici în repriza 
secundă și se întîmplă 
ceea ce nimeni nu se aș
tepta: Mihai Dumitrescu 
controlează lupta, „con-

O convenție
neobișnuita

Fotbaliștii care joacă în 
echipa Gillingham din 
Anglia au fost nevoiți să 
semneze o convenție cu 
totul neobișnuită cu clu
bul lor : ei s-au angajat că 
se vor însura numai... 
vara I

— Tn timpul campio
natului nu ne putem per
mite emoții de acest fel 
— a explicai președintele 
clubului.

a- 
mu- 
mo-

doghină și Ciociltea 
Neamțu, s-au jucat 
proape 2 ore aceleași 

țări I O variantă 
dernă și tăioasă din apă
rarea spanioală, pe care 
Ciociltea (cu albele) o cu
noștea foarte bine. Rado
vici, care avea de aseme
nea albele, se tot uita la 
masa fostului campion, 
după care făcea... aceleași 
mutări. Abia cind a obser
vat similitudinea de pe 
cele două table, BozdoghK 
nă a continuat altfel decit 
Neamțu, stricind simetria. 
Apoi a spus: „Ca să joc 
în aceeași partidă și îm
potriva lui Radovici și îm
potriva lui Ciociltea mi se 
pare... cam mult 1“

J. O. de la Tokio 
13oooo metri de peliculă
O sarcină dificilă au ci

neaștii japonezi. Din to
talul de 130 000 de metri 
de peliculă in culori, 
care au fost tăcuți 
Jocurile Olimpice de 
Tokio, ei vor trebui 
renunțe, cu regret, 
125 800 de metri și 
aleagă numai 4 200 

Ja 
la 
să 
la 
să 
de

trează" puternic și obți
ne victoria. O victorie de 
prestigiu, în fața unui 
boxer de valoare, care cu 
cîteva luni înainte îl în
vinsese înainte de limită 
pe Iosif Mihalic.

— Ce te-a determinat 
să slăbești în greutate 
pentru a-1 intîlni pe Dinu? 
— l-am întrebat 
meci.

după

avut-o 
Mariu-

Inspirația a
Vasile“ (n.r.

Eu am acceptat
„nea 
țan). 
pentru că aveam de plătit 
o datorie mai veche lui 
Dinu. în '61 tn-a „ghicit" 
în ultima repriză și, nu
mărat, firește că am pier
dut la puncte.

— Nu ți-a fost teamă 
de o nouă înfrîngere ?

— Poate că surprinde, 
dar nu mi-a fost. Mă sim
țeam bine și știam un 
singur lucru : dacă eschi
vez mult și îl enervez, 
cîștig. Și am reușit. Nu
mai cu un asemenea stil 
puteam să-l înving pe 
Dinu.

Știați că...
...jocul de baschet din

tre echipele feminine A- 
kademik Sofia și Dunav 
Ruse s-a încheiat cu ne
obișnuitul scor de 101—2 
(38—0) în favoarea echi
pei sofiote ? Jucătoarele 
din Ruse .au înscris uni
cul coș în ultimele două 
minute ale partidei.

...echipa masculină de 
handbal în 7 a țării noas
tre a susținut din 1957 și 
pînă în prezent 53 me
ciuri internaționale dintre 
care a cîștigat 34, a făcut 
4 jocuri egale și a pier
dut 15 ?

...doi olimpici, 
Schollander și Garry 
man s-au neîntilnit 

cent în proba clasică 
100 m liber ? Cei doi 
notători au participat 
un concurs organizat 
Marsilia într-o piseină 
apă... rece (-J-14c). Ca și 
la Tokio, viotoria a re
venit lui Don Schollan
der, care a acoperit dis
tanța în 53,8 sec. Garry 
liman a sosit pe locul al 
doilea, în 54,3 sec.

...atîetul cubanez Betan
court, cunoscut pînă acum 
pentru performanțele sale 
obținute ca alergător pes
te garduri (el a parcurs 
110 m în 14 secunde) s-a 
dovedit la fel de reduta
bil și în probele obișnuite 

metri de peliculă, pentru 
a realiza un film olim
pic cu o durată de 2 ore 
și jumătate. Filmul a fost 
anunțat pentru luna fe
bruarie, dar este proba
bil ca el să fie terminat 
și prezentat încă în 
cursul acestei luni.

— Apropo de stil. Cum 
ți-ai însușit acest stil de 
luptă ?

— Nu prea... simplu. Am 
venit la Dinamo... pentru 
secția de ciclism a „Tînă- 
rului Dinamovist". Aveam 
bicicletă... Dar am văzut 
boxerii care făceau antre
nament afară. I-am văzut 
lucrînd la mănuși. L-am 
văzut pe Titi Dumitrescu 
și mi-a plăcut mult felul 
cum el își „păcălea" ad
versarul. Mi-am propus 
să-l imit. L-am mai ur
mărit 
venit 
scris 
1957.
an mai tîrziu 
campion de 
performanță pe care 
repetat-o în 1960.

— Alte succese ?
— Unul de care 

bucur cel mai mult, 
terminat primul trimestru 
al clasei a X-a medii, nu
mai eu note bune.

și alte ori. Apoi am 
la sala și m-am in
ia box.
Aveam

Era prin 
15 ani. Un 
am devenit 
juniori. O 

am

mă 
Atn

T. MIHAI

de alergare ? Astfel, în 
cadrul Festivalului spor
tiv organizat recent la Ha
vana cu prilejul aniver
sării revoluției cubane, 
Betancourt a încheiat 
cursa de 200 m în timpul 
de 20,6 sec. 1

gpjt'. sI

O adevărată acrobație pe schiuri I La un concurs în Arlberg (Austria), 
schiorul pe care-l vedeți zburînd peste o cabană și o... mașină a ieșit de 
pe pirtie și, neavînd cum să frineze, a trebuit să facă o săritură nepre
văzută, de-a dreptul acrobatică I Curajosul schior, cu o admirabilă pre

zență de spirit, a trecut cu brio acest dificil examen
Telefoto: U.P.I.

PETRE MIHALACHE, 
Vatra Dornei. — „La o cen
trare, mingea se lovește de 
arbitru și iese afară, in 
aut de poartă. Ce decizie 
se va da și cum se reia 
jocul Arbitrul, cum se 
spune, „face parte din 
joc". Deci, o minge care 
se lovește de conducătorul 
meciului, se consideră că... 
n-a întîlnit pe nimeni. In 
cazul arătat de dv. se dă 
aut de poartă. Asta nu-i 
bal ! Buclucul e cînd în- 
tr-o astfel de împrejurare 
mingea intră în... poartă. 
Golul este valabil, dar nu 
doresc nimănui să fie în 
pielea arbitrului !

VIRGIL STANCU, Bucu
rești. — 1) Bodo, fostul 
mijlocaș al Rapidului, joa
că acum la Flamura roșie 
Oradea, în categoria C. 2) 
Titus Ozon a jucat de 22 
de ori în echipa națională, 
iar Ștefan Filote de 13 ori. 
3) In ce constă diferența 
între stilurile „împins", 
„smuls" și „aruncat’ 
haltere ? Mt-e greu, 

acestei

oprire; la cel de al treilea 
sint ne

altele, 
care 
mari

spațiul limitat al
rubrici, să vă expun o lec
ție teoretică. Dar, oricum, 
mi-e mai ușor decît una... 
practică ! Stilul „impins" 
se bazează pe forță pură; 
stilul „smuls“ cere îndemî- 
nare și viteză, ridicarea 
halterei efectuîndu-se din- 
tr-o singură mișcare, fără 
cf-irz; „1 ”
stil, la „aruncat" 
cesare și unele și 
Este totuși stilul la 
se obțin cele mai ____
performanțe. De pildă, la 
J.O., Leonid Jabotinski a 
realizat următoarele rezul
tate : 187,500 kg la „îm
pins”, 167,500 kg la „smuls” 
și 217,500 kg la „aruncat".

DAN FERARU, Iași. — 
1) Meciurile de box dintre 
profesioniști sînt angajate 
pe distanțe de 6, 8, 10, 12 
sau 15 reprize a cîte 3 mi
nute. Cînd e vorba de în- 
țîlniri în care sînt puse în 
joc titluri europene sau 
mondiale, meciurile sînt 
prevăzute pentru minimum 
10 reprize. Cel puțin... ini
țial. 2) Crainicul-reporter 
Soare nu este fostul jucă
tor al echipei Progresul. 
Prenumele primului este 
Niculae, iar al celui de al 
doilea Valeriu.

AUREL
București si 
MEHEDINȚU, 
Smîrdioasa. ____________
Gruia a fost bolnav. Aces
ta este motivul pentru 
care in ultimul timp el nu 
a apărut în echipa națio
nală. Gruia este acum în 
convalescență și la primă
vară va putea fi văzut din

PAULESCU, 
DUMITRU 

comuna 
Handbalistul

noa pe terenurile noastre 
de handbal.

IMRE EHRENWERTH, 
Cluj. — 1. „Aș vrea să știu 
ce este fotbalul american?” 
Orice în afară de... fotbal. 
2. Florin Gheorghiu a rea
lizat o performanță deose
bită, clasîndu-se pe locul 
II în turneul de la Has
tings, după Paul Keres și 
înaintea experimentatului 
jucător iugoslav Gligorici. 
Indiferent însă de acest 
rezultat sau de altul și 
mal bun — locul I — el 
nu putea obține norma de 
mare maestru internațio
nal, întrucît turneul de la 
Hastings nu 1_
din punct de vedere 
coeficientului, 
necesare.

internațio-
Ia 

îndeplinea,'
al

condițiile
NUȚI TOMUȚA, Oradea. 

— Așa sînt copiii ! Pe cînd 
aveați 10 ani și făceați 
gimnastică la asociația 
Voința, ați ieșit pe locul 
III la un concurs, v-ați su
părat și... ați abandonat 
acest sport. Nu e tîrziu 
niciodată ca să-1 reluați. 
In ce privește propunerea 
dv. de a deveni corespon
dentă a ziarului nostru,- 
trimiteți-ne adresa exactă 
și vă vom Ja toate amă
nuntele cerute, prin cores
pondență.

CARMELA PETRESCU^ 
București. — 1) Iacob Ola- 
ru, care activează acum 
în echipa de fotbal Metalul 
Floreasca din campionatul 
orașului București, catego
ria I, este fostul jucător 
care a activat la Rapid și 
la Farul. 2) Nu există li
mită de vîrstă nici pentru 
fotbaliștii de categoria A 
și nici pentru jucătorii din 
celelalte categorii. Nimeni 
nu-1 oprește pe un fotba
list să devină un al doilea 
Matthews! Dar e prefera
bil să se retragă la timp, 
lăsînd neatinsă amintirea 
jucătorului bun de pînă 
atunci, decît să se com
placă în situația de a fi 
umbra sportivului de altă
dată. Fotbalul, ca și cele
lalte sporturi, are nevoie 
nu numai de jucători, ci 
și de arbitri, antrenori, in
structori voluntari etc. 
Deci...

ILIE NEACȘU, 
nul-deal. 1) Stanley 
thews continuă să 
la echipa Stocke City, in 
liga

Bolinti- 
Mat- 

joace

însă, cînd va împlini 50 de 
ani, Matthews va zice adio 
fotbalului. Va fi și timpul, 
nu e așa ? 2) Inotătoarea 
Zoe Reznicenko a abando
nat activitatea competițio- 
nală.

a n-a. în februarie,

ION POȘTAȘU
Desene de NEAGU 

RADULESCU



L’EQUIPE: „O campioană mondială 
indiscutabilă - Romînia"

FO TBAL PE GLOB

— Ecouri după meciul de
PARIS (Agerpres). Evoluția la Paris 

a echipei de handbal Dinamo Bucu
rești, care a învins marți seara cu 
■34—17 echipa U.S. Ivry, campioana 
Franței, a fost comentată pe larg de 
presa pariziană. Printre altele, se scrie 
că ...„numeroșii spectatori care au asis
tat în sala Delaune au aplaudat în ge
neral un meci care a constituit o fru
moasă demonstrație de handbal în 7“.

în comentariul său, ziarul „L’HU- 
MANITE" remarcă: „Handbaliștii ro- 
mîni, care sînt campioni ai lumii, au 
oferit un joc aproape de perfecțiune,

ACTUAL1TĂU DIN SPORTURILE DE IARNĂ
CONCURSUL internațional feminin de 

schi de la Grindeiwald a continuat cu 
desfășurarea probei de slalom uriaș. 
Lupta pentru victorie a fost deosebit de 
pasionantă și s-a încheiat cu succesul 
austriecei Edith Zimmerman, care a rea
lizat timpul de 1:28,94. Ha a învins-o pe 
campioana olimpică a probei Marielle 
Goitschell (Franța) — 1:29,40 și pe elve
țiană Therese Obrecht — 1:29,61. Cam
pioana olimpică de coborîre Cristl Haas 
(Austria) s-a clasat pe locui 4 cu 1:29.67. 
Christine Goitschell (Franța) a ocupat 
locul 13 cu 1:33,68.

SEZONUL sportiv s-a încheiat pentru 
schiorul elvețian Jos Minsch care s-a 
accidentat miercuri Ia un antrenament. 
Campionul elvețian are fractura bazinu
lui si este indisponibil pentru 4 luni.

LA», DRAMMEN, în apropiere de Oslo, 
S-a desfășurat întîlnirea internațională 
<de patinaj viteză dintre sportivii sovie
tici și cei norvegieni. Proba de 1 600 m a 
fost cîștigată de norvegianul Rora Gren- 
vold, în vîrstă de 18 ani, considerat ca o 
nouă „stea“ a patinajului norvegian, 
care a stabilit un nou record al țării 
sale. EI a parcurs această distanță în 
1:25,4. Alte rezultate: 500 m 1—4 Gulaev, 
Kaplan (U.R.S.S.), Vatn și Grenvold 
(Norvegia) 42,0; 3 000 m 1. E. Matusevici 
(U.R.S.S.) 4:33,6, 2. Antson (U.R.S.S.) 
4:34,2; 3. Kaplan (U.R.S.S.) 4:34,3.

, SEZONUL internațional de hochei pe 
gheață se află in plină desfășurare. La 
Varșovia, echipa cehoslovacă Spartak 
Praja a învins cu scorul de 8—3 (0—2;
4—1; 4—0) echipa orașului Cracovia. Con- 
tinuindu-și turneul in R.S. Cehoslovacă, 
formația canadiană Lacombe Rockets a 
jucat la Banska Bystrica în compania 
echipei de tineret a R.S. Cehoslovace. 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate 3—3 (1—0; 1—2; 1—1). în primul 
meci ciștigaseră tinerii jucători ceho
slovaci. La Kosice s-a desfășurat al trei
lea joc dintre reprezentativa de tineret 
a R.S. Cehoslovace și Lacombe Rockets. 
Partida a luat sfirșit cu victoria hocheiș- 
tilor canadieni, cu scorul de 8—4 (6—9;

CHEIA SUCCESELOR

LEXPRJLSS
La Jocurile Olimpice de la Tokio, 

e impresie deosebită a lăsat buna pre
gătire a înotătorilor americani, care au 
obținut un mare număr de victorii. Iată 
ce scrie, printre altele. în legătură cu 
aceasta săptămînaiul francez „L'F.X- 
PRES.S" •

„Înotătorii din Statele Unite au avat 
la Tokio superioritatea in toate dome
niile : acela al numărului, al decon- 
tractării, al ambiției și tinereții. Antre
namentele echipei olimpice omericane 
care s-au desfășurat în bazinul olim
pic cu citeva zile înaintea deschiderii 
locurilor, au lăsat o impresie atit de 
profundă în rindurile observatorilor 

incit Gottwalfes (recordmanul mondial 
la 100 tn. liber nr.) a avut fără în
doială, in acel moment, sentimentul in- 
fringerii sale.

în I960 înotătoarele și înotătorii a- 
mericani au plecat de la Roma ca 9 
medalii de aur din 15 și 15 medalii in 
total, din 45. La Tokio, nivelul întrece
rilor a fost mai ridicat, dar echipa a- 
mericană a dublat numărul medaliilor 
sale. Pentru a-i rezista sau pentru a 
o întrece sini necesare adevărate feno
mene. Australianca Dawn Fraser, care 
a reușit să realizeze pe 100 m victoria 
de la cele două Olimpiade precedente.
este unul din aceste fenomene ale no
tației. Se spera (de către francezi n.r.) 
ca Christine Caron să fie un altul. Ea 
a concurat remarcabil și și-a respectat 
promisiunea făcută antrenoarei ei, d-na 
Berlioux: „Voi cobori sub 1:08...“. A 
înotat in finală în 1:07,9, s-a depășit pe 
sine și rumeni nu are ce să-i reproșeze. 
Dar o americancă, ta fel de tuiără ca 
ea, s-a autodepășit și mai mult: C.aihy 
Ferguson, care a realizat 1:07(7. Cele
lalte două finaliste americane au fost 
întrecute: puțin importă / Dacă ar fi 
existat trei Riki Caron in finală...

Lupta nu a fost deci de la egal la 
egal. „Este Intr-adevăr o altă lume și 
e aliă stare de spirit" au recunoscut, 
fascinați anul trecut, antrenorii și ino-

handbal Dinamo București — If. S. d’lvry
a fost un adevărat festival de handbal". 
Cotidianul sportiv „L'EQUIPE" sub
liniază calitățile remarcabile ale jucă
torilor romîni, consemnînd, printre 
altele: „încă de la început meciul a 
constituit o adevărată și magistrală 
demonstrație a echipei campioane a 
Romîniei".

Prezentînd un bilanț al anului 1964 
în domeniul handbalului, același ziar 
publică un clasament în care pe primul 
loc este trecută Romînia, iar în titlu 
se scrie: „O campioană mondială in
discutabilă — Romînia".

0—3; 2—1). In orașul Lodz s-au întîlnit 
echipele de tineret ale R.P. Polone și 
E.D. Germane. Gazdele au terminat în
vingătoare cu scorul de 5—2 (1—1; 4—0; 
0-1).

FEDERAȚIA internațională universi
tară a sporturilor de iarnă (F.I.S.U.) a 
stabilit ca Jocurile Mondiale Universitare 
de iarnă să se desfășoare în sezonul 
1965—1966 în stațiunea italiană Sestriere. 
Această localitate a fost preferată cu 7 
contra 3 voturi, orașului Innsbruck.

lată-l pe dștigâtorul „concursului- celor 4 trambuline", norvegianul Torgeir 
Brandtzaeg (in mijloc). alături de cel de al doilea clasat, finlandezul Bjorn 
Virkola (stingă) și polonezul Josef Przybyla, clasat pe locul al treilea

tătarii francezi, după ce au petrecut 
patru săptămini la clubul de notație al 
Universității din Los Angeles. Celebra 
in Statele Unite și in‘întreaga lume este 
apoi „Santa Clara Swim Club" din 
California. Cind ai onoarea de a înota 
aici, nu mai duci aceeași viafă ca alții. 
Scularea este la ora 6 iar la 8 fiecare 
înotător a parcurs deja 150 lungimi in 
bazin de 25 yarzi I (Circa 23 de m). 
După-amiază, cind cursurile universi
tare au luat sfirșit, înotătorii se rein- 
tilnesc la piscină pentru o nouă ședin
ță de antrenament de două ore. La ora 
17 ei sint acasă pentru a continua pro
gramul de învățătură al colegiului. La 
ora 21 sînt în pat. A doua zi, la ora

Din presa străină
5,30 sau 6, ei sint gata să reinceapă 
totul.

Fetele sînt drăguțe. Cu toate acestea, 
ele nu au decit rareori intilniri in oraș. 
Nimeni nu le interzice aceasta, insă 
fiind ‘împărțite între antrenament și 
munca școlară, ele sint prea obosite 
pentru distracții. „Singurul meu scop 
este de a face parte din echipa olim
pică. De ce să merg la serate dansan
te, dacă aceasta nu va face decît să 
mă împiedice să-mi ating telul ?“ — 
a spus Sharon Fmneran din echipa 
4x100 m mixt. Și toate sînt ca Sharon. 
Nu se gindesc decit cum să înoate mai 
repede, mai puternic, mai mult. Ele nu 
visează decît să ciștige întreceri. Șt le 
ciștigă.

Fostul campion universitar George 
Haines a creat clubul Santa Clara în 
1953. La locurile Olimpice de la Roma 
înotătorii clubului său l-au făcut cele
bru. Dar s-a pretins că Haines nu știa 
să antreneze decît înotătoare. Atunci, 
în trei ani. el a pregătit o echipă mas
culină la fel de valoroasă ca și cea 
feminină. La sflrșitul acestor trei ani. 
elevii lui au doborit trei recorduri ale 
lumii: cele de ștafetă 4x100 m și 4x200 
m și cel pe 400 m liber".

TURNEE IN AMERICA DE SUD

MONTEVIDEO 8 (prin telex). O 
dată ou sosirea verii, în orașele sud- 
americane fotbaliștii au intrat în con
cediu. Un fel de a spune „concediu" 
pentru că, echipele sud-americane după 
ce și-au terminat campionatul parti
cipă acum la diferite turnee și susțin 
numeroase meciuri amicale. La San
tiago de Chilie, de pildă, va începe un 
mare turneu internațional de fotbal 
la care vor lua parte echipele R. S. 
Cehoslovace, F. G. Santos, Cc4o-Golo 
și Universidad din Santiago.

La Rio de Janeiro va avea loc un 
alt mare turneu internațional orga
nizat cu ocazia aniversării a 400 de 
ani de la întemeierea orașului. Spec
tatorii brazilieni vor vedea la lucru, 
cu acest prilej, reprezentativa R. D. 
Germane, formația fruntașă din Spa
nia — Atletico Madrid, precum și e- 
chipele braziliene Vasco da Gama și 
Fiamengo.

CEI MAI BUNI, DUPĂ ANCHETA 
ZIARULUI „SPORT“-BELGRAD

Ziarul iugoslav „Sport" din Belgrad 
a organizat tradiționala anchetă „Care 
au fost cei mai buni fotbaliști euro
peni ai anului 1964 ?“ și „Care au 
fost echipele reprezentative europene 
cu cele mai bune rezultate în anul 
1964“. La anchetă a.u participat 23 
de specialiști și gazetari din 13 țări.

Foto: U.P.I.

Din nou despre atac 
și apârare în fotbal

Ziarui „CESKOSLOVENSKI SPORT" 
— Praga, publică o ânchetă in legătură 
cu o problemă deosebit de actuală în 
fotbalul internațional. „Pe tonte meri
dianele globului unde se practică jocul 
cu balonul rotund — scrie ziarul — 

se discută în prezent despre sărăcia de 
goluri, specifică majorității partidelor 
oficiale".

Pentru a desbate această problemă, 
redacția ziarului s-a. adresat unor an
trenori din prima categorie a campiona
tului R. S. Cehoslovace, punindu-le ur
mătoarele întrebări:

1. CREDEJI CA „SĂRĂCIA" DB 
GOLURI SE EXPLițĂ PRIN FOLOSI
REA UNOR VARIANTE PERFECȚIO
NATE IN JOCUL APĂRĂRILOR?

2. CE FACEȚI PENTRU IMBUNA-
TATIREA EFICACITĂȚII LA ECHIPA 
PE CARE O ANTRENAȚI ?

Spicuim din cîteva răspunsuri:
STASTNY (antrenorul echipei Slo- 

van-Bratislava) :
1. După părerea mea, chestiunea nu 

trebuie generalizată. Sint cazuri cind 
echipele sînt nevoite să se apere erme
tic pentru a nu primi... goluri. Uneori, 
printr-o dominare categorică, o echipă 
impune celeilalte un joc defensiv. Acest 
lucru se întimplă de obicei cind se in- 
t'Unesc două echipe de valori inegale. 
Mai gravă este folosirea permanentă a 
stilului defensiv, in special în meciurile 
susținute in deplasare. în acest caz, sînt 
vinooați antrenorii care dau astfel de 
indicații.

Cele mai multe voturi le-a obținut 
portarul reprezentativei U.R.S.S., Lev 
lașin, în vîrstă de 35 ani. Au mal 
primit puncte: Jusufi (Partizan Bel
grad), Fachetti (Internazionale Mi
lano), Schellinger (Roma), Voronin 
(Torpedo Moscova), Maldini (Milano), 
Baxter (Glasgow), Amando (Real 
Madrid), Suarez (Internazionale Mi
lano), Eusebio (Benfica Lisabona), 
Charlton (Manchester United) și alții. 
Selecționata cu cele mai bune rezul
tate ale anului 1064 a fost socotită 
echipa Spaniei, urmată în ordine dft 
reprezentativele U.R.S.S„ R. P. Un
gare, Italiei și Angliei.

SURPRIZE IN „CUPA ITALIEI"

In cadrul optimilor de finală ale 
„Gupei Italiei" au fost înregistrate 
surprize. Trei echipe din prima ligă 
— Sampdoria, Foggia și Catania — 
au lost eliminate de formații care ac
tivează în categoria B. Iată cîteva 
din cele mai importante rezultate în
registrate : Juventus — Brescia 1—0: 
Lecco — Sampdoria 3—0; Atalanta —- 
Modena 5—-4 (în prelungiri); Cagliari

DE PRETUTINDENI
IN „C.C.E." LA BASCHET

în „Capa campionilor europeni" la 
baschet masculin s-au disputat noi intU- 
niri care s-au încheiat Cu rezultatele: 
Honved Budapesta — Ignis Varese (ta
lia 84—74 (32—37). Returul se va dis
puta la 14 ianuarie la Varese: AER 
Atena — Antwerpse (Amers) 72—71 
(33—40).

Tot pentru „optimile" competiției la 
Helsinki, Real Madrid a învins cu scorul 
de 109—tOO (49—50) echipa finlandeză 
Risa Towerit. Returul se Va desfășura la 
17 ianuarie la Madrid. La Stnckholrn 
s-au intilnit echipele &FK Belgrad și 
Alvik Stockholm. Baschetbaliștii iugo
slavi au ciștigat ca scorul de 136-90 
(60—44). Returul va avea loc la Bel
grad la 14 ianuarie.

In sferturile de finală ale „C.C.E.", 
la baschet (feminin), echipa francezi 
Montce.au Mines a învins cu 51—50 
(34—19) echipa Wisla Cracovia.

„TRAVERSAREA PLAJELOR"

La Montevideo s-a disputat concursul 
internațional de cros denumit „Travel

2. în jocul modern de fotbal nu se 
poate concepe o pregătire unilaterală. 
Toți jucătorii trebuie să fie pregătiți în 
vederea eficacității maxime in fața por
ții, precum și in șalurile de la distanță. 
Acesta trebuie să fie obiectivul nr. 1 al 
antrenorilor noștri. Desigur, in exersarea 
schemelor tactice ofensive trebuie să 
se lucreze in primul rind cu atacanții. 
Cu atit mai mult in pregătirea echipei 
reprezentative, in cate linia de atac este 
mai puțin omogenă, jucătorii fiind se
lecționați din două sau mai multe clu
buri

V. IEZER (antrenorul echipei Spar
tak Sokolovo-Praga) :

1. Am văzut multe meciuri peste ho
tare, îndeosebi în Italia, Pe teren, am
bele echipe se străduiesc in primul rind 
să-și păzească propria poartă. Ele sc
apără mai mult și mai bine decit echi
pele cehoslovace. De multe ori focul 
„dur" al unei apărări are un efect psihic 
asupra înaintașilor. In acest caz, inter
vine frica, „păzirea picioarelor" și re
nunțarea la un joc ofensiv. Asemenea 
cazuri sint frecvente în meciurile de 
campionat, unde echipa gazdă abuzea
ză de aceste atu-uri nesportive, echipa i 
oaspete fiind bucuroasă să scape cu go
luri (și accidentări) cit mai puține.

2. Numai acea echipă poate folosi un 
foc ofensiv care are o apărare bine pusă 
a punct, lată de ce nu numai înainta

rea trebuie bine pregătită, ci și apărarea.
B. LASKOV (antrenorul echipei 

Slovnaft-Bratislava):
1. Numai echipele slabe practică un 

foc închis (nu confundați cu jocul pru
dent ); cele bune trec viguros la atac 
și își permit folosirea unui stil ofensiv.

2. Pentru a avea o linie de atac efica
ce trebuie să ai în primul rind jucători 
de clasă. In acest sens trebuie să ne 
pregătim jucătorii: muncind mult cu ei, 
cu răbdare, pentru a-i învăța de mici 
cu deprinderi corecte. Să fim exigeați cu 
jucătorii in așa fel incit disciplina, și co
rectitudinea in viața lor de toate z lele 
să le intre in singe, cum se spune, să 
devină ceva firesc.

— Spăl 1—0; Napoli — Foggia 2—1; 
Palermo — Catania 1—0.

PREGĂTIRILE JUNIORILOR 
ENGLEZI

Echipa de juniori a Angliei și-a în
ceput pregătirile în vederea turneului
U.E.F.Â„ care va avea loc între 15 și 
25 aprilie în mai multe orașe din R.F. 
Germană. Din lotul selecționabiliior 
Iac parte, printre alții, Barnett, 
Wright Adams, Smith, Hazell, Ander
son și Bond. Multi dintre selecționa- 
bili joacă în primele echipe de club 
Aston Villa, Arsenal, Manchester Uni
ted și altele.

RICARDO ZAMORA INVITAT 
ÎN CUBA

Federația de fotbal din Cuba a in
vitat pe celebrul fotbalist Ricardo Za
mora, cu ani în urmă cotat ca unul 
diatre cel mai buni portari din lume, 
să urmărească meciurile pe care e- 
chipa reprezentativă a Cubei le va 
susține în preliminariile campionatu
lui mondial. Echipa selecționată a 
Cubei va juca în preliminarii cu Ja
maica și Antife.

sarea plajelor", care a reunit 306 afteți 
reprezentată 11 țări. Victoria a revenii 
belgianului Gaston Roelants, care a 
parcurs 10 km in 30:26,6. Et a fost ur
mat de Mariano Cisneros (Spania) 
31:32.2, Rokiti Tsuvuraya (Japonia) 
30:35,1, Thor Helland (Norvegia) 
31:34,0; Antonio Ambii (Italia) 31:360, 
Hamoud Ameur (Algeria) 31:360. Pe 
echipe a ciștigat formația Argentinei, 
urtnată de cele ale Uruguayului, Mexicu
lui și Chile.

TURNEUL UNIVERSITAR DE 
HANDBAL DE LA MADRID

La Madrid au luat sfirșit întrecerile 
din cadrul turneului universitar la hand ■ 
bal masculin. în finală s-au intilnit 
selecționatele R.F. Germane și Spaniei. 
Handbaliștii germani au repurtai victo
ria cu scorul de 10—7 (6—5). Pentru 
locurile 3—4 echipa Suediei a intilnit 
pe cea a Franței Au ciștigat handba 
liștii suedezi cu scorul de 22—17 (12-9, 
Alte rezultate din ultima zi: Finlanda 
Olanda 23—16 (12—6); Tunisia—Maroc 
14—9 (6—3); Portugalia—Belgia ffl— 
11 (10—7).

Clasamentul final se prezintă ast
fel : 1. R.F. Germană, 2. Spania, 3 
Suedia, 4. Franța, 5. Finlanda, 6. 
Olanda, 7. Tunisia, 8. Maroc, 9. Por
tugalia. 10 Belgia.

TURNEUL DE ȘAH DE LA 
BEVERWIJK

A început turneul internațional mas
culin de șah de la Beverwijk (Olan
da) la care participă, printre alții, 
Matanovici și Ivkov (Iugoslavia), 
Packman (Cehoslovacia), Porii sch 
(Ungaria), Bobotea (Bulgaria), Don
ner (Olanda), Gheller și Baghirm 
(U.R.S.S.) In prima rundă, Ivkoi) a 
ciștigat la Van den Berg, Lehmari l-a 
învins pe Donner. Partidele Johanesseri
— Portisch, Sheltinga — Gheller, Ma
tanovici — Baghirou și Packman
— Lengyel s-au in heiat remiză.

KORCINOI—LIDER AUTORITAR

In campionatul unional de șah au 
fost continuate părticele întrerupte. Li
derul clasamentului Rorcinoi a ciști
gat în fața lui Bronstein și a conve
nit asupra remizei in pastila cu 
Borisenko. Tot remiză s-au încheiat și 
partidele Holmov — Bakulin, Bortnik— 
Osnos, Bartnik — Goldenoo. Bakulin- 
Averbach și Krogius—Vasiukov. Tat 
l-a învins pe Suetin și Samkovici pe 
Lein. în clasament conduce Korcinoi 
cu 7 puncte, urmat de Samkovici cu 
5'0 puncte, Bronstein, Lein și Osnrșs 
cu cite 5 puncte fiecare.

ÎN „C.C.E." LA TENIS DE MASA

In sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la tenis de masă 
feminin, ta Berlin s-au întîlnit echipele 
Spartak Sokolovo Praga (R S. Ceho
slovacă) și TSC Berlin (R.D. Germa
nă). lucătoarele cehoslovace au obți
nut victoria cu scorul de 5—3 și voi 
intîlni in semifinalele competiției pi 
Voința București. (Agerpres).

11 ] , Redacția Ji administrația; str. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.10.06, interurban 72 și 286. Telex: sportrom buc. 180, Tiparul; 1. P. „informația", str. Brezoianu, 23—25. 40356

Montce.au

