
Cei mai bani fii ai poporului PROLETARI DLN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VMl

propuși candidați ai F. D. P,
auVineri, în întreaga țară, 

început adunările oamenilor 
muncii, în care sînt propuși can
didați! pentru alegerile de de
putați în Marea Adunare Națio
nală, eveniment de seamă în 
yiața politică a țării.

Intr-o atmosferă de puternică 
însuflețire, participanții la adu
nări, desfășurate in Capitală și 
în alte localități ale țării, au de
semnat drept candidați ai Fron
tului Democrației Populare pe 
conducătorii de partid și de stat, 
pe numeroși muncitori, țărani, 
oameni de știință și cultură, 
femei, tineri, militari, oameni ai 
muncii de diferite naționalități. 
La adunări au participat un ma
re număr de reprezentanți ai 
tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii din orașe și sate. Propu
nerile făcute au fost sprijinite 
cu căldură și aprobate cu en
tuziasm de către participanții la 
adunări.

Adunările au prilejuit totodată 
o trecere în revistă a principa
lelor realizări obținute în anii 
puterii populare în toate orașele 

satele țării, în circum- 
.’scripțiile electorale respective. 

Cei care au luat cuvîntul au ex
primat voința întregului nostru 
popor de a 
partidului, 
construcției 
cind cu toate forțele pentru în
florirea patriei noastre, pen
tru fericirea poporului.

Ieri, în ceasurile după-amiezii, 
spre bătrina dar astăzi tînăra 
uzină bucureșteană Grivița Ro
șie, se îndreptau oameni ai 
muncii de la întreprinderile 
„Electrofar". „Dacia", Depoul 
București călători. Reparații 
auto, cadre didactice de la șco
lile din raion, pensionari, 
podine, numeroși 
cartierului pentru 
alături de miile de 
grivițeni, la adunarea 
nere a candidatului 
Democrației Populare 
iiimscripția electorală

- vița Roșie în alegerile de depu
tați pentru Marea Adunare Na
țională.

Sentimentul mîndriei patriotice 
pentru tot ce s-a înfăptuit în 
patria noastră a găsit o grăi
toare expresie în entuziasmul 
cu care oamenii muncii au par
ticipat la această adunare.

Luînd cuvîntul, primul secre
tar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R., Florian 
Dănălache, președintele Consi
liului orășenesc F.D.P., a arătat
&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

înfăptui politica 
de desăvîrșire a 

socialiste, mun-

gos- 
locuitori ai 
a participa, 

muncitori 
de propu- 
Frontului 

din cir- 
nr. 1 Gri-

că alegerile care vor avea loc 
la 7 martie constituie un eveni
ment de mare însemnătate în 
viața poporului romîn, una din 
cele mai caracteristice manifes
tări ale vieții politice și de stat 
la care participă milioane de 
oameni ai muncii. Profundul de
mocratism al orinduirii noastre 
populare își găsește o deplină 
expresie în faptul că cei mai 
buni fii ai poporului — munci
tori, țărani, ingineri, oameni de 
știință, cultură și artă — sînt 
aleși în organele puterii de stat.

Am convingerea că sînt în 
asentimentul dv„ al tuturor, — 
a spus vorbitorul — propunînd 
drept candidat al Frontului De
mocrației Populare în alegerile 
de deputați pentru Marea Adu
nare Națională în circumscrip
ția electorală nr. 1 Grivița 
Roșie, pe cel mai iubit fiu al 
poporului nostru, tovarășul 
GHEORGHE GHEORGHIU- 
DEJ, primul secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, președintele 
Consiliului de Stat ai Republicii 
Populare Romîne.

Îndelungi și puternice aplauze 
și ovații salută propunerea fă
cută.

După ce a înfățișat mărețul 
tablou al realizărilor obținute de 
poporul nostru în anii construc
ției socialiste, vorbitorul s-a o- 
prit asupra înfăptuirilor din 
Capitală și din raionul Grivița 
Roșie.

Colectivele din întreprinderile 
din cuprinsul raionului au ra
portat la sfîrșitul anului trecut 
îndeplinirea planului in propor
ție de 103 la sută. Numeroase 
uzine au fost modernizate și în
zestrate cu tehnica nouă, iar al
tele, cum sînt „Grivița Roșie" și 
„Dacia", au fost lărgite și repro
filate. Pe calea Griviței, bulevar
dul 1 Mai, Bucureștii Noi și în 
alte locuri au fost construite an
sambluri moderne de locuințe 
confortabile, luminoase, cu școli, 
cinematografe, magazine bine 
aprovizionate. Au apărut noi car
tiere de locuințe cum sînt: Pa
jura, Jiului-Scînteia.

Susțin cu căldură propunerea 
făcută — a spus Vasile Stan, 
maistru la Uzinele „Grivița Ro
șie" — conștient fiind că toate 
marile victorii obținute de po
porul nostru pe drumul desăvîr- 
șirii construcției socialiste se da- 
toresc politicii înțelepte a parti
dului nostru.

Mă mîndresc că lucrez Ia a- 
ceastă uzină cu glorioase tradiții 
revoluționare. In ultimii ani uzi-

' ■- a'iotsca na noastra a cunoscut' <5 mare 
dezvoltare, transformindu-sd^ftlr i 
tr-una din cele mai importanțe 
întreprinderi din țară^ producă* 4': t 
toare de utilaje chimic și 1 
lier. Pentru colccfivtn ____
noastre alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională și sfa
turile populare sînt un minunat 
prilej de a obține noi realizări. 

Susținind, de asemenea, propu
nerea, muncitoarea Stanca Mu
rea, de la Fabrica „Tableta", a 
spus: Pe întreg cuprinsul țării 
se înalță fabrici și uzine moder
ne. temelia industriei noastre so
cialiste; ne emoționează înfățișa
rea nouă, strălucitoare, a orașe
lor patriei, viața nouă a satului 
cooperativizat, nenumăratele edi
ficii de cultură. Toate acestea 
sînt create pentru noi, pentru bi
nele nostru. Tot ceea ce am rea
lizat pînă acum este legat de nu
mele drag al partidului, cîrmaciul 
înțelept al vieții noastre.

Vorbind în numele colectivu
lui întreprinderii textile „Dacia", 
Nicolae Ungureanu, directorul 
întreprinderii, a subliniat senti
mentul de adîncă recunoștință 
față de partid, pentru consecven
ța cu care acesta urmează linia 
sa îndreptată spre dezvoltarea 
țării pe drumul socialismului, 
pentru contribuția sa la întărirea 
rindurilor mișcării comuniste in
ternaționale și a sistemului socia
list mondial.

Indrumînd copiii sa descifreze 
slova cărților, să cunoască mi
nunatul univers al culturii uma
ne, a spus în cuvîntul său Adam 
Căi iman, directorul Școlii nr. 
175, învățătorii și profesorii, care 
au simțit permanent grija parti
dului și guvernului, sădesc, zi de 
zi, în inimile tinerei generații 
dragostea fierbinte față de pa
trie, față de harnicul și talenta
tul nostru popor, mîndria pentru 
marile construcții ale socialis
mului, profunda recunoștință și 
devotamentul față de Partidul 
Muncitoresc Romîn.

Sînt grivițean și mă mîndresc 
cu acest lucru — a spus apoi 
pensionarul Oprea Cojocaru. Am 
lucrat ca muncitor la Grivița 
timp de 32 de ani. Locuiesc în 
acest cartier de aproape 27 de 
ani și am văzut și simțit, în anii 
regimului democrat-popular, pro
fundele transformări care au 
avut loc în viața cartierului, a 
oamenilor. Din balconul locuin
ței mele mi se oferă priveliștea 
îneîntătoare a masivelor de be
ton și sticlă ale magistralei de 
asfalt a căii Griviței și este im-

• ^“Ortjan al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R.P. Rominai
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returului

Fază din meciul Dinamo București — Știința 
București: sub privirile coechipierului său 
Savu, Baltag (Știința) aruncă la coș in 

poțida intervenției dinamovistului Albu 
Foto : P. Romoșan

Reuniuni

Programul de 
mîine la ' 
cuprinde etapa a 
11-a a ' ' ’
campionatului mas
culin, seria I. Pen
tru bucureșteni, a- 
ceastă etapă nu re
zervă decîlt o sin
gură partidă, Știin
ța—Dinamo Bucu
rești, care are loc 
astăzi (ora 19.30) 
la sala Dinamo.

Celelalte meciuri 
(mai puțin Farul 
Constanța — Știin
ța Timișoara, care 
a fost amînat) se 
dispută în țară. 
Dintre ele (de alt
fel din întreaga e- 

detașează cel de la 
Di-

tapă) se
Brașov: Steagul roșu 
namo Oradea, care se anunță

(Contuiuare în pag. a 8-a)

Activitatea hocheiștilorse intensifică
• ÎNCEP FAZELE DE ZONA • TURNEUL FINAL AL CAM
PIONATULUI, LA 3—14 FEBRUARIE • ULTIMELE REZULTATE 

DIN CAPITALĂ

internaționale de box
Amatorii de box din Galați și 

din Capitală vor asista mîine și 
marți la interesante partide de 
box susținute de boxerii de la 
Constructorul Galați și Progresul 
București, in compania sporti
vilor de la Dunav Russe. Pri
ma gală va avea loc la Galați, 
mîine dimineața la ora 10. Vor 
evolua piintre alții A. Dumbra
vă, T. Mit rea, M. Săvescu și O. 
Cioloca de la gazde, iar de la 
oaspeți Garvalov, Nicolov etc. 
Reuniunea din Capitală, dintre 
pugiliștii de la Progresul și cei 
din Russe, va fi găzduită de 
sala Floreasca, marți — 19 ia
nuarie— seara la orele 8. Dintre 
elevii maestrului Lucian Popes
cu vor urca în ring Puiu Nico- 
lae, Ion Marin, D. Fieraru, M. 
Mariuțan și alții.
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extrem de echilibrat. De ase
menea, atrage atenția și partida 
de la Tg. Mures, unde forma
ția locală Știința — în revenire 
de formă — 1 r inerte r?pli-a 
Științei Cluj, echipă care s-a 
dovedit destul de inegală în 
comportare.

★

Zilele acestea federația noa
stră de specia'itrte a primit din 
partea comisiei de organizare 
a campionatului european mas- 
oulin regulamentul competiției, 
întrecerea se va desfășura între 
30 niai și 10 iunie a.c. 
preliminarii vor 
Moscova (A, 
U.R.S.S. „cap 
Tbilisi (B, ou 
Poloniei „cap de serie"). Tur
neul final va avea loc la Mos
cova. Seriile vor fi trase la sorți 
după consumarea grupelor de 
calificare din Franța, Spania și 
R.F.G.

Seriile 
avea loc la 

avînd echipa 
de serie") și 

reprezentativa

Adunările generale și conferințele de dare de seamă 
și de alegere a organelor locale UCFS

PRILEJ DE RIDICARE

eve-

1I

A CALITĂȚII MUNCII SPORTIVE
In momentul de față, un 

niment important în viața orga
nizației noastre îl constituie a- 
dunările generale și conferințele 
de dare de seamă și de alegere 
a organelor locale UCFS. Cu 
acest prilej se face o temeinică 
analiză a muncii desfășurate de 
către consiliile asociațiilor spor
tive, birourile secțiilor pe ramu
ră de sport și organizatorii gru-

A doua jumătate a lunii ia
nuarie adj.e o intensificare a 
activității hocheistice interne. 
Paralel cu turul al treilea al 
campionatului Capitalei, încep și 
întrecerile formațiilor din pro
vincie, care urmează să desem
neze alte trei participante 
la turneul final al campionatului 
republican, programat pentru 
3—14 februarie, în București.

• LA MIERCUREA CIUC 
s-a încheiat recent campionatul 
regiunii Mureș-Autonomă Ma
ghiară, cîștigat — conform aș
teptărilor -— de formația locală 
Voința, care în acest sezon pre-

zintă un lot sensibil întărit prin 
aportul unor jucători bine cu- 
nosouți ca Ferenczi, Otvoș, C. 
Antal, Szilaghi. Atît Voința, cît 
și următoarele clasate în această 
competiție (Tîrnava Odorhei, A- 
vîntul Gheorghieni, Comerțul Tg. 
Mureș) vor participa începînd de 
la 23 ianuarie — la faza de 
zonă organizată la Miercurea 
Ciuc, alături de primele două 
clasate în campionatul regiunii 
Brașov (în curs de desfășurare 
la Sighișoara), probabil Steagul 
roșu și Voința Sighișoara. Pri
mele două clasate în această 
zonă se oalifică în turneul final.

După desfășurarea campiona
telor regionale de la Cluj, Su
ceava și Hunedoara, câștigătorii 
întrecerilor se vor întîlni în zona 
care se va desfășura la Cluj, 
de unde vom cunoaște pe 
de-a șasea participantă la 
neul final.

In așteptarea rezultatelor
trecerilor din țară, să ne întoar
cem acum la campionatul Capi
talei (considerat și el ca o zonă

Peste 3 luni — turneul U. E. F. A

I

cea 
tur-

în-

(Continuare în pag. a 4-a)

Cei mai tineri și talentați ju
niori din jara noastră vor fi pre- 
zenți în acest an la cea de-a 18-a 
edifie a turneului U.E.F.A. care 
se va desfășura între 15 și 25 
aprilie în R.F.G. Echipa R. P. 
Romîne, caie joacă în grupa „E“, 
va înfîlni la 15 aprilie, la Karls
ruhe, formația R. P. Ungare și 
la 19 aprilie, la Pirmasens, echipa

Suediei. Formațiile Suediei și 
R. P. Ungare se vor întîlni la 
17 aprilie în localitatea Man
nheim. La 21 aprilie au loc me
ciurile din cadrul sferturilor de 
finală dintre învingătorii grupe
lor A—B, C—D, E—F și G—H.

Semifinalele sînt programate la 
23 aprilie la Oberhausen, iar 
finala la 25 aprilie, la Essen.

Actuali tatea ghiare care activează în prima ca
tegorie.

Apărarea Olimpiei respinge un atac al dinamoviștilor (fază din 
jocul disputat joi seara în cadrul campionatului Capitalei)

f Foto: I. Mihăică
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• ACORDAREA UNOR TITLURI DE MAESTRU EMERIT AL 

SPORTULUI

Ieri, la sediul Consiliului General al UCFS, a avut loc luminarea 
titlului de maestru emerit al sportului unor sportivi fruntași, meda- 
liați la Jocurile Olimpice de la Tokio. Au primit înalta distincție 
atletele Lia Manoliu și Mihaela Peneș, canotoarea Hilde Lauer și 
Itrăgătorul Ion ' ’

...Șl UNUL ÎN IUGO
SLAVIA

Un alt antrenor romîn a 
aseară în Iugoslavia. Este 
de Ștefan Stănculescu de_ ___
namo București, care va participa 
ca invitat la un colocviu al antre
norilor iugoslavi de juniori, care 
se va ține timp de zece zile in 
localitatea Makarska.

plecat 
vorba 

la Di-

Tripșa.

• PRIMELE 
TARI DE 
ACEST AN

JOCURI INTER- 
HANDBAL DIN

• DOI ANTRENORI ROMÎNI 
DE FOTBAL TN R. P. 
UNGARA...

• ARBITRI ROMÎNI LA 
CIUL LOKOMOTIV 
PLOVDIV _ JUVENTUS

ME-

Activitatea internațională la 
handbal în 7 continuă în această 
primă lună a anului. Recent, re
prezentativele — masculină și fe
minină — ale Norvegiei au jucat 
cu echipele R.F. Germane și R.D. 
Germane In cadrul pregătirilor 
pentru campionatele mondiale. 
Iată rezultatele celor patru întii- 
niri :

R.F.G.—Norvegia (f) 8—7 și 
R.F.G.—Norvegia (m) 23—16, R.D.G. 
—Norvegia (I) 16—3 și R.D.G.—Nor
vegia (m) 28—15.

Joi seara au plecat la Tatabanya, 
In R.P. Ungară, antrenorii Ion 
Lupaș și Eduard Lucaci. Cei doi 
antrenori romîni vor 
gâtirea mai multor

asista la 
echipe

p re
ni a-

In ziua de 10 martie se desfă
șoară la Plovdiv meciul (retur) 
din turul III al Cupei orașelor tîr- 
guri la fotbal dintre echipele Lo
komotiv și Juventus din Torino. 
La acest meci U.E.F.A. a delegat 
o brigada de arbitri romîni. Cole
giul nostru de arbitri urmează să 
stabilească brigada.

sporii vă

pelor sportive, se dezbat pro
bleme ale activității sportive de 
mase și de performanță, sînt 
scoase în evidență metodele bune 
și se iau măsuri pentru elimi
narea lipsurilor. Membrii UCFS 
aleg în organele locale UCFS pe 
cei mai capabili dintre tovarășii 
lor de muncă.

Este neîndoielnic faptul că 
actualele adunări generale și 
conferințe de dare <le seamă și 
de alegere a organelor locale 
UCFS au un rol deosebit de im
portant >n îmbunătățirea muncii 
sportive, în ridicarea continuă a 
calității acesteia. Anu! XX a 
însemnat 
tivă din 
bogate 
Pentru 
fășurarea 
nifestații 
rirea 
cipanți la întrecerile 
ve populare, pentru ca pe piep
tul cît mai multor tineri și tine
re să strălucească Insigna de 
polisportiv, activiștii sportivi au 
depus o muncă mai sus
ținută, au dobîndit o bo
gată și utilă experiență. Adu
nările generale și conferințele de 
dare de seamă și de alegere 
a organelor locale UCFS consti
tuie un minunat prilej de ge
neralizare a acestei experiențe.

Consiliile asociațiilor sportive 
au datoria să pornească la reali
zarea acestui important schimb 
de experiență chiar acum cînd 
sînt pregătite adunările și con
ferințele. Astfel, atît în grupele 
sportive, cît și în asociații este 
necesar să fie mobilizați toți 
activiștii, precum și tinerii spor
tivi care au desfășurat o amplă 
activitate. Cu ajutorul lor vor 
fi dezbătute aspectele muncii de
puse, vor fi scoase în evidență 
metodele eficiente pentru a fi 
generalizate, vor fi făcute pro
puneri judicioase de îmbunătă
țire a muncii. în același timp, 
organizatorii grupelor sportive 
— sprijiniți de consiliile asocia
țiilor sportive și de către birou-

pentru mișcarea spor- 
țara noastră un an de 
evenimente 
pregătirea 

tuturor
sportive, 

numărului

sportive, 
și des- 

acestor ma- 
pentru ma
de parti- 

sporti-

(Continuare în pag. a 2-a)



Pregătiri penlrn conferința asociației sportive 
la Unirea-P. Z. Roman

Spartachiada de iarnă a tineretului
Intr-una din zilele săptămînii trecute 

am fost la Fabrica de zahăr din Ro
man.

— Ați nimerit bine — ne-a întîmpi- 
nat președintele asociației sportive, tov. 
I. Ungureanu. Peste o jumătate de oră 
muncitorii de la secția rafinărie se în
trunesc pentru adunarea de dare de 
scamă și alegeri a grupei sportive din 
această secție.

...Cu prilejul acestei adunări, am 
aflat cîteva din succesele obținute de 
sportivii fabricii, care bineînțeles vor 
fi cuprinse și în darea de seamă Ia 
conferința asociației sportive Unirea. 
Cum însă tocmai pregătirile pentru a- 
ceastă conferință erau principalul scop 
al vizitei noastre la F.Z.R., am insistat 
asupra lor.

„Birourile secțiilor de popice, șah, 
tenis de masă, fotbal, motociclism și tir 
‘— ne-a spus președintele asociației — 
au analizat activitatea pe anul trecut 
prezentîndu-ne informări și propuneri. 
Grupele sportive, după cum ați văzut, 
au făcut același lucru. In darea de 
teamă a asociației vom arăta amănunțit 
activitatea sportivă ce se desfășoară 
in secțiile fabricii. Vorbind de anul tre
cut trebuie să amintim că asociația 
noastră numără 500 membri UCFS. La 
cea mai mare competiție a anului 1964, 
Spartachiada republicană, au partici
pat însă aproape 1000 salariați. Unii 
dintre sportivii noștri, ca de pildă, Tr. 
Ghinea, I. Mișoc și 1. Gorincu, au ajuns 
în finala pe țară la motociclism, clasa 
175 cmc., ultimul la motoretă Carpați. 
Printre acțiunile de mase care s-au 
bucurat de aprecieri unanime au fost 
fi concursurile de bob, săniuțe și sc w 
organizate iama trecută pe dealul Mă
rului, la 20 km de Roman. Aceste con
cursuri, pe lingă că au atras mulți 
tineri în practicarea acestor discipline, 
au constituit totodată și o bună propa
gandă sportivă în rîndurile sătenilor.

In activitatea asociației noastre un 
țpunct forte este și campionatul asocia-

Prilej de ridicare a calității muncii sportive
(Urmare din pag. 1)

rile secțiilor pe ramură de sport — 
vor iniția întreceri sportive atractive, 
sub formă de „duminici sportive" cu 
prilejul cărora participanții să-și 
poată trece și unele norme ale con
cursului pentru Insigna de polispor
tiv. Organizatorii grupelor sportive 
care au obținut succese în activitatea 
sportivă în anul care a trecut, ca ur
mare a aplicării unor metode eficien
te, vor putea împărtăși și celorlalți 
activiști sportivi din experiența lor și 
să le arate pe „viu" roadele muncii, 
în cadrul secțiilor pe ramură de 
sport antrenorii, instructorii și spor
tivii fruntași îi pot invita pe colegii 
lor la ședințele de pregătire pentru a 
le arăta metodele întrebuințate, mo
dul cum aplică în procesul de instru
ire principiile științifice ale antrena
mentului modern.

Prin contribuția sportivilor, antre
norilor, instructorilor și activiștilor 
sportivi, adunările generale și con
ferințele de dare de seamă pot de
veni adevărate tribune ale experien
ței înaintate. Luind cuvîntul și dez- 
bătind cu competență principalele as
pecte ale muncii desfășurate în ca
drul activității sportive de mase și 
de performanță, spunîndu-și părerea 
și făcind utile comparații intre dife
rite perioade de activitate, venind cu 
propuneri de îmbunătățire a muncii 
și de ridicare a calității acesteia, acti
viștii sportivi își vor aduce din plin 
contribuția la îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid și guvern mișcării 
sportive din țara noastră. Fără îndo
ială să vor trebui luate în discuție 
metodele întrebuințate în perioada 
desfășurării Spartacbiadei republicane. 
"Finind seama de faptul că această 
competiție a avut o amploare deose- 
'bită, este necesar să generalizăm ex
periența muncii din această perioadă, 
să îmbunătățim metodele întrebuința
te, să inițiem forme variate de popu

larizare a educației fizice și sportului. 
In acțiunea generală de ridicare a 

«calității muncii sportive, aceste adu- 
tnări și conferințe pot și trebuie să 
‘constituie un moment important. In a- 
ceastă ordine de idei, avem convin
gerea că în centrul atenției se vor
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țtei, competiție organizată pe secții și 
ateliere la șah, tenis de masă, fotbal, 
popice, ciclism. La fel și concursul pen
tru cucerirea Insignei de polisportiv. 
Acum avem un număr de 280 tineri și 
tinere care au cucerit acest frumos tro
feu. In continuare, vom trece în darea 
de seamă și felul cum muncim în ca
drul actualei ediții a Spartacbiadei de 
iarnă. Conferința va fi un bun prilej 
de a intensifica organizarea întreceri
lor și de a mobiliza un număr mare de 
participanți la startul probelor.

Dar, nu vom uita'nici de deficiențele 
din activitatea noastră. Să vă enume
răm doar cîteva — în darea de seamă 
o să arătăm mai multe. Încasarea coti
zației UCFS este un punct nevralgic 
în munca noastră din cauza unor to
varăși din consiliul asociației care nu 
activează. Apoi e vorba de „of“-ul cu 
echipa de fotbal. Nu am reușit nici 
anul trecut să reamenajăm terenul de 
sport. S-au făcut prin muncă voluntară 
unele lucrări pregătitoare și otita tot. 
Vor fi criticați acei activiști și sportivi 
ai noștri care s-au lăsat pe tinjeală, 
printre care antrenorul echipei de po
pice, R. Rusu, jucătorul P. Buhăescu, 
maestru al sportului la popice, care își 
da aere de vedetă in ultimul timp (nu 
mai vrea să joace dacă nu i se creează 
condiții speciale!?), unii membri ai 
consiliului, ai birourilor secțiilor și or
ganizatori ai grupelor sportive".

Trebuie să mai adăugăm că în cinstea 
conferinței de dare de seamă și alegeri 
tovarășii din conducerea A. S. Unirea 
au luat măsuri pentru amenajarea unui 
patinoar natural pe terenul de fotbal 
și vor organiza un concurs de patinaj 
viteză în cadrul Spartachiadei de iarnă. 
Precum se vede, activiștii de la A.S. 
Unirea s-au pregătit intens pentru a- 
cest important eveniment, conferința 
asociației, menită să aducă un suflu 
nou în activitatea sportivă a harnici
lor muncitori din fabrică.

COSTIN CHIRIAC

situa problemele dezvoltării bazei de 
mase a sportului, îmbunătățirii și i 
măririi volumului competițional, se
lecției judicioase a tinerelor cadre, I 
întăririi secțiilor pe ramură de sport, 
ridicării calității muncii de instruire, 
promovării cu curaj a tineretului. A- 
tenția participanților va fi desigur re
ținută de munca desfășurată de 
birourile secțiilor pe ramură de sport 
și dezbaterile vor găsi cele mai bune | 
căi de întărire a secțiilor, de îmbu- j 
nătățire a muncii acestora. Ca un 
ajutor de seamă al activității sportive 
de mase și de performanță, centrele 
de învățare a sportului vor forma, 
desigur, și ele obiectul discuțiilor pri
vind lărgirea ariei lor, utilarea cu 
materialul sportiv necesar și asigura
rea cu cadre bine pregătite.

Așadar, adunările generale și con
ferințele de dare de seamă și de ale
geri a organelor locale ale UCFS con
stituie un prilej de îmbunătățire a 
muncii, de ridicare a calității activită
ții desfășurate de consiliile asociațiilor 
sportive, de întregul nostru activ. 
Sportivii, activiștii și tehnicienii spor
tivi vor folosi, fără îndoială, la cel 
mai înalt nivel această posibilitate.

Din relatările corespondenților noștri
BRAILA

Membrii UCFS de la asociajia spor
tivă Laminorul participă în număr tot 
mai mare la întrecerile actualei ediții 
a Spartachiadei de iarnă. Pînă în pre
zent, la concursurile de gimnastică, șah, 
tenis de masă și cros, au luat startul 
440 de tineri și tinere. S-au remarcat 
concurenții 1. Filip, P. Sîrzea, O. lfu- 
țuleac — la gimnastică, M. Secui, D. 
Păunescu — la șah, A. Calavre, M. 
Cuza — la tenis de masă și I. Drago- 
mir — la cros.

Din rîndurile celor care se întrec la 
Spariachiadă, 219 tineri au devenit pur
tători ai Insignei de polisportiv.

D, Cristache

PAȘCANI

Zilele trecute am vizitat două aso
ciații sportive. Prima a fost Tractorul. 
Aici am găsit angrenați, în întrecerile 
Spartachiadei, peste 200 de tineri. Cea 
de-a doua organizație UCFS vizitată, 
a fost eea mai mare asociație din orașni 
Pașcani, C.I'.R,, care are în scriptele

Poligonul de pe stadio
nul Tineretului din Capi
tală a cunoscut duminica 
trecută o animație deose
bită. Numeroși tineri din 
asociațiile Metalul »23 
August", Gloria, Troleibu
zul, Sirena și altele au 
participat la întrecerile de 
tir din cadrul Spartachia
dei de iarnă. Cele mai 
bune rezultate le-au obți
nut reprezentanții „Meta
lului" prinlre care Ion 
Fleșaru, Dumdru C cra
nian și Ion Sabău.

In fotografie, un as
pect din timpul con
cursului.

Foto: St. Ciotloș

De ce nu ne cheamă la întreceri 
clubul Olimpia ?

La începutul lunii trecute, printre 
cluburile sportive bucureștene care in
vitau pe redactorii și fotoreporterii noș
tri să asiste în diferite asociații spor
tive la deschiderea festivă a Sparta
chiadei de iarnă, era și clubul sportiv 
Olimpia. Eram chemați la asociațiile 
sportive I.O.R., la Flacăra roșie, la 
Spartac sau la alte organizații UCFS 
din raionul Tudor Vladimirescu. De la 
un timp încoace aceste invitații s-au 
rărit. Tovarășii de la Olimpia nu ne 
mai solicită de loc. Atunci am început 
noi cu telefoanele...

— Alo, clubul Olimpia ! Puteți să 
ne indicați vreo asociație din raionul 
dv. unde se țin azi sau mîine con
cursuri în cadrul Spartachiadei ?

Răspunsurile au fost mereu aceleași.
— Azi și mîine nu sînt concursuri... 

nu cunoaștem... încercați mîine etc., 
etc.

Dacă totuși ni se indica vreo a- 
dresă era vorba de asociații des vizi
tate de noi — ca Flacăra roșie, Spar
tac, I.O.R...

Zilele trecute am aflat care este si
tuația primei etape a Spartachiadei de 
iarnă în asociațiile din raionul Tudor 
Vladimirescu, îndrumate de clubul O- 
limpia. Organizarea întrecerilor lasă 
foarte mult de dorit. Este adevărat 
că într-o serie de asociații — apro
ximativ S—10 din aproape 50 — între- 

| cerile se organizează începînd din gru
pele sportive, o dată sau de două ori 
pe săptămînă, la 3—4 ramuri sportive 
dar la ele participă un număr redus de 
tineri. Așa decurg întrecerile la Fla
căra roșie, Spartac, Grafica nouă, 
I.O.R., Select etc. In majoritatea aso
ciațiilor concursurile (numai la șah, 
tenis de masă și foarte rar la haltere), 
n-au un caracter oficial, se desfășoară 
fără arbitri, fără foi de concurs și nu 
desemnează pe acei care vor reprezenta 
asociația în etapa următoare a compe
tiției. In această situație sînt printre 
altele asociațiile Bumbacul, Avîntul a- 
limentar (lipsit complet de sprijinul or- 

sale aproape 2000 de membri. Mare 
mi-a fost surprinderea cînd am con
statat că aici întrecerile Spartachiadei 
se desfășoară în mod neorganizat, spo
radic și cu un număr redus de partici
panți. Consiliul asociației nu se pre
ocupă de mobilizarea tinerehrlui la com
petiție și nici de buna organizare a 
concursurilor.

C. Enea

BRAȘOV

In orașul de la poalele Tîmpei s-a 
inaugurat recent cel de-al cincilea pati
noar natural. Acesta se află în cartierul 
fostei Gări centrale și a fost amena
jat de asociația Hidromecanica. Tinerii 
din cartier, precum și membrii asociației 
au venit în număr mare să patineze 
chiar din prima zi. Patinatorii practică 
sportul lor preferat pînă seara iîrziu, la 
lumina celor cinci reflectoare cu care 
a fost înzestrat patinoarul.

C. Gruia

ganizațiilor de mase din întreprinderi), 
Timpuri noi, Inul, M.I.P.C., Textila, 
M.I.C. și Unirea. Se mai găsesc în 
raion asociații care, în afara deschi
derii Spartachiadei, n-au organizat nici 
un esneurs.

Cum se explică această rămînere în 
urmă la Olimpia, care în alte ediții ale 
spartachiadelor se afla printre clubu
rile fruntașe pe Capitală ?

In primul rînd, activiștii clubului 
prinși de multiplele sarcini pe care Ie 
au în această perioadă (pregătirea a- 
dunărilor și conferințelor de dări de 
seamă și alegeri în asociații, introdu
cerea sistemului îmbunătățit de evi
dența membrilor și stringerea cotizați

/% ¥ li ¥ 8J O H N H
ilor UCFS, munca cu secțiile de per
formanță etc.) au uitat de activitatea 
competițională de mase.

Consiliile asociațiilor n-au mai pri
mit ca altă dată sprijinul activiștilor, 
tehnicienilor și sportivilor fruntași de 
la club. In primul rînd o vină seri
oasă au membru comisiei raionale de 
organizare a Spartachiadei. Din noiem
brie, cînd s-a întocmit planul de des
fășurare a competiției, comisia nu s-a 
întrunit să analizeze cauzele care frî- 
nează buna organizare a Spartachiadei 
și să ia măsuri pentru îndreptarea lu
crurilor. Vinovate sînt și consiliile aso
ciațiilor sportive care, dacă nu vin ac
tiviștii clubului la ei, amînă mereu 
începerea concursurilor sau le organi
zează de mîntuială. Sportivii fruntași 
ai clubului și îndeosebi acei care prac
tică sporturile prevăzute în regulamen
tul Spartachiadei — de exemplu, cei 
40 de trăgători, cei 50 de gimnaști, 
sau cei 10 halterofili nu s-au dus în 
asociații să împărtășească tinerilor din

MACIN

In ultimele zile numărul membrilor 
UCFS de la asociația sportivă Minerul 
Macin a sporit cu încă 30 față de anul 
trecut. Acum asociația sportivă numără 
388 de membri. Majoritatea tor parti
cipă la întrecerile de șah, trudă, ci
clism etc. organizate în cadrul primei 
etape a Spartachiadei.

Tr. Enache

CIMP1NA

Multe din asociațiile sportive din ra
ionul nostru organizează, în bune con- 
dițiuni, întrecerile din cadrul Sparta
chiadei de iarnă. Astfel, la Petrolistul 
schela Cîmpina, un număr mare de ti
neri și-au măsurat forțele Ia șah. Toi 
aici, consiliul asociației a luat măsuri 
să se amenajeze, în viitorul apropiat, 
un patinoar natural. O bună organizare 
se constată și la asociația sportivă de 
Ia schela Băicoi. Aici, numeroși tineri 
își disputa întîietaiea la haltere, șah, 
tenis de masă și alte sporturi.

E. Stroie 

experiența lor, să ajute la organizarea 
concursurilor și Ia pregătirea participan
ților. O parte dintre ei s-au mulțumit 
să meargă în cîteva asociații mai mari, 
să facă o palidă demonstrație la des
chidere și atît.

Analizînd cauzele care au dns la a- 
ceste stări de fapte în asociațiile raio
nului, trebuie să amintim și de cadrele 
tehnice ale clubului. Cei 13 antrenori 
salariați ai clubului au primit sarcini 
concrete să răspundă de o asociație 
sau două în perioada desfășurării Spar
tachiadei, dar majoritatea lor au privit 
acest lucru fără simț de răspundere, 
îndeplinindu-le formal. Iată, de pildă, 
cum a muncit antrenorul de ciclism 
Marin Niculescu care răspunde de a- 
sociația sportivă Textila pe linia Spar
tachiadei. Aici au participat la con
cursurile de șah, tenis de masă și hal
tere circa 40 de trneri din peste 500 de 
membri UCFS. Despre calitatea con
clusurilor antrenorul nu știe nimic în
trucât n-a asistat la ele și n-a partici
pat nici la pregătirea lor. (De altfel, 
nici în secția de ciclism nu se mun
cește cu rezultate bune ; cicliștii clu
bului Olimpia n-au obținut nici un re
zultat valoros în anul care a trecut). 
AJți antrenori care privesc cu superfi
cialitate îndrumarea tinerilor partici
panți Ia Spartachiada srnt I. Kaufman- 
gimnastică (acesta n-a organizat nici 
un concurs de gimnastică în nici 
una din asociațiile raionului) și 
P. Goreti-tir, care, din cele șase 
întreceri de tir organizate de club 
pentru participanții la Spartachia
da, nu a fost de față decît la trei. Din 
păcate, în situații asemănătoare se află 
și ceilalți antrenori ai clubului în ceea 
ce privește îndrumarea consiliilor aso
ciațiilor sportive în privința organizării 
Spartachiadei.

Acestea sînt — probabil — motivele 
pentru care clubul sportiv Olimpia nu 
ne mai cheamă la întrecerile Sparta
chiadei. Credem că... deocamdată.

TOMA RABȘAN

PAROȘENI.

Am asistat recent fa reușite concursuri 
organizate la șah și tenis de masă de 
către asociația sportivă Energia de la 
termocentrala din localitate. Întrecerile 
s-au desfășurat pe sectoare de muncă 
și la ele a participat un număr apre
ciabil de iineri dintre care s-au remar
cat P. Crainic și I. Ardeleana, mecanici 
de turbină — Ia tenis de masă, D. Ro
mulus șt M. Alexandru, muncitori la 
automatizare — la șah. Ar fi de dorit 
însă ca tovarășii din eonsâfkii aso
ciației să ia măsuri ca întrecerile să 
înceapă și la alte discipline cuprinse în 
regulamentul competiției.

I. Cfortea
★

Am mai primit vești despre întrecerile 
Spartachiadei de iarnă de la corespon
denții noștri 1. G/rișn-Oradea, I. Păuș- 
Tg. Mureș, O. Gu/w-Cluj, E. llrsu-lași^ 
G. Alexandrescu și C. Negulescu-\Ao~ 
iești, Al. Bejan-Hacova, Gh. Topîrcea- 
nu-Sibiu, M. Focșan-Tt. Severin, S, 
E/iarte-Bîrlad, V. Scsărana-Baia Mare» 
1. Brătearui-București, E. Curistaniin- 
Brăești și alții.



Itinerare turistice
MICROFOILETON

PLI
MOTTO: Orice călătorie, afară 
de cea pe jos, spune Calistrat 
Hogaș, e, după mine, o călăto
rie pe picioare străine,,*

Drumeția pe schiuri constituie O 
frumoasă activitate din marea familie 
a turismului și poate tocmai pentru 
aceasta crește numărul acelora care o 
îndrăgesc.

Programarea și alegerea itinerarului 
unei excursii pe schi se face în func
ție de posibilitățile fizice, de echipa
mentul și cunoștințele tehnice ale gru
pului. Grosimea stratului de zăpadă, 
pericolele ce le poate cauza aceasta, 
vînturile și ninsorile ce se stîmesc din 
senin etc., cer drumeților să se depla
seze organizat și conduși de turiști cu 
experiența muntelui, iarna.

O excursie de la Predeal pe Clăbu
cetul Azugii reprezintă un itinerar ușor, 
pericolele inerente iernii sînt excluse, 
iar diferențele de nivel, urcate sau 
coborite, nu sînt mari și nici nu prezin
tă pante înclinate sau periculoase. In 
schimb, de pe vîrful pe care ne-am 
programat să-l atingem, vom avea pri
lejul de a admira cel mai frumos pei
saj carpatin~din țară.

Drumul începe de la cabana Cioplea 
1— altitudine 1110 m — situată pe 
dealul cu același nume, la cca 30 min. 
de mers de la stația C.F.R. Predeal. 
Din fața restaurantului cabanei, o șo-

Turiștii hoinăresc potecile troienite ale 
miței unde peisajul

sea coboară către stingă, afundîndu-se 
într-o pădure dominată de molizi și 
pini drepți ca luminarea. Marcajul, 
cruce roșie, ne conduce în coborîre 
ușoară de-a lungul șoselei și după cca 
1 km ajunge în Valea Puriștoaca (gre
șit denuțpită V. Poliștoaca), punct din 
care ne abatem jumătate către stingă. 
Conduși de același semn, urcăm pe un 
drum de munte ceva mai înclinat, care 
se desfășoară printr-un culoar de pă
dure, presărat ici-colo de luminișuri. 
După cca 20 min. de mers astfel, a- 
jungem in locul unde întîlnim, venind 
din dreapta (de la cabana Clăbucetul 
Taurului-Plecare) drumul marcat cu 
semnul cruce albastră. De aci părăsim 
marcajul cruce roșie și continuăm ur
cușul călăuziți de semnul cruce al
bastră, ajungînd după 10 min. la ca
bana Susai — 1350 m altitudine.

O pășune întinsă și vălurită, acope
rită acum de zăpadă, ne dă posibili
tatea să încercăm schiurile purtate 
pînă aci pe umeri. In minutele de 
repaus ce ni le acordăm vom putea 
admira peisajul înconjurător care începe 
să se schițeze la orizont, pregătindu-ne 
parcă pentru marea desfătare ce va 
urma la capătul excursiei noastre, Vf. 
Clăbucetul Azugii.

De la cabana Susai, drumul nostru 
se abate către răsărit (dreapta cum 
privim cabana din față). Inițial și pe 
o mică distanță (cca 50 m) el este 
marcat cu triunghi roșu (drumul ce 
duce la cabana Rențea pe la lacul 

. Căbanul), după care, fără marcaj, ne 
abatem către dreapta, călăuziți de aci 
înainte numai de linia de cumpănă 
ce separă Valea Azugii (stingă) de 
Valea Limbășelului Mic (dreapta). La 
început coborîm prin culoarul întu
necat de molidișul des, crescut de 
ambele părți ale drumului, unde se 
spune că drumeții mai puțin gălă-

A PE
gioși pot surprinde în copaci cocoșii 
de munte, care își iau zborul numai 
cînd ajungi în dreptul lor. Cam la 
jumătatea drumului (după cca 30 min. 
de mers de la cabana Susai) întîlnim 
un luminiș în mijlocul căruia se vede 
postamentul de beton al unei vechi linii 
de funicular. De aci către stingă și pe 
o pantă foarte înclinată putem ajunge 
în scurt timp la casa pădurarului din 
Valea Azugii.

Drumul nostru insă continuă tot pe 
creastă, străbătînd locuri mai dezgolite 
de pădure. Un urcuș lung, dar nu obo
sitor, ne conduce către golul de creastă 
ce apare impresionant în față. Urmele 
cerbilor imprimate pe zăpadă, crăcile 
scrijolite de vînt ale unor fagi bătrîni, 
crescuți aci la liziera pădurii de mo
lid, lumina năvalnică ce face pantele 
să sclipească ca argintul, liniștea, toate 
ne dau prilejul să trăim senzația unor 
locuri sălbatice și neumblate.

Dincolo de limita pădurii panta se 
înclină tot mai mult, obligîndu-ne la 
ocoluri largi pe coasta muntelui, tre- 
cînd uneori pe lingă adăposturi cio
bănești, troienite de zăpadă.

Bucegilor ajungînd in Valea Ia-lo- 
este mai variat

Foto: E. Cristea
S-au împlinit două ore de <And am 

plecat de la cabana Susai și iată-ne 
ajunși la cota 1590 pe vîrful Clăbu
cetul Azugii, de unde zarea se des
chide larg și ochiul poate hoinări fără 
hotar peste mulțimea de munți și văi.

Privind spre cabana Susai, pe care 
o identificăm cu ușurință, putem ad
mira dincolo de perdeaua pădurilor

LIVIU BRUCKNER și E. PETRE

SCHI
creasta fierăstruită a Pietrii Craiului, 
iar mai departe culmile masivelor 
Ezer-Păpușa și Făgăraș. Către 
dreapta Postăvarul și Piatra Mare își 
arată spinările albe de calcar, pe ver
ticala cărora, în ciuda altitudinii, s-au 
stabilit cîteva trasee alpine.

Cel mai impresionant și care se im
pune prin măreția și masivitatea lui 
rămîne însă tot masivul Bucegi, pe 
care-l identificăm cu ușurință în par
tea stingă. El își arată fără ascunzi
șuri tot clinul prahovean în care na
tura a sculptat fără zgîrcenie cele mai 
minunate forme de relief. Dintre toate 
cei mai frumoși sînt Colții Morarului, 
livrați în gheață și zăpadă, ei sint 
așezați la capătul de jos al unei creste 
albe, care se desprinde de sub cel 
mai înalt vîrf al masivului, Omul 
(2509 m) pe care acum îl identificăm 
cu ușurință, după noua construcție a 
stației meteorologice.

Intorcîndu-ne cu spatele spre Pre
deal, putem admira dincolo de Valea 
Azugii lumea de vîrfuri rotunjite de 
vînturi și vreme, așezate de-a lungul 
Gîrbovei. Primul din stingă este Rusu 
(1905 m). li urmează apoi Unghia 
Mare, Ceaușoaia, Urechea, Sortea, etc.

După acest tur de orizont, nease
muit de frumos, putem schia în voie 
cîteva ore pe pantele însorite ale Clă- 
bucetului Azugii.

Înapoierea o facem pe același itine
rar, de data aceasta gustînd din plin 
coborîrea pe schiuri, care, menționăm, 
în general nu este prea complicată, 
dacă firește nu vom îndrepta schiurile 
pe linia de cea mai mare pantă.

O excursie pe schi în această re
giune dă drumețului satisfacția de a fi 
cunoscut frumusețea unor locuri puțin 
umblate, îndemnîndu-l ca pe viitor să 
întreprindă și alte acțiuni.

EM1LIAN CRISTEA
maestru al sportului la alpinism

Sportivii Școlii medii nr. 2

din Constanța
Școala medie nr. 2 ’din Constanța 

are tradiție în sportul de performanță. 
In diversele competiții sportive pe 
plan intern, reprezentanții acestei 
școli au obținut numeroase titluri de 
campioni republicani, campioni șco
lari La atletism, gimnastică, baschet 
etc.

In prezent activitatea sportivă a 
școlii este îndrumată de patru profe
sori de educație fizică. Toți cei 1 100 
de elevi ai școlii practică spartul în 
mod regulat.

In curtea școlii sînt amenajate două 
terenuri de volei, două de baschet, 
unul de handbal și o pistă de atle
tism. Magazia este bine aprovizio
nată cu tot felul de materiale spor
tive.

Atletismul este disciplina cea mai 
apreciată și îndrăgită de elevi. în rân
durile elevilor figurează sportivi apre- 
ciați pe plan republican: Liviu Levo- 
nian, campion republican la 400 m,

IARNA PE LAC(n)
Azi se împlinesc trei săptămîni de 

cînd, zi de zi, bat Herăstrăul. Plec 
dimineața cu „83“, cobor la Bordei, 
caut, răscolesc, iau la rînd toate sec
țiile nautice... Nimic l Vorbesc cu 
marangozii, cu oamenii de la Că
pitănia lacurilor, alerg kilometri în
tregi pe aleile pustii ale Herăstrău
lui... Degeaba! Lasă, că așa-mi 
trebuie I M-am apucat să fac pe foi-

letonistul. Să scriu „Iarna pe lac“. 
Ei, iarna asta, pe lac am s-o fac I

Ce-mi trebuia mie să mă iau de 
ambarcațiile lăsate afară ? Să spun 
că a nins peste ele ți că au înghe
țat ? Ba, sentimental, am mai ve
nit și cu soluții. Propuneam „aco
perirea lor cu prelate". Ca și cum 
în alți ani ar fi stat afară învelite în 
pături sau plăpumi 1 Făcusem, totuși, 
această modestă propunere știind că 
spațiul unor secții nautice nu permi
te gararea ambarcațiilor mari în han
gar. Ți-ai găsit I Nici un club spor
tiv n-a catadixit să spună — măcar 
așa, din politețe — „vom lua mă
suri". în schimb, au trimis adrese 
oficiale prin care cer, în mod expres, 
„să luăm noi măsuri"™ Adică, să 
dăm o rectificate în ziar, că ambar
cațiile din fața hangarelor lor, nu

Vasile Lucian, campion al R.P.R. la 
greutate, Vasile Cămin, campion re
publican școlar La ciocan, Ion Ni
cola, Mirela Verioti, Vasile Cristescu. 
fruntași la învățătură. Im ordine, at
letismului îi urmează gimnastica, a- 
poi baschetul, voleiul și handbalul.

Sprijiniți în permanență de condu
cerea școlii (directori Severino Ba- 
veru și Niculae Popa), elevii Școlii 
medii nr. 2 participă cu succes la ac
tivitatea sportivă din școală, fără să 
uite vreun moment și de obligația de 
a învăța bine.

Am fi bucuroși să consemnăm în 
cît mai multe școli o asemenea atitu
dine față de activitatea sportivă a 
elevilor noștri.

In fotografie: un grup de sportive 
de la Școala medie nr. 2 la exerciții 
de gimnastică. 

sînt... ale lor. Nu știu dacă înțele
geți ? Am să vă explic imediat, de
oarece eu mă ocup de treaba asta de 
aproape trei săptămîni.

Ce și-au spus oamenii : unde scrie 
că trebuie să acoperim niște bărci 
care stau în curtea noastră, dar, de 
fapt, nu sînt ale noastre ? Adică, 
vine un prieten la mine, mă roagă 
să-i primesc un lucru în magazie și 

după ce i-1 las afară, în 
ploaie, să mai am grijă 
să-l și acopăr ?...

Desigur, am greșit în 
microfoiletonul din anul
trecut cînd spuneam unde 
anume se găsesc aceste 
ambarcații, lăsate afară. 
Adică, la Progresul, la 
Clubul sportiv școlar, la 
Metalul sau la Școala 
sportivă de elevi nr. 1.

Fraza trebuia formulată 
în felul următor : „Ambar
cațiile lăsate afară, in fața 
Clubului sportiv școlar, 
nu sînt ale acestui club, ci 
ale altor cluburi care au 
transferat Școlii sportive 

de elevi nr. 1 aceste bărci, i 
care, in momentul de față, cu 
toate că stau în hangarul Clubului 
sportio școlar, nu sini ale Clubului 
școlar, deoarece ele sint garate in 
partea dreaptă a sus-numitului han
gar, adică acolo unde secția de ca
notaj academic a Școlii sportive de 
elevi nr. 1 iși ține bărcile, secția de 
caiac-canoe ținindti-și ambarcațiile 
în hangarul de lingă restaurant și in 
partea stingă a cabanei Clubului ( 
sportiv școlar"... Recunosc, formula
rea nu este grozavă (chiar incom
pletă, după mine) dar —cum spu
neam și la început — bat Herăstrăul 
numai de trei săptămîni.

Pentru Școala sportivă de elevi 
nr. 2 rectificarea pe care o cere 
n-o putem face deoarece cele două 
ambarcații lăsate afară, în fața han
garului acestei școli, nu se știe, pînă 
în prezent, ale cui sînt. Bănuiesc că 
ale fostului club Recolta. Cele ale
Progresului — pe care le vedeți în i 
fotografia de față — sînt altele, dar, 
probabil, nici ele nu vor fi acoperite ' 
în iarna aceasta. ,

Te pomenești că și „Progresul" le 
reneagă !„ !

Iată o ocazie strașnică să dotăm | 
asociația sportivă a ziarului cu I 
cîteva ambarcații. Dacă tot nu le 
recunoaște nimeni... paternitatea l

Nu?
V. TOFAN î

Complexul turistic Borșa 
în veșminte noi

Stațiunea de schi din Gura FînfîniT 
a primit oaspeți încă din primele zile 
ale anului 1965. Au venit schiorii de 
la Știința și S.S.E. Cluj, turiști din 
regiune și chiar oaspeți de mai de
parte.

Zăpada foarte bună i-a întîmpinat 
pe toți, iar cabana nr. 1 a Complexu
lui și-a croit chiar haine noi. Came
rele confortabile, restaurantul frumos 
reamenajat și oferind produse cu ade
vărat de artă culinară" — iată ce au 
ținut să scrie unii turiști în cartea ca
banei. Este rezultatul muncii pe care 
a depus-o cabanierul responsabil Ște
fan Crăițar, împreună cu colectivul 
său. Ei au reușit să pună la punct 
toate cele necesare. Oaspeții cabanelor 
sînt foarte mulțumiți, cele peste 200 
de locuri existente oferind condiții 
excelente. Dacă la aceasta adăugăm 
frumusețea peisajelor, existența a nu
meroase obiective turistice de diferite 
grade de accesibilitate și, în special, 
existența a circa 25 de pîrtii de schi, 
înscrise în întreaga gamă de dificul
tate, ne dăm seama că în preajma 
piscurilor Pietrosul, Incul, Galați și 
Gărgălău — toate de peste 2 000 de 
metri — turiștii vin cu drag.

PETRE NAGHI-coresp.
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Programul
întrecerilor sportive

din Capitală
ASTAZ!

HOCHEI. — Patinoarul „23 Au
gust", ora 20 : Steaua—Știința, în 
cadrul campionatului orășenesc.

VOLEI — Sala Dinamo, ora 
17.30 : Știința—Dinamo București 
(f), în campionatul republican, 
seria I.

BASCHET. — Sala Dinamo, de 
la ora 19.30 ; Știința — Dinamo 
București, în cadrul campionatu
lui republican.

NATAȚIE. — Bazinul Floreasca, 
ora 19 30 : Concurs de înot pentru 
juniori cat. a Il-a și copii orga
nizat de Clubul sportiv școlar.

MÎINE
HOCHEI. — Patinoarul „23 Au

gust", de la ora 18 : Știinta — 
Constructorul si Steaua—Olimpia 
(campionatul orășenesc).

VOLEI. — Sala Floreasca, de la 
«ora 8.30 : Rapid—C.S.M. Cluj (f), 
Progresul—Metalul (f), Progresul— 
C.S.M.S. jași /m), binamo Bucu
rești — Farul Constanța 
jocuri în cadrul seriei I 
pionatului republican.

(m) — 
a cam-

HANDBAL. — Sala Dinamo, de 
la ora 9, jocuri în „Cupa Sportul 
popular^4 • S.S.E. nr. 2 — Confec
ția (f) și S.S.E. nr. 1 — C.S.S. (f). 
Bala Floreasca de la ora 15. în 
„Cupa Sportul popular" : Dinamo 
—C.S.S. (juniori) ; în „Cupa 
F.H.H*  : S.S E nr. 2 — Știința 
(senioare), Voința — Știința (se
niori), Electromagnetica — Pro
gresul (senioare), Steaua—Rapid

(seniori), Confecția—Rapid (se
nioare); în „Cupa Sportul popu
lar" : S.S.E. nr. J—S.S.E. nr. 2 (ju
niori).

PATINAJ. — Patinoarul „23 Au
gust", de la ora 7.30 : Concurs de 
clasificare.

NATATIE. — Bazinul Floreasca, 
de la ora 9.30 ; Rapid — C.S.S., 
Steaua — Progresul, Dinamo — 
S.S.E. 1 (meciuri între echipele de 
copii în cadrul campionatului Ca
pitalei) ; ora 11 : Rapid — Știința 
(campionatul Capitalei, rezervat 
echipelor de seniori) ; ora 16 : 
ziua a doua a concursului de 
înot organizat de Clubul sportiv 
școlar.

Juniorii — baza schiului nostru
în ultimii ani, ne-am putut forma o 

părere despre nivelul la care se află 
schiul nostru de performanță pe plan 
internațional. Aceasta datorită posibi
lității de a-i vedea pe schiorii noștri în 
întrecere directă cu mulți sportivi de 
mare valoare din străinătate. Nu este 
cazul, însă, să facem aici o analiză în 
această privință. Ne vom folosi totuși 
de unele dintre concluziile care s-au 
impus în acest sens pentru a ne ocupa 
de viitorul schiului nostru, de juniori.

Socotim că un timp destul de înde
lungat de acum încolo juniorii trebuie 
să stea pe primul plan al preocupări
lor. Anul acesta, cînd zăpada a în- 
tîrziat mai mult ca oricînd, rezultatele 
unui concurs inaugural fac desigur di
ficilă o apreciere general valabilă, cu 
atît mai mult ou cît e vorba de juniori, 
a căror pregătire este o treabă deli
cată. Putem afirma, totuși, că am vă
zut juniori ou reale perspective 
și în număr mai mare decît 
ne-am așteptat. De menționat că au 
absentat de la start mulți elevi, aflați 
în diverse tabere, precum și mulți re
prezentanți ai unor cluburi și asociații 
care n-au putui afla în timp util data, 
locul și condițiile de desfășurare a 
„inauguralului".

Am apreciat drept îmbucurătoare 
perspectivele de care aminteam nu atît 
prin prisma rzeuttatetor care — repe
tăm — nu pot încă fi concludente, cît 
orie aceea a pregătirii tehnice. Juniorii 
și junioarele care s-au prezentat la 
start cu acest prilej au micșorat sensi
bil decalajul valoric față de cei mai 
vîrstnici, unii dintre ei ajungînd chiar 
la același nivel. Este, indiscutabil, re
zultatul unei munci în plin progres a 
antrenorilor, profesorilor și instructori
lor de la secțiile cluburilor, asociațiilor 
sau de la școlile sportive de elevi. De
sigur, nu peste tot lucrurile merg nu
mai bine sau lipsesc... lipsurile. Așa, 
de pildă, se impune o mai atentă se
lecție și, în special, scăderea vîrstei de 
începere a antrenamentelor, a schiului

ca sport și n>u ca distracție. In litera
tura de specialitate și în convorbirile 
cu specialiștii străini din țările cu schi 
de înalt nivel tehnic nu am aflat de 
vreun exemplu de mare performer care 
să fi început schiul mai tîrziu decît pri
mii ani de școală. Majoritatea „așilor" 
au pus schiurile la picioare nu mult 
timp după ce învățaseră să... meargă.

Amintim de acest lucru deoarece nu 
toți juniorii noștri par a avea acel mi
nimum de 10—12 ani de alunecare pe 
zăpadă. Ca atare, obținerea performan
ței se va face, eventual, greu sau prea 
tîrziu. Cei mai buni seniori ai noștri au 
atins valoarea maximă (după părerea 
noastră) cam pe la 25—26 de ani. Ac
tualii juniori trebuie să ajungă la ace
lași nivel la 20—22 de ani, iar actualii 
copii înscriși în secții cam pe la 16—18 
ani. Acest lucru este posibil însă nu
mai dacă absolut toți cei care se ocupă 
de problemele schiului au permanent 
în vedere problema juniorilor.

Justificarea ideii e simplă: pe lîngă 
latura tehnică, se cere o pregătire care 
să permită aplicarea tehnicii însușite în 
concurs. Apoi urmează 3—4 ani de „ro
daj" competițional din ce în ce mai 
dur, afirmarea și... performanța de de
but. Ce ne facem dacă abia la 25 de ani 
ee ajunge la nivelul de pregătire al 
protagoniștilor din „clasice" și ne mai 
sînt necesare încă 1—2 sezoane pentru 
acumularea de punctaj F.I.S., care să 
dea dreptul la un număr de start con
venabil ? De la această vîrstă capaci
tățile fizice încep să scadă și... alți ju
niori, altă... perspectivă, alți ani pier- 
duți. Asfa fără a 
nu stă pe loc și 
schiului mondial 
înainte. Deci, alt

Sugerăm cîteva idei celor în drept: 
I. selecție largă la intrarea în școa

lă, cu accent pe zonele favorizate cli
matic ;

mai aminti că nimeni 
ansambkil valoric al 

face și el pași siguri 
decalaj I

DUPĂ HASTINGS
De vorbă cu Florin Gheorghiu

GHEOR-

putea 
două 

Xeres

Miercuri seara, FLORIN
GHIU a sosit de la Londra, puțin o- 
bosit dar foarte bine dispus. Călă
toria de mai multe ore cu avionul nu 
i-a afectat aerul jovial și iată-1 răs- 
punzînd cu toată bunăvoința (și... răb
darea ) la întrebările noastre:

— Așadar, cum a fost?
— Una peste alta, bine. Dar 

fi și mai bine! Dacă nu ratam 
poziții excelente în partidele cu
și Gligorici. Le visez și noaptea...

Intr-adevăr, după cum au consemnat 
și cronicile de șah 
ale ziarelor engleze, 
Florin a acceptat 
remiză cu Keres

Intr-o poziție ciști- 
gată, iar la Gligo- 
rici a pierdut după ce avusese un se
rios avantaj.

— Timpul nu... iartă, filozofează 
campionul mondial de juniori. La Keres 
mai aveam 2 minute pentru 13 mu
tări. Pe tab'ă. complicații uriașe. Eu 
simțeam că TREBUIE sa existe ciștig, 
dar cînd să mai calculez ? Keres mi-a 
propus de două ori: „aida" (remiză). 
Fie, „nicia" — am zis. Noaptea, la 
hotel, am găsit varianta de ciștig... 
Dar mai bine să vorbim despre alt
ceva.

— De 
cipat la 
Londra.

— La 
lată rezultatele: I. I. Gheorghiu 3O'/2 
p.. 2. Cligorici 291/j p., 3. Razuvaev
25 p. (32 concurent i); II. 1. Gligorici
26 p„ 2. Gheorghiu 25'/2 p„ 3. Razu- 
' aev 23 p. In primul turneu am remi
zat cu Gligorioi, cîștigînd toate cele
lalte partide, în al doilea l-am învins 
pe GMgonici, dar am remizat cu Ra
zuvaev și marele maestru iugoslav a 
ocupat primul loc.

Interviul nostru

— Cine este Razuvaev ?
— Un tînăr șahist sovietic care 

participat la turneul secundar (n.n. 
La Hastings se joacă foarte multe tur
nee, anul acesta fiind angrenați în 
întrecere peste 200 de concurenți). Îm
preună cu vest-germanul Werner el a 
ocupat locul I, cu 7 p. din 9 posibile.

— Revenind la turneul principal, 
cum apreciezi nivelul său teoretic ?

— Foarte ridicat. Am notat o serie 
de inovații interesante în deschiderile 
„siciliană", „spaniolă" și „indiana ve

che", Keres (cu ne
grele), în partida cu 
Gligorici, 
serioasă 
variantei 
poartă de

acord. Am auzit că ai parti- 
niște concursuri fulger la

două concursuri, după turneu.
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Marcela Leampă (Dinamo Brașov) trece linia de sosire, cîștigind proba de 
jond din cadrul concursului de deschidere a sezonului

2. organizarea a cît mai numeroase 
concursuri locale, eventual chiar pe 
unități școlare sau teritoriale mici;

3. separarea foarte netă a clasamen
telor pe grupe de vîrstă, chiar pe ani 
dacă se poate, deoarece pe măsură ce 
e vorba de vîrste mai mici, cordea za 
mai mult diferențe de ani sau 
luni.

Amintim un ultim deziderat, 
de a nu se scăpa sub nici un
din vedere problema pregătirii în per
fect paralelism cu formarea școlară sau 
profesională. încheiem dorindu-le tu
turor celor care duc munca cu juniorii 
deplin succes 1

chiar..

acela 
pretext

G. RUSSU-Ș1RIANU

Duminică, In Poiana Brașov:

Cupa .1)111(11110*
Mîine, în Poiana, se va desfășura 

Cupa „Dinamo“, cuprinzmd probe de 
fond, alpine și sărituri, atît pentru ju
niori cît și pentru seniori. Se vor dis
puta probele de 10 km (seniori), 5 km 
(senioare și juniori), 3 km (junioare), 
slalom special (la toate categoriile de 
vîrstă) și sărituri (seniori și juniori).

Foto: P. Romoșan

Suplimen te
la biatlon
„Suplimentul" la programul anunțat 

al concursului de deschidere, întrecerea 
biatloniștilor, care se pregătesc pentru 
campionatele lumii, a fost cît se poate 
de binevenit, cu atît mai mult cu 
cît biatlonișiii au concurat și duminică 
în proba de 10 km a fondiștilor. S-a 
obținut un dublu rezultat: verificarea 
formei și pregătirea mai intensă, am
bele foarte necesare dacă ne gîndim 
că nu mai este mult ] 
d ia lele" de biatlon (21 
El venim. în Norvegia).

Interesant este că și 
vor oferi... un supliment 
în ziua de 19 va avea 
de biatlon. cu caracter 
constînd din 4x7,5 km, 
trageri pe schimb (200 
100 m în picioare). In caz de reușită, 
această ștafetă va figura în viitor în 
programul oficial al acestor întreceri, 
ldeea este cît se poate de interesantă 
și va contribui la mărirea accesibili
tății și popularității acestei probe com- 
binale.

pînă la „mon-
1 februarie, la

„mondialele" 
de program : 
loc o ștafetă 
experimental, 

cu cîte două
m culcat și

a

ACTIVITATEA HOCHtlȘTILOil St INTENSIFICA
(Urmare din pag. 1)

a adus o 
întărire 

care îi 
altfel nu

mele. Și a cîșfigat. Eu am jucat „e4" 
și „d4“ la alb, „siciliana" și „indiana 
veche", la negru. O singură dată, con
tra Nonei Gaprindașviii. am ales apă
rarea Caro-Kann, ca s-o surprind pe 
campioana mondială.

— Și ai reușit ?
— Intr-adevăr, Nona nu se aștepta 

la această deschidere, s-a încurcat și 
mi-a dat prilejul să cîștig o partidă 
frumoasă. Ca o curiozitate, să vă spun 
că la Hastings mi-au... priit piesele 
negre. Cu această culoare am realizat 
4*/ 2 puncte din 5. Cu albele, însă, am 
reușit doar 2 din 4.

— O întrebare care interesează mult 
pe iubitorii șahului : cum joacă Nona 
Gaprindașviii ?

— Foarte tare I Cred că nu greșesc 
afirmind că ar putea concura cu suc
ces în orice finală de campionat na
țional... masculin. Bineînțeles, în afară 
de cel al U.R.S.S. Cred că Nona va 
mai deține multă vreme titlul de cam
pioană a lumii.

— Rentau încheiere, cîteva proiecte 
de viitor.

FLORIN
văzut

GHEORGHJU
de Ncagu Rădulescu

viitor foarte... apro- 
la facultate. Peste cî-

— linele, de 
piat; examenele 
leva zile intru în sesiune. Din acest 
motiv n-am putut da curs invitației ce 
mi s-a făcut de a participa la un tur
neu internațional organizai la Malaga. 
Apoi voi intra în vacanță și mă voi 
odihni, iar apoi... vom vedea.

calificatorie pentru turneul final), care 
a intrat joi seara în cel de-al treilea 
tur.

• PARTIDA inaugurală a acestui 
ultim tur a opus echipele Dinamo și 
Olimpia. Dinamoviștii, cu garnitura 
completă, au manifestat joi seara o 
poftă de joc deosebită, reușind să în
treacă la un scor (29—1) care se 
apropie de recordul competiției (33—1) 
tî.năra garnitură a Olimpiei, care a cu
prins în cea mai mare parte juniori. In 
„zi bună" au fost mai ales atacanții 
dinamoviști Boldescu și Florescu, autori 
a 7 și — respectiv ■— 5 goluri. In 
afara lor, au mai contribuit la fixarea 
scorului de 29—1 (8—0, 14—0, 7—1), 
Pană și Bașa (cîte 4 goluri 
Pop și Ciobotaru (cu cîlte 2 
Ștefan, Țiriae, Barbu, Osvath 
tea, cu cîte unul, în timp ce 
limpiei a fost înscris de Cornel Vlad.

fiecare), 
puncte), 
și Mon
golul O-

• ATRAȘI de perspectiva unui joc 
interesant, pe care-1 anunțau ^zulta- 
tele de pînă acum dintre cele nouă e- 
chipe, numeroși spectatori au fost pre- 
zenți ieri la meciul Dinamo—Știința. 
Acesta însă n-a corespuns așteptărilor, 
dinamoviștii repurtînd o victorie ușoa
ră cu scorul de 6—0 (1—0, 3—0,
2—0). De altfel, însăși disputarea par
tidei a fost la un moment dat sub 
semnul întrebării, studenții neprezen- 
tind, la ora oficială, numărul minim 
regulamentar de jucători. Știința și-a 
completat însă efectivul (dar nu cu 
jucători ai săi) și arbitrii Turceanu și 

au putut astfel fluiera (cu oa- 
intîrziere) începerea partidei, 
parte a întrecerii a fost ecfaili- 
Dhiamo neînscriind decît un

Interviu luat de VALERIU CHIOSE

BASCHET
ȘEDINȚA DE ANALIZĂ A ACTIVITĂȚII

COMISIEI ORĂȘENEȘTI BUCUREȘTI
Luni 18 ianuarie a.c., ora 18, la sediul 1964. La această ședință sînt invitați toți 

consiliului orășenesc UCFS București va antrenorii, arbitrii și jucătorii fruntași 
avea loc ședința de analiză a activității bucureșteni, precum și secretarii tehnici 
comisiei orășenești de baschet pe anul ai cluburilor sportive dm Capitală.

jucător
1 lușan 
recare
Prima 
br.ată, 
gol, prin Bașa. Atacurile mai insis
tente ale „roș-albilor" sînt concreti
zate de trei ori în repriza secundă 
(Pană. Boldescu și din nou Boldescu, 
care dovedește un remarcabil „simț 
al porții"). Scorul partidei este fixat 
de Pană și Ștefan, care înscriu la mij
locul ultimei reprize. In această par
tidă, la Dinamo și-a făcut reintrarea 
fundașul Fogoroș.

Comisia orășenească de hochei ur
mează să decidă asupra omologării a- 
cestui rezultat.

Tot ieri s-au întîlnit Steaua și Con
structorul. Militarii — deși fără Szabo 
în formație — au obținut o victorie 
comodă: 16—1 (7—0, 4—0, 5—1).

R. U,



Colțul specialistului NU-I TIMP DE PIERDUT!
OLUL ARBITRAJULUI In Îmbunătățirea calității fotbalului
fn factor important în creșterea ca- 
ivă a fotbalului îl constituie fără 
>ială arbitrajul. Rolul arbitrilor de 
>al este acela de a asigura desfă- 
irea în bune condițiuni a meciuri- 

Dar realizarea acestui deziderat 
simplu la prima vedere — necesită 
partea arbitrilor un lung și intens 

ces de instruire, precum și calități 
al-volitive, psihice și fizice deo- 
ite.
:alitatea superioară a unui joc de 
ral este marcată prin cursivitatea 
prin măiestria tehnică individuală 

ucătorilor și prin capacitatea lor 
activă de a învinge adversarul, uti- 
rd pe teren scheme tactice bine 
ișite, adecvate fiecărei situații. în 
:ura în care toți jucătorii sînt pre
pari de realizarea acestor obiective, 
ansamblul activității lor (antrena
nte, lecții teoretice, jocuri-școală, 
’ătire fizică, disciplină etc), rezul- 
le se văd pe teren: spectacolul 
rtiv este de calitate.
vident că răspunderea cea mai 
e în această direcție o au antreno- 
chipelor. Munca lor însă trebuie 
uită efectiv și de alți factori, 

ître care și de arbitri. Dacă arbi- 
noștri de fotbal nu caută să se 

fecționeze, să fie la curent cu toate 
tătile fotbalistice, adică să „înțe- 
jă“ fotbalul modern, să se pregă- 
:că intens teoretic și fizic, ei nu 
aai că nu pun umărul la redresa- 
totbalului nostru, ci împiedică mun- 
antrenorilor.
entru a duce la bun sfîrșit sarcina 
îi revine în cursul celor 90 de mi- 
e de joc, arbitrul trebuie, înainte 
toate, să cunoască la perfecție re- 
unentul jocului de fotbal și toate 
iziile F.I.F.A. în legătură cu apli- 
sa lui. Paralel, arbitrul trebuie să 
un cunoscător al fotbalului pro- 

t-zis. De aceea se recomandă ca 
itrii să fie recrutați din rindul foș- 
r jucători de fotbal. Un arbitru care 
ucat fotbal poate aprecia mult mai 
e atunci cînd unele greșeli ale ju
nilor au fost comise cu intenție sau 
■ -Se știe că art. 12 din regulament 
^greșeli și incorectitudini" — pe- 
sește în mod expres anumite încăl- 

i, numai dacă sînt făcute în mod 
nționat. Alte infracțiuni trebuie pe- 
>site chiar dacă fapta nu s-a îm- 
îit dar a existat intenția jucăto
ri de a o face (de exemplu, se a- 
tlă o lovitură liberă dacă un jucă- 
lovește sau încearcă să lovească un 

•ersar; pune piedică unui adversar 
încearcă să-i provoace căderea...).

Jn alt aspect care dovedește măsura 
care arbitrii pot sprijini munca an- 
rorilor și, implicit, creșterea calita- 
i a fotbalului, îl constituie „înțele- 
ea“ din partea lor a sistemelor mo- 
ne de joc utilizate de echipe. Ast- 

se știe că unele echipe utilizează 
tica apărării supraaglomerate în care 
■jlibrul între apărare și atac se rea- 
ază prin mărirea razei de acțiune 
mor jucători din mijlocul terenului 
e trebuie să participe și la apărare 
a atac, precum și prin utilizarea ex- 
nelor la acțiunile pregătitoare, nu 
nai la finalizare. Unul din proce- 
•le tehnice de străpungere a apă- 
i supraaglomerate îl constituie așa-

’rogramul concursului Pronosport 
mîine, duminică 17 ianuarie 1965, 

a alcătuit în întregime de meciuri 
campionatul italian categoriile A 

* B.
Aogramul complet este următorul : 
tologna—Catania 
riorentina—Genoa
Zoggia—Roma
Lanerossi—J uventus
Vlilan—Cagliari
iampdoria—Atalanța
Eorino—Internazionale
Lazio—Messina
Varese—Mantova

EXCE PȚIONAL A

6*« 2

ANDRE1 RADULESCU 
președintele Colegiului central 

al arbitrilor

numitul „un-doi" în care doi atacanți, 
apropiați unul de celălalt își pasează 
reciproc mingea — în viteză — pe 
lîngă apărătorul venit să-i atace, creînd 
posibilitatea ca unul din aceștia să 
pătrundă liber în dispozitivul de apă
rare advers. Dacă arbitrii nu vor fi a- 
tenti și nu vor aprecia că atunci cînd 
mingea a fost pasată de atacant, coe
chipierul său nu se afla în poziție de 
ofsaid și că acesta a primit balonul 
cînd depășise adversarul, ei vor opri 
jocul împiedicând jucătorii să execute 
un procedeu tehnic corect și foarte 
eficace. (In acest fel, strădaniile depuse 
de antrenori în cursul antrenamentelor 
sînt irosite, iar cursivitatea jocului și 
spectacolul propriu-zis sînt împie
dicate).

Colaborarea arbitrilor cu antrenorii 
la procesul de instruire a jucătorilor 
trebuie să se manifeste și pe tărîm dis
ciplinar. De felul cum arbitrul știe să 
stăpînească pe cei 22 jucători — cu 
temperamente atît de variate — de
pinde în mare măsură asigurarea unei 
calități superioare a jocului prestat de 
aceștia. Arbitrul trebuie să reprime 
chiar din fașă tendința de joc brutal 
a unor jucători care, privită cu blîn- 
dețe, duce la degenerarea jocului. 
(Exemple : Arbitrul Martin Emil la 
jocul Dinamo București —Rapid; Drug 
Vasile la jocul C.S.M.S.-Iași — Dina
mo Pitești, ș.a., meciuri disputate în 
turul actualului campionat). Dar tot 
arbitrul este dator să asigure cursivi
tatea jocului atunci cînd unii fotba
liști utilizează forța fizică în mod co
rect (așa cum nu a procedat la jocul 
C.S.M.S. Iași — Steaua, arbitrul Petre 
Sotir din Mediaș). Oprirea jocului la 
orice atac corect cu corpul timorează 
jucătorii și îi determină pe cei mai 
dotați din punct de vedere fizic, să re
nunțe la utilizarea unei arme eficace 
permisă de regulament și atît de bine 
folosită de unii jucători de fotbal 
Străini.

Pe această linie se înscrie și necesi
tatea aplicării prevederilor regulamen
tare în mod uniform de către toți ar
bitrii.

Dacă faze identice de joc sînt in
terpretate de arbitri în mod diferit 
(una penalizată, iar alta nu) jucătorii 
sînt dezorientați și în acest fel li se 
îngreuiază procesul de asimilare a 
unor procedee tehnice avansate. Un 
exemplu caracteristic îl oferă compor
tarea diferită a unor arbitri atunci 
cînd penalizează atacul prin alunecare, 
executat corect, considerîndu-1 „joc 
periculos".

Lipsuri în pregătirea teoretică a unor 
arbitri se mai manifestă și în felul 
cum aceștia apreciază, în fazele de 
joc din apropierea porții, atacul asu
pra portarului. Din lipsă de curaj, 
sau din dorința de a evita „compli
cații personale" unii arbitri penalizea
ză cu multă ușurință orice atac asu
pra portarului (în special cînd este por
tarul echipei gazdă !), în ciuda preve
derilor regulamentare care arată pre
cis situațiile și condițiile în care por

Participați la concursul 
Pronosport de mîine

Catanzaro—Brescia
Pro Patria—Lecco
Spal —Modena

PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport nr. 
2 din 10 ian. 1965.

Categoria 1: 76 variante a 639 lei;
Categoria a Il-a: 1419 variante a 41 

lei ;

tarul poate fi atacat corect. Aceste 
greșeli de arbitraj au un dublu efect 
negativ. (Un exemplu ? Mai toți ar
bitrii !).

— atacantii renunță la atacul asu
pra portarului și nici nu caută să în
vețe ca să-l perfecționeze;

— portarii noștri, obișnuiți cu „me
najamentele" jucătorilor romîni, se gă
sesc în situația de a nu ști cum să se 
apere atunci când, în jocuri interna
ționale, sînt atacați corect de către 
adversar. (Exemplu: la jocul din cadrul 
turneului U.E.F.A., disputat la Londra 
în anul 1963 (rezultat: 3—0 pentru 
Anglia) primul gol a fost marcat în 
urma unei lovituri libere indirecte din 
apropierea porții juniorilor romîni. A- 
ceastă lovitură a fost dictată de arbi
tru, întrucît portarul romîn Haidu, fiind 
atacat regulamentar de către adversar, 
nu a știut cum să procedeze și a făcut 
mai mult de patru pași cu mingea în 
mîini, fără să o bată de pămînt).

M-am rezumat în articolul de față 
numai la cîteva exemple, pe care le-am 
considerat semnificative, pentru a ară
ta contribuția directă pe care o pot 
aduce arbitrii la progresul calitativ al 
fotbalului nostru.

Personal consider că această contri
buție este nelimitată și poate exista 
în toate domeniile activității fotba
listice, plecînd chiar de la organiza
rea unor lecții de predare a regula
mentului de fotbal în fața jucătorilor 
(și chiar a spectatorilor) în toate ora
șele și regiunile țării.

Arbitrii de fotbal trebuie să fie con- 
știenți că pot aduce un ajutor însem
nat la reușita eforturilor depuse pen
tru redresarea fotbalului nostru și pen
tru aceasta ei trebuie să muncească cu 
perseverență pentru îmbunătățirea con
tinuă a pregătirii lor.

In pofida terenului înghețat și aco
perit de zăpadă, jucătorii echipei Fla
căra roșie București, care activează 
în categoria C (seria Sud) au efec
tuai ieri, pe terenul Timpuri noi, pri
mul antrenament.

Foto: V. Bageac

Categoria a 111-a: 4274 variante a 
20 lei.

LOTO CENTRAL

La tragerea Loto-Central din seara 
zilei de 15 ianuarie 1965 au fost extrase 
din urnă următoarele numere :

73 5 79 72 57 14 19 63' 13 20 , 
Premii suplimentare : 66 14 73
Fond de premii: 947.586 lei 
Tragerea următoare va avea loc în 

București.

CIȘTIGATORI1 AUTOTURISMELOR 
OFERITE LA TRAGEREA

SPECIALA LOTO-CENTRAL
DIN 1 IANUARIE 1965

Cele 20 autoturisme atribuite la tra
gerea specială l-oto-Ceuliai din 1 ia-

Fină la reluarea oficială a campiona
tului de fotbal mai sînt două luni. Echi
pele și, desigur, spectatorii așteaptă să 
se revadă pe stadioane, să asiste la pri
mele meciuri ale returului. Prof ițind de 
timpul prielnic majoritatea echipelor 
noastre de categorie A și B și-au reluat 
antrenamentele direct in aer liber. A- 
ceasta pentru moment fiindcă să nu 
uităm, sîntem abia la mijlocul lui ia
nuarie și Institutul meteorologic anunță 
împământenirea iernii — în adevăratul 
înțeles al cuvintului — după cea de-a 
26-a zi a acestei luni. Așadar, zilele 
nefavorabile fotbalului abia urmează. 
Și totuși, este de așteptat ca jucătorii 
să depună toate eforturile, ca echipele 
să se prezinte de la primele jocuri în- 
tr-o formă corespunzătoare.

IMPORTANT DE REȚINUT...

...pentru săptămînile care urmează, 
este înțelegerea justă de către jucători 
și antrenori a conținutului etapelor pe
rioadei pregătitoare, în așa fel incit să 
nu se neglijeze nici un aspect al antre
namentelor. In acest sens antrenorii au 
primit indicații amănunțite. Ar mai tre
bui adăugat un lucru de care s-a 
convins toată lumea: fotbalul actual 
pretinde jucătorilor mai multă mișcare, 
mai multă „explozie", mai multă pers
picacitate în fața porții unde lupta a 
devenit extrem de aprigă, schimbată în 
esență față de trecut.

Plecînd de la aceste premise, perioa
da pregătitoare a sezonului compe- 
tițional 1965 va trebui să aibă, după 
indicațiile specialiștilor, următoarele ca
racteristici: 1. Prin intensitatea și volu
mul efortului, prin metodele și mij
loacele folosite, antrenamentele să re
flecte fidel conținutul jocului actual 
și să confere jucătorilor o capacitate de 
muncă sporită, o tehnică în mișcare și 
manevre tactice modeme, care să ducă 
la sporirea eficacității. Să se urmărească, 
cu atenție, îmbunătățirea jocului în 
faza de atac și creșterea eficacității. 2. 
Să se asigure jucătorilor și echipei, în 
ansamblu, un grad de pregătire fizică 
superioară (incit fotbaliștii să devină 
adevărați atleți), pe baza căreia să se 
dobîndească și să se mențină — cu mici 
oscilații — forma sportivă pe tot par
cursul sezonului competițional. 3 Fie
care dintre tehnicienii noștri să se 
apropie de înțelegerea esenței jocului 
actual, prin studierea și adîncirea date
lor cuprinse în literatura de specia
litate, ținînd cont, desigur, și de 
concluziile activității lor practice din 
sezonul trecut. In sfîrșit, la toate aces
tea să adauge nota lor de experiență 
personală, indispensabilă în realizarea 
saltului calitativ dorit.

nuarie 1965 au fost cîștigaie de urmă
torii participant!: „FIAT 1300“ Stan- 
ciu Constantin din raionul Slobozia ; 
„FIAT 1100 D“ Lantoș loan din raio
nul Reghin; „.MOSKVICI 403“ Suba 
Francisc din Turda; „SKODA-OCTA- 
V1A“ Dumitru Gheorghe din Brăila; 
„ WARTBURG-STANDARD" Binișan 
Goriolan și Chioncel Pelre, ambii din 
Reșița; „FIAT 600“ Lăzărescu Ion 
din Baia Mare și Dumitrescu Grigore 
din Craiova ; „TRABANT-COMB1" 
Dragulea Gh. Alexandru din Băieoi, 
Boghiei Luiza din Sinaia, Pușcă I. 
Gbeorghică din Panciu, Tiba Tiberiu 
din Arad, Karlinovszki Maria din 
Cluj, Marin Niculae din București, 
Dicu Dumitru din raionul Slobozia, 
Vetol Francisc din Buziaș, Popa Vio- 
rel-Basarab din București, Table Nis
ter din Buziaș, Buliga Niculae din 
raionul Gura Humorului și Huszti An
drei din Satu Mare.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
spoit.

CHEIA SUCCESULUI...

—în fotbal o constituie antrenamen
tul. Nu putem aborda însă acest su
biect, fără o aminti că în activitatea 
fotbalistică de anul trecut s-a făcut 
remarcată o inconstanță supărătoare 
atît la jucători est și în ansamblu la 
echipe, cu fluctuații de formă, nu 
numai de la o perioadă la alta, ci 
chiar de la o etapă la alta. Din con
statările efectuate pe teren la echipe 
de categoria A și B specialiștii noș
tri au ajuns la aceeași concluzie : ju
cătorii nu au respectat cu strictețe 
procesul de pregătire. In fotbalul nos
tru, unde mai este încă mult de lucru 
pentru a se atinge nivelul dorit, lipsa 
de pregătire a fotbaliștilor constituie, 
fără doar și poate, una din cauzele 
pentru care la ora de față calitatea jo
cului este încă foarte scăzută. Cu 
toate măsurile luate, cu toată grija 
manifestată față de fotbaliști, mai sînt 
încă jucători care privesc cu ușurință 
participarea lor la ședințele de antre
nament. Fotbaliștii noștri dau dovadă 
încă de superficialitate, se plictisesc 
repede, nu sînt dispuși să repete de 
mai multe ori execuțiile complicate, 
să-și dezvolte calitățile fizice de bază, 
să-.și perfecționeze tehnica, să-și însu
șească procedeele cerute de jocul ac
tual : fente, driblinguri, preluări cu 
fente, centrări șut, trasul la poartă 
ș.a.m.d. De ce oare ? N-au ajuns 
încă fotbaliștii să înțeleagă că adevă
rata măiestrie cere muncă permanentă, 
intensă, făcută cu pasiune și perseve
rență ? Intr-unui din articolele noastre 
trecute am amintit tinerilor noștri ju
cători că marii fotbaliști nu-și dato- 
resc renumele exclusiv talentului, cit 
conștiinciozității și muncii neîntrerupte 
care o depun pentru pregătirea lor. 
A reieșit clar aceasta și din declarațiile 
unor fotbaliști străini care ne-au vizitat 
țara : „La baza măiestriei stă atît an
trenamentul colectiv al echipei, cât și 
pregătirea individuală a fiecărui jucă
tor..." (Picchi — Internazionale). El a 
demonstrat aceasta nu numai în vorbe 
d și în felul în care a evoluat pe te
ren în meciul cu Dinamo București...

Este regretabil, în același timp, să 
constatăm cum jucători de ai noștri 
înzestrați, ca Pavlovici, Surin Avram, 
Pircălab ș.a. nu muncesc cu suficientă 
tragere de inimă pentru perfecționarea 
măiestriei lor, nici la antrenamentul co
lectiv al echipei și nici cînd este vorba 
de pregătirea lor individuală.

Iată de ce în perioada în care ne 
aflăm, procesul de pregătire — cu eta
pele prevăzute ■— trebuie să se desfă
șoare într-o atmosferă plină de exi
gență atît din partea antrenorilor cit 
și a jucătorilor. Respectarea cu stric
tețe a numărului de antrenamente co
lective și individuale, durata, intensi
tatea și obiectivele lor să constituie 
principala preocupare a antrenorilor 
noștri, să devină cheia succeselor în 
sezonul fotbalistic care se apropie.

CONTROL ȘI ÎNDRUMARE

Au folosit corespunzător perioada 
pregătitoare echipele noastre de cate
gorie A și B ? Iată întrebarea la care 
trebuie să răspundă înaintea începerii 
noului sezon toți antrenorii. Dar, pen
tru a căpăta un răspuns pozitiv la a- 
ceastă întrebare, specialiștii federației 
trebuie să desfășoare o muncă cores
punzătoare în această peiioadă de pre
gătire. Adică, mai pe înțelesul tutu
ror, ei trebuie să părăsească birourile 
din incinta federației, să controleze și 
să îndrume munca antrenorilor pe 
teren, în secții. Eficiența muncii cu 
fotbaliștii și antrenorii cluburilor să 
constituie baza activității lor în această 
perioadă, fiindcă lupta pentru îmbună
tățirea calitativă a jocului și ridicarea 
gradului de tehnicitate a jucătorilor 
trebuie duse în primul rînd în secțiile 
de fotbal, în condițiile unei munci te
meinice, orientată calificat. Pentru a- 
ceasta este însă absolut necesar ca și 
conducerile asociațiilor și cluburilor să 
controleze munca antrenorilor, să o a- 
precieze în primul rînd din punct de 
vedere al pregătirii tehnice a jucători
lor, a muncii educative pe care o des
fășoară și felul cum se ocupă de pro
movarea elementelor tinere.

Ar fi foarte util ca în această peri
oadă antrenorii să recomande jucăto
rilor materiale de teorie fotbalistică, să 
discute cu ei, cit mai des, regulamen
tul de joc...

Federația de specialitate va trebui 
să se ocupe cu toată seriozitatea de 
obiectivele ce trebuie îndeplinite în 
această perioadă, să manifeste o exi
gentă sporită față de calitatea muncii 
antrenorilor.

Organele locale UCFS, comisiile re
gionale de fotbal au datoria să în
drume și să controleze modul cum se 
aplică în practică măsurile preconizate 
privind perioada pregătitoare a echipe
lor noastre de fotbal, urmărind aceasta 

1 energie, perseverență și conștiin- 
| ciozitate.



VOLEI

din grupa I și 
a II-a au obți-

de D. Drăgan
M. Bușe (Sănă-

AH

Săptămîna viitoare încep

du Buruiană 2'/2 p, Francisc
2. p.

...și începe finala seniorilor

S-a încheiat campionatul de juniori 
al Capitalei...

Zilele trecute s-a încheiat întrecerea 
juniorilor pentru titlul de campion al 
Capitalei, pe anul 1964. Victoria a re
venit lui Sorin Segal (Progresul) cu 14 
puncte din 15 posibile. El este urmat 
în clasamentul finalei de Dorel Ghiz- 
davu (Constructorul) 13 p, Cornel Du
mitrescu (Știința) 10’/2, Sergiu Griin- 
berg (Progresul) 10 p, Mihai Ghindă 
(Palatul pionierilor) 9 p, Aurel Urzică 
(Progresul) 8 p, Ovidiu Dancovici și 
Gh. Găburici p, Șerban Bolinti- 
neanu 7 p, Iulian Drăghici, Dan Ru- 
cinschi și Radu Justinian G'!2 p, Flo
rin Stoenescu 6 p, Nicolae Dori și Ra- 

— ■ Urmeny

____ ______ . turneele 
finale ale campionatului Capitalei, edi
ția 1964. Finala masculină reunește de 
această dată un lot puternic de jucă
tori, printre care maeștrii Emanuel 
Reicher — deținătorul titlului — Paul 
Voiculescu, Edgar Nacht și Gheorghe 
Gavrilă, candidații de maestru Nicolae 
Andrițoiu, Gheorghe Pitpinic, Șerban 
Teodorescu, Dan Bondoc, Jean Schle
singer, Liviu Țucă, Mihai Sutiman, 
Albert Braunstein, Gheorghe Erdeuș, 
jucătorii de categoria I Dumitru Țepe- 
neag, Tică Dumitrescu, loachim Nico- 
îici, Lucian Rădulescu și M. A. Chiri- 
cuță. Participă, de asemenea, maestra 
internațională Elisabeta Polihroniade, 
care a jucat și anul trecut în turneul 
masculin.

Iată acum și lista finalei feminine 
(în ordinea tragerii la sorți) : Viorica 
Cemat, Cornelia Voiculescu, Maria Că- 
linescu, Stana Nicolici, Emilia Dima- 
Chiș, Vera Szigmond, Ana Apostoles- 
cu, Zări Karibian, Gherghina Jenei,

Al doilea concurs
de clasificare în Capitală

(Șc.

Miercuri a avut loc al doilea con
curs de calificare a tinerilor patina
tori din Capitală. Concursul s-a desfă
șurat pe gheața patinoarului „23 Au
gust" și, de data aceasta, procentul 
celor care au reușit să obțină nor
mele categoriei a IV-a, a fost mai ri
dicat. Au evoluat în total 8 concu- 
renți, dintre care 5 au obținut note 
peste media 3,30 necesară pentru a- 
cordarea categoriei.

După efectuarea figurilor obligatorii 
cerute de regulamentul concursului, 
media cea mai ridicată a revenit lui 
Gheorghe Fazekaș (Dinamo), urmat 
de coechipierul său Costin Gelețu. 
S-au prezentat concurenți din cadrul 
categoriei 9-10 ani.

I-ată lista completă a celor care au 
obținut categoria a IV-a, în ordinea 
punctajelor: FETE: — 1. Elisabeta 
Pistrui (Școala sportivă de elevi nr. 
2) 3,34 p.; 2. Anca Tănase (Steaua) 
3,32 p. BĂIEȚI — 1. Gh. Fazekaș 
(Dinamo) 3,57 p.; 2. C. Gelețu (Di
namo) 3,38 p.; 3. Al. Petrescu 
sportivă de elevi nr. 2) 3,37 p.

Duminică dimineața — de la ora 
7,30 —• urmează să se desfășoare un 
nou concurs de clasificare, de data a- 
ceasta pentru obținerea normei cate
goriei a III-a.
„ȘCOALA DE PATINAJ" PENTRU 

COPII

Acțiunea de inițiere 
copiilor în patinaj, 
scară largă în acest 
la patinoarele „23 August" și „Flo
reasca" din Capitală. Pentru a doua 
parte a cursului de inițiere, ciutul 
Constructorul a luat inițiativa ca toți 
copiii care dovedesc aptitudini deose
bite pentru patinajul artistic să poată 
promova pe o treaptă superioară de 
pregătire: „școala de patina j". în a- 
cesț scop, în zilele de 25 și 26 ianua
rie are loc un concurs de selecție 
pentru admiterea viitorilor elevi ai 
școlii, care își va deschide porțile la 2 
februarie.

a tineretului și 
organizată pe 

sezon, continuă

De la I.E.B.S
Pentru gala internațională de box 

Progresul — Dunav Russe (R.P. Bulga
ria), care va avea loc în ziua de 19 
ianuarie 1965 în sala Floreasca, bile
tele se pun în vînzare începînd din ziua 
de 16 ianuarie a.c. la casele de bilete 
din str. Ion Vidu.

Au luat sfîrșit și întrecerile juniori
lor de categoria a III-a. în prima grupă 
victoria a fost împărțită între E. Leibu 
(Progresul), M. Ciocîlteu (Voința), D. 
Panțîru (Palatul pionierilor) și I. O- 
renstein (Progresul) cu cite 91/, p fie
care (din 13 posibile). în a doua grupă 
a cîștigat B. Voinea (Progresul) cu 10 p 
(din 11), urmat ' ~
(I.P.A.C.H.) 8‘/2 p și 
tatea) 8 p.

Primii patru clasați 
primii trei din grupa 
nut categoria a II-a de clasificare.

T. Nicoară — coresp.

Virginia Steroiu, Elena Cuculeanu, Ioa
na Marin și Maria Boțeanu.

Se joacă în fiecare 
și vineri, după amiaza, 
ților se dispută la sala 
Lipscani 14), iar cele 
saia Băncii de investiții 
nr. 4).

luni, miercuri 
Rundele băie- 
Progresul (str. 
ale fetelor în 
(str. Doamnei

„CUPA F.R. H
RULMENTUL (F) SI DINAMO (M) 
VIRTUALI CIST1GATORI AI SERIEI 

DE LA BRAȘOV
In seria de la Brașov mai sînt doar 

două etape de desfășurat, dar ultimele 
meciuri nu mai pot schimba configu
rația clasamentelor. Prin victoria asu
pra echipei Tractorul, handbaliștii de 
la Dinamo nu mai pot pierde primul 
loc în clasament, ca de altfel și jucă
toarele de la Rulmentul, a căror echipă 
este, de asemenea, neînvinsă după 8 
etape. Iată ultimele rezultate tehnice:

FEMININ : Rulmentul — Partizanul 
roșu 15—10 (7—5) ; Tractorul —
Negoiul Orașul Victoria 6—0; Trac
torul — Partizanul roșu 12—10 (5—6); 
S.S.E. — Negoiul Orașul Victoria 6—0. 
Clasament; 1. Rulmentul Brașov 14 
puncte (din 7 meciuri) ; 2. Tractorul 
Brașov 12 puncte (din 8 meciuri) ; 
3. Partizanul roșu 8 puncte (din 8 
meciuri) ; 4. Luceafărul 4
6 meciuri) ; 5. S.S.E. 4
7 meciuri) ; 6. Negoiul 2
8 meciuri).

MASCULIN: Recolta 
Coloram Codlea 26—17 (14—6) ; Trac
torul — Chimia Făgăraș 37—15 
(20—7) ; Coloram Codlea —• Știința 
23—20 (14—12) ; Recolta Hălchiu — 
Chimia Făgăraș 26—15 (14—8) ; Di
namo — Tractorul 19—16 (10—7).
Clasament: 1. Dinamo 14 puncte (din 
7 meciuri) ; 2. Tractorul 12 puncte 
(din 8 meciuri) ; 3. Recolta Hălchiu 
10 puncte (din 8 meciuri) ; 4. Chimia 
Făgăraș 6 puncte (din 8 meciuri) ;
5. Știința 2 puncte (din 7 meciuri) ;
6. Coloram Codlea 2 puncte (din 8 
meciuri).

Jocurile finale pentru desemnarea 
campioanelor de regiune au fost pro
gramate în zilele de 17 și 24 ianuarie 
la Brașov și, respectiv. Sibiu.

DAN VINTILA-coresp.
LA SIBIU A LUAT SFIRSIT PRIMA 

PARTE A COMPETIȚIEI
După 5 săptămîni de întreceri, care 

s-au bucurat' de o mare popularitate 
în rîndul iubitorilor handbalului din 
Sibiu, s-a încheiat turul „Cupei 
și „Cupei Sportul popular".

puncte (din 
puncte (din 
puncte (din

Hălchiu

F.R.H. “
In cele

F.R.H."

ȘTIRI, REZULTATE
• Jocurile din cadrul „Cupei 

și „Cupei Sportul popular" continuă
mîine : dimineața de la ora 8,30 în 
sala Dinamo echipele de juniori și 
după-amiază. de la ora 15,30, în sala 
Floreasca echipele de seniori. Dintre 
meciurile programate ies în evidență : 
C'.S.S.—Dinamo (m) și S.S.E. nr. 1 — 
S.S.E. nr. 2 (m) la juniori, Steaua — 
Rapid (m), Confecția—Rapid (f) în 

„Cupa F.R.H.".
a Viza anuală a carnetelor de le

gitimare se va face între 10 februarie 
și 30 martie, la F.R.H. pentru jucătorii 
secțiilor de handbal de categoria A 
(echipa I, echipa a Il-ă și formația de 
juniori) și la consiliile regionale UCFS 
pentru jucătorii tuturor celorlalte sec
ții. Formele care trebuie îndeplinite 
pentru obținerea vizei anuale au fost 
publicate în materialul documentar 
F.R.H. 1/1965.

Fază din meciul Rapid — Știința Galați. In atac Horațiu Nicolau (Rapid) aduce un nou punct pentru echipa sa

Foto i P. Romoșap
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trei serii ale „Cupei F.R.H.“ rezervate 
echipelor masculine, conduc, în ordine: 
A.S.A. Sibiu (seria I), Metalul Copșa 
Mică (seria a II-a) și Voința Sibiu I 
(seria a III-a). >

în turneul feminin conduc detașat 
cele două formații localnice, 
roșie (seria I) și C.S.M. (seria a II-a), 
între care se va decide cîștigătoarea 
grupei.

Steaua

ILIE IONESCU-coresp.

LA PLOIEȘTI — ULTIMELE ETAPE 
’VOR DECIDE

Cu mult interes sînt urmărite jocu
rile din „Cupa F.R.H.“ la Ploiești. Re
zultate tehnice :

MASCULIN (seniori) : Prahova — 
Olimpia 47—42, Rafinăria Teleajen — 
Știința Palatul Culturii 38—36. A fost 
cel mai disputat meci de pînă acum. 
Știința a condus la un moment dat 
cu 4’ goluri și nu a lipsit mult ca la 
sfîrșit să se înregistreze o mare sur
priză. Locomotiva — Voința 32—25, 
Rafinăria Teleajen — A.S.Â. 43—31, 
A.S.A. — Știința 27—19. In clasament 
conduc trei echipe la egalitate _ de 
puncte (8) : Știința, A.S.A. și Rafină
ria ~' 

ȘI

Teleajen.
GH. ALEXANDRESCU 
și C. CIMPEANU-coresp.

C.S.O. I BAIA MARE (F) 
MINERUL BAIA MARE (M) 

PE PRIMUL LOC

Disputate la un nivel mai ridicat ca 
anii precedenți, întrecerile „Cupei 

"' sînt urmărite cu un interes 
Situația în clasamente se

in i
F.R.H." 
deosebit.
prezintă astfel:

SENIORI: 1. Minerul B. Mare (an
trenor loan Tegeu) 12 p; 2. C.S.O. 
9 p; 3. Arhitectul 8 p ; 4. Pompierul 
7 p; 5. Grupul școlar minier 4 p; 
6. Voința 2 p ; 7. Constructorul 0 p.

SENIOARE: 1. C.S.O. I B. Mare 
(antrenor I. Marinescu) 10 p ; 2. Pro
gresul Ș.T.F. 8 p : 3. C.S.O. II 6 p; 
4. Minerul Baia Sprie 4 p; 5. Grupul 
școlar minier 1 p; 6. Voința 1 p.

V. SASARANU, coresp. reg.

• Rezultate din țară. LA TIMI
ȘOARA, în „Cupa F.R.H.“ : Timpuri 
Noi Ghiarmata—S.S.E. Timișoara (m) 
9—7, Tehnometal Tim.—Tutunul Tim. 
(m) 20—16, Știința Tim.—A.S. Bega 
Tim. 49—10, Știința Tim.—Sel. de ju
nioare (f) 21—8, S.M. nr. 4 Tim. — 
Constructorul Tim. 11—11. în „Cupa 
Sportul popular” : Voința—Știința (m) 
29—17, S.S.E. Tim.—Tehnometal (m) 
27—16. (L. Macai, coresp.). LA ORA
DEA, „Cupa Sportul popular” : S.S.E.- 
Triooul (f) 9—7, „Cupa F.R.H”: Știin
ța— F.C.O. (m) 27—15, IRTA—Voința 
(m) 29—22s Voința—T.I.P.O. (f) 10-2. 
La junioare conduce S.S.E., la Senioare 
Favorit și la seniori IRTA. , Unele e- 
chipe ca F.C.O. și Tricoul nu, se pre
zintă la întîlnirile cu echipele divizio
nare. (1. Boitoș, coresp.).

Etapa a
• Campionatele republicane, seria I, 

continuă cu disputarea jocurilor din 
cadrul etapei a Vlî-a, care vor avea loc 
astăzi și mîine. Programul etapei este 
următorul :

MASCULIN S

București: Dinamo—Farul Constanța
București: Progresul—C.S.M.S. Iași 
Galați: Știința—Steaua București 
Cluj: Știința—Rapid București 
Baia Mare : Minerul—Petrolul Plo

iești.
Brașov :

Brăila.
Tractorul Constructorul

FEMININ :

București:
București: Progresul — Metalul Buc.
București : Rapid—C.S.M. Cluj
Sibiu : C.S.M.—C. P. București 
Brașov : Partizanul roșu—Voința
Craiova.

Știința Buc. — Dinamo

ÎN CURÎND:

Teatrul Regional București, prezintă 
premiera „ȘCOALA NEVESTELOR4* de Moliere

In distribuție:
VICTORIA DINU, DIMITRIE DUNEA, DORU ATANASIU, GH. MA
RINESCU. ICA MOLIN, EUGEN PETRESCU, GEORGE COSTIN, 
NIKI RADULESCU, JORJ VOICU, AUREL TUNSOIU, STEFANIA 

GEORGESCU

Regia artistică: ION SIMIONESCU 
Scenografia : Arh. VLADIMIR POPOV 
Muzica : ȘTEFAN MANGOIANU

ÎNTREPRINDEREA canal apa bucurești
ANGAJEAZĂ:

— Ingineri ți ingineri principali în specialitățile : construcții hidro
tehnice, alimentări cu apă și canalizare, electromecanici

— Tehnicieni, hidrotehnici, instalații, construcții
— Maiștri alimentări cu apă și canalizare
— Dulgheri
— Marangozi
— Zidari — roșari
— Tinichigii
— Conducători ambarcații agrement
— Operatori hidro în alimentări cu apă
— Dragori și motorițti dragă (cu brevete ți certificat de capacitate)
— Marinari dragă
— Lăcătuți mecanici
— Electricieni întreținere
— Fochițti
— Instalatori fehnico-sanitari, rețele exterioare
— Maținițti mașini de forță
— Muncitori necalificați

Doritorii se vor adresa la Serviciul Personal, telefon 13.28.10 
interior 155, între orele 12—15.

VII-a
Așadar, un program deosebit de pro 

mițător, cu cîteva jocuri de la care 
așteptăm realizarea unui volei de ca
litate, a unor dispute sportive care să 
satisfacă pe deplin exigențele publicu
lui spectator.

• Meciurile din etapa a Vll-a Fa
rul Constanța—Știința Cluj (fete) și 
Minerul Bihor—Știința Timișoara (bă
ieți) au fost animate la o dată ce se va 
anunța ulterior.

„CUPA C.E.C."
• TG. MUREȘ. — în localitate,; 

în organizarea comisiei regionale de vo
lei și a direcției regionale C.E.C. "țc 
desfășurat o interesantă competiție d» 
tată cu „Cupa C.E.C.". La întreceri 
au luat parte 12 echipe (6 masculine! 
și 6 feminine). Primele trei locuri au 
fost ocupate de Știința Inst. Pedagogic*  
A. S. Banca și S. S. E. la băieți, S.S.E., 
Știința I.M.F. și A. S. Banca la fete,:

C. ALBU-coresp.



RIVALUL LUI MATTHEWS ÎN HOCHEI
Dacă vreodată o să-1 în

tâlniți pe Florică strîngînd 
sub braț, ca pe cel mai 

(prețios odor, o servietă 
doldora și veți afla că el 

acolo... ziare vechi, 
ji;.săț nu fiți surprinși. Aceste 

îngălbenite de vreme, 
j.sî'iit pentru el cu adevărat 

. cel mai prețios tezaur. Sînt 
Țfile de cronici sportive, 

datate încă de acum 20—25 
de ani, în care numele lui, 
Fiorea Ghero, îngrijit sub
liniat cu creion roșu, a- 
pare în diverse formații de 

• hochei. Cel mai des, Flo
rică privește exemplarele 
în care i s-a publicat și 
fotografia, pe care o con
templă cu același senti
ment cu care toți ne pri
vim portretele din prima 
tinerețe, sentiment la care 
el adaugă și un ușor regret 
pentru... părul des car ei 
împodobea figura.

Inutil să mai spun că 
pentru Fiorea Ghero ho
cheiul pe gheață a repre
zentat cu adevărat „pasiu
nea vieții**.  De mic copil, 
cînd juca pe maidanele 
cartierului, unde căra apă 
cu găleata pentru a „ame
naja* * terenul și pină azi, 
la 44 de ani (!), a rămas 
credincios acestui sport. 

_L-a atras într-o vreme și 
rugbiul (a jucat cițiva ani 
în echipa P.T.T.-ului, în 
categoria „promoție**)  dar 
pînă la urmă hocheiul l-a 
cucerit total.

pioană a țării. In schimb, 
Venus București a cucerit 
de opt ori titlul național 
și niciodată cupa.

• Chinezul Timișoara 
a stabilit un record foar
te greu de egalat : a cîș
tigat de șase ori consecu
tiv campionatul național 
(1921—1926). în „clasa
ment" urmează Steaua și 
Dinamo București, de cîte 
trei ori consecutiv.

® Rapid deține un re
cord tot atît de greu de 
egalat: de șase ori con
secutiv cîștigătoare a Cu
pei Romîniei. O urmează 
Steaua, care a cucerit 
cupe de pat-u ori conse
cutiv.

• Gibson, celebrul ju
cător francez — care a

— „Rugbiul e ceva”, spu
ne Florică. „Dar hoeheiul... 
Ehei, hocheiul e altceva!44...

Ce anume ?
Este acel „altceva*  care 

— în anii cînd în București 
n-aveam patinoar artifi
cial — 11 îndemna pe Flo
rică să stringă bani toată 
vara pentru a se duce iar
na să joace hochei la 
Miercurea Ciuc...

Este acel „altceva” care-1 
făcea să curețe de zăpadă, 
pe fostul stadion P.T.T., 
sute de metri pătrați de te-

Cristofor Columb 
și Jocurile Olimpice 
Comitetul Olimpic din se sărbătorește descoperi- 

Mexic a confirmat știrea rea Lumii Noi de către 
că locurile Olimpice din Crist<>for Columb. 
1968 vor avea loc între r“---------------------------------

^J2 și 27 octombrie.
Data de 12 octombrie a 

fost aleasă din două mo
tive. Primul este de or
din... meteorologic, mar- 
cind terminarea sezonului 
ploios. Al doilea motiv este 
de ordin sentimental. 12 
octombrie este ziua cînd 
în toată America Latină

ÎH PATRU RiNDURI
Deși la Minerul Baia 

Mare au început antre
namentele, fotbaliștii 
Caeoveanu, Staicu șt 
Colceriu mai sînt fca 
București.

Din celălalt t'i'păt de țară
1 Pentru antrenamente-aflară 

Soluția : cu competență 
Le fac deci prin... cores

pondență

In concursul de des
chidere la schi în pro
ba de slalom fete s-au 
înscris trei concurente 
din care s-au prezen
tat... două.

Arbitrii, cred, s-au fră- 
mîntat

Și concurenta — au căutat 
Pe podium, zău, dezolant 
Era oricum... un loc va

cant !

I. CHIVU

Ba întreprinderea 
„Balanța'-Sibiu se tă*.  
răgănează începerea 
concursurilor din ca
drul Spartachiadei.

Cînd vezi care-i ambianța, 
Foarte supărat te-arăți 
Că de-o vreme la

„Balanța" 
Au sportivii... greutăți !

In meciurile din eta
pa a Vil-a a seriei în- 
tîi a campionatului 
republican de volei fete 
au abundat greșelile 
tehnice.

Eu spun acestor juMoare, 
Bind la o parte ironia : 
Doresc să fiți ridicătoare 
Șl-n ce privește...

măiestria.

V. D. POPA 

ren, pe care-1 stropea apoi 
cu furtunul nopți la rînd, 
doar-doar s-o face gheață...

Este acel „altceva**  care-1 
menține mereu entuziast 
și tânăr, jucător activ în 

echipa de azi a Olimpiei 
București, la o vîrstă ca
re-1 anunță rival al lui 
Stanley Matthews...

Este acel „altceva44 care-1 
ține pe patinoar în fiecare 
zi, de dimineață pînă sea
ra, printre cei aproape G0 
de tineri din echipele de 
copii, juniori și seniori ale 
Olimpiei, unde este antre
nor...

Nu cunosc mulți oameni 
care să iubească sportul 
lor așa cum iubește Flo
rică hocheiul. Și care să 
muncească pentru el fu 
atîta devotament, eu atâta 
dăruire...

— Florică, nu te supăra 
că te-ntreb, dar de ee mai 
joci la vîrsta asta ?

— Păi, pot să stau eu 
pe margine, cînd s-aprind 
luminile pe patinoar, cînd 
aud patinele zgîriind ghea
ța și pucul pocnind în scin
dară mantinelei ? Pot să 
stau eu tocmai acum, cînd

ÎN AȘTEPTAREA UNUI BĂIAT
Reproducem din ziarul 

suedez „IDROTTSBLA- 
DET" fotografia de mai 
jos, tnfățișînd familia lui 
Garrincha. Așadar, soția 
și cele ...8 fete. In locul 
păpușilor, jucăria prefe
rată —- mingea de fotbal. 
Se spune că Garrincha nu 
se va opri aici, în spe

• Pînă în 1871 porta
rul nu avea voie să între
buințeze mimile. Orice a- 
tingere a mingii cu mina 
era sancționată, fiind so
cotită ca „henț“.

• înălțimea de 2,44 m 
pentru poartă a fost ad
misă în 1875. Pînă atunci, 
înălțimea fusese de 5,50 m 
și asta după o primă 
coborîre de la... 7,32 m. 
înaintașii noștri nu pot 
decît să regrete acele tim
puri.

• Pînă in 1881, meciu
rile — pe întregul glob 
— se disputau fără ar
bitri. Un malițios ar pu
tea să spună : era mai 
bine!

• Primul meci inter- 
orașe disputat în lume a 
fost între Londra și Shef
field, în anul 1871. Pri- 
mni meci mter-orașe dis
putat în Romînia a fost 

avem patinoar artificial de 
ți-e mai mare dragul ? Dar 
să știți c-o să mă las. Am 
atîtâ de lucru cu copiii..

Și Fierea Ghero lucrează 
bine cu copiii. Echipa lui 
de juniori e apreciată, ocu
pă locul 3 în campionatul 
Capitalei. A dat chiar lotu
lui A un băiat bun, pe Iu
lian Constantinescu. într-o 
cronică recentă, ziarul no
stru aprecia — între altele 
— disciplină exemplară a 
juniorilor lui Florică.

— Țin mult la chestia 
asta, domn’le ! Disciplina e 
mare lucru. Nu vreau să 
pățească și ei ca mine !“

La ce pățanie s-o fi re
ferit Florică ?

Ah, da ! Acum vreo 20 
de ani, a fost criticat în- 
tr-un ziar pentru o atitu
dine nesportivă. In acea 
dimineața în cartierul Obor, 
unde lucra Fierea, nu s-a 
putut citi „Gazeta sportu
rilor**.

La prima oră, el a făcut 
cu bicicleta un tur pe la 
toate chioșcurile și... a 
cumpărat toate ziarele !

RADU URZICEANU

1154 hm pc jos
Neozeelandezii mai au 

un „erou", în afară de 
Peter Snell, — pe Mike 
Telfort. Acesta a străbă
tut insula pe jos de la un 
cap la altul, în 16 zile, 
parcurgînd distanța de 
1154 de kilometri. El a 
alergat în medie 70 km 
pe zi.

La tenninarea acestei 
supra-curse de fond, Tel
fort a declarat : „M-am 
simțit perfect tot timpul. 
Nu am slăbit nici măcar 
un gram și aș fi alergat 
cu plăcere citeva zile în 
plus".

Acest lucru nu mai era 
posibil, deoarece la Wel
lington i-a ieșit înainte... 
marea. Ce era să facă 
dacă insula e așa de mi
că ?...

ranța (mai veche, după 
cum se vede) de a avea 
și... un băiat!

Vă gîndiți, desigur, că 
dacă în loc de fete ar fi 
fost băieți, Garrincha ar 
fi putut alinia în curind 
o echipă completă de fot
bal... De acord.

Pentru amatorii do fotbal
între București și Ploiești 
în amil 1909.
• Pînă in anul 1924-1925 

conducătorii echipelor ro- 
minești veneau pe teren 
cu 3—4 ore înaintea me
ciului. Aceasta pentru că 
ei erau cei care marcau 
terenul cu var. Gălețile 
și bidinelele erau aduse 
de acasă.

• Pe timpuri, cel mai 
bun jucător de fotbal de 
pe glob era considerat ne
grul sud-american Andra
de. Astăzi, tot un negru 
este considerat cel mai 
mare jucător al lumii: 
Pele.

• Echipa Rapid Bucu
rești a cîștigat de șapte 
ori Cupa Romîniei dar 
niciodată titlul de cam
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Sfaturi pentru un tînăr

bocheist

• Nu confunda nicio
dată în joc lupta cu... bă
taia !

• Un bun hocheist nu 
ridică prea sus nici crosa 
nici... nasul!

• Pucul nu e proprie
tate personală. E unul 
pentru întreaga echipă și 
toți trebuie să joace cu 
el.

• Drumul spre gloria 
sportivă nu trece de fel 
pe Ia... banca celor eli
minați.

• Un punct simplu va
lorează mai mult decît 
zece fente foarte reușite 
dar... fără rezultat!

• Nu țipa pe gheață ! 
Talentul se vede nu se... 
aude !

• Regulamentul e ne
cesar nu numai arbitri
lor. Uneori trebuie să-I 
cunoască și... jucătorii.

• Nu căuta să demon
strezi în joc figuri de pa
tinaj artistic. Tabela de 
scor nu le punctează I

• Nu e suficient e- 
chipamentul ea să te con
sideri hocheist. Mai există 
și... jocul !

I. COSMIN

Calm englezesc...
Tradiția a fost... respec

tată și în 1965, cu prile
jul meciului care a avut 
loc de Anul Nou, la Glas
gow, între echipele Ran
gers și Celtic

Vreți să cunoașteți re
zultatul meciului ? Un po
lițist a fost rănit la cap 
de o sticlă de whisky a- 
runcată din public; 6
spectatori au fost trans
portați de urgență la spi
tal, în timp ce alți 40 au 
primit primul ajutor la 
fața locului ; poliția a o- 
perat 55 de arestări ; una 
din ambulanțe care trans
porta răniții la spital a 
fost atacată de mulțime, 
cu intenția de a o răs
turna ; au trebuit să inter
vină 500 de polițiști a-

Antrenorul: — Astă-seară ne intîlnim cu oaspeții 
noștri, luptătorii din Arad. Aici întindem salteaua. 

Șeful administrativ — Foarte bine / Și nu uitați 
să puneți cearceafuri curate!

Desen de: Al. Clenciu

CALEIDOSCOP CICLIST
Pe străzile Parisului 

poate fi văzut adesea, pe 
bicicletă, unul din prota
goniștii ciclismului de-a- 
cum 50—60 de ani. Este 
vorba de Eugene Chris
tophe, care a participat 
de 11 ori la Turul Franței 
(pentru prima oară în 
1906), reușind la un mo
ment dat, în 1912, să o- 

activat ca antrenor și în 
Romînia — în perioada 
dintre cele două războaie 
mondiale, era socotit, la 
44 de ani, cel mai bun 
jucător din Franța.

• J. Mac Intyre, unul 
dintre coi mai buni jucă
tori pe care i~a avut An
glia, deține un record încă 
neegalat de cineva: în a- 
nul 1922—1923, jucînd 
centru atacant la Black
burn Rowers, a marcat 
4 goluri în... patru mi
nute, in poarta echipei 
Everton.

• în materie de longe
vitate, Matthews va ega
la anul acesta recordul 
deținut de eompalriotnl 
său W. Meredith, care s-a 
retras din fotbal la 50 de 
ani, după ce fusese selec
ționat de 50 de ori în 
„naționala" Țării Galilor. 

jutați de faimoșii lor 
cîini.

Scandalul a izbucnit în 
momentul cînd un jucător 
de la Celtic a fost elimi
nat de arbitru de pe te
ren. Celelalte amănunte 
le-am expus mai sus. Ur
marea ? Un număr de 19 
spectatori au apărut a- 
poi în fața Tribunalului. 
Judecătorul a decis ca ei 
să-și petreacă weeck-end- 
ul în închisoare.

Și un amănunt care, în 
aceste condiții, n-a mai 
interesat pe nimeni : Ran
gers a învins cu 1—0.

Dar cum rămîne cu 
fair-play-ul și în special 
cu renumitul calm engle
zesc ?

cupe locul al doilea în 
clasamentul individual. 
Astăzi, la 80 de ani, Eu
gene Christophe continuă 
să-i uimească pe parizieni 
prin vigoarea cu care pe
dalează și îndemînarea cu 
care se strecoară prin fur
nicarul de mașini...

Lumea sportivă nu l-a 
uitat pe Fausto Coppi. în 
Turul Italiei de anul a- 
cesta, pe cel mai înalt 
punct de pe traseu, ales 
în memoria marelui ci
clist italian, se va dis
puta un sprint dotat nu 
nttmai cu premii, ci și cu 
mari bonificații acordate 
atît alergătorului sosit pe 
primul loc, cît și următo
rilor trei. Cățărătorii nu 
se vor mai putea plînge 
că eforturile lor nu sînt 
recompensate ca și ale ce
lor care aleargă contra- 
cronometru.

Federația engleză de ci
clism a interzis ca femeile 
să participe la cursele ci
cliste alături tie bărbați. 
„Nu mă miră — a de
clarat campioana mon
dială Beryl Burton. Este 
apărată m acest fel o- 
noarea bărbaților, căci nu 
știu dacă se găsesc în 
toată Anglia 10 cicliști 
care să mă bată într-o 
luptă directă".

POSTA

M. MIRCEA, CLUJ. — 
Ne-ați trimis cîteva versuri 
și așteptați „cu emoție'*  
un răspuns la „Poșta ma
gazin". Cel mai bun răs
puns e... publicarea lor, 
nu ?

Lui Florin Gheorghiu 
Către marea afirmare

Ai deschis din nou ferestre; 
Te-ai ținut la Hastings tare 
Deci: felicitări, maestre !
îți dorim din nou succese, 
Așteptând cu nerăbdare 
Ca in fața Iui MAESTRU 
Să apară și un... MARE !

GH. MARIAN, TG. 
NEAMȚ. — 1) Voleibalistele 
Lia si Lucia Vanea de la

Dinamo București sînt su
rori. 2) Dinamo Săsar 
n-a... dispărut. E actuala 
A.S.M.D. Satu Mare din 
seria a Il-a a categoriei E.

GH. BIRIS, București. 
Renumitul portar sovietic 
Lev Iașin a împlinit la 22 
octombrie 35 de ani. Profe
sia Iui: redactor la postul 
de radio Moscova. Să vă 
spun un... secret: In urmă 
cu 10—12 ani, Lev Iașin ac
tiva și iarna în calitate de 
portar la hochei pe ghea
ță. El a jucat în acest post 
cîțiva ani în echipa Di
namo Moscova.

VASILE GHETAN BUCU
REȘTI. — 1) Vasile Anghel a 
abandonat activitatea fot
balistică. 2) In meciul ami
cal susținut „acasă**  cu At
letico Madrid și încheiat 
cu scorul de 4—2 pentru 
formația spaniolă, Tnterna- 
zionale a aliniat prima gar
nitură. Rezultatul surprin
de, firește, dar trebuie să 
adăugăm eă Atletico Ma
drid este considerată la ora 
actuală cea mai bună e- 
chipă de club din Spania.

ADRIAN NEGROTA, CO
MUNA CORBII MARI. — 
Nu este vorba de aceeași 
presoană. Șahistul se nu
mește Corvin Radovici și 
este legitimat la Petrolul 
Ploiești, iar pe motociclist 
— specialist și în cursele de 
dirt-track — îl cheamă Con
stantin Radovici și îl puteți 
găsi în evidența clubului 
Metalul București.

HORI A DARA BANES CU, 
SF. GHEORGHE. — 1) Hal
terofilul Emil Rațiu a în
deplinit norma de maestru 
al sportului. 2) „Aș vrea să 
știu dacă Laszlo Papp se va 
întâlni, în sfîrșit, cu J. Giar-

dello pentru titlul de cam
pion mondial la categoria 
mijlocie ?” Asta ar vrea 
s-o știe și ei ! Și la 39 de 
ani nu prea mai are timp 
să aștepte. Se duc trata
tive ca acest meci să aibă 
loc la primăvară, la Viena.

I. ȘTEFAN, COMUNA 
MARCULEȘTI. — Vă publi
căm epigrama prin care 
explicați cum a ajuns Chi
mia Făgăraș pe ultimul 
loc :

Pentru că sînt de la munte 
Chiar de nu-s schiori de 

frunte 
Or fi luat vreo hotărîre 
Și-au făcut o... „coborire”!

G. NEV, BUCUREȘTI. — 
Progresul București a pro
movat în categoria A la 
sfîrșitul campionatului 1954. 
Au retrogradat atunci din 
„A**:  Locomotiva Bucu
rești, Metalul C. Turzii, 
Progresul Oradea, precum 
și Metalul Hunedoara (prin 
decizia Comisiei centrale 
de fotbal). Au promovat în 
prima categorie: Progresul 
București, Avîntul Reghin 
și Locomotiva P.C..A. (Fa
rul) constanța. Jn anul 
1955, la debutul ei în cate
goria A, Progresul a ocu
pat un loc fruntaș, al trei
lea, după Dinamo Bucu
rești și Petrolul Ploiești.

ION POSTAȘL’ 
Desene de 

NEAGU RADULESCU



Cei mai buni iii ai poporului 
propuși candidați ai F. D. P.

Din sporturile de iarnă

(Urmare din pag. 1) 

posibil să nu fac o comparație a ceea 
ce a fost Grivița de altădată: cu 
ceea ce este Grivița noastă frumoasă 
de astăzi.

In încheiere, participanții la adu
nare au adoptat în unanimitate, prin 
puternice aplauze și ovații, textul unei 
scrisori prin care tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej este rugat să accepte 
propunerea de a fi candidat al F.D.P. 
în circumscripția electorală nr. 1 Gri
vița Roșie.

Partidul, întregul popor — se spune 
în scrisoare — dau o înaltă prețuire 
activității neobosite pe care o desfă- 
șurați în fruntea Comitetului Central, 
pentru binele și fericirea poporului 
nostru, pentru triumful socialismului 
și păcii. Sub conducerea înțeleaptă a 
Partidului Muncitoresc Romîn, oame
nii muncii au schimbat din temelii 
înfățișarea patriei noastre, ridicînd 
Rotiiînia pe culmile tot mai înalte 
ale socialismului, sporind continuu 
prestigiul ei internațional.

★
în aceeași zi, au fost propuși can

didați ai F.D.P. pentru alegerile în 
Marea Adunare Națională tovarășii : 
Gheorghe Apostol în circumscripția 
electorală nr. 1 Galați Sud; Emil 
Bodnăraș în circumscripția electorală 
nr. 1 Iași Nord; Petre Borilă în 
circumscripția electorală nr. 1 Steagul 
Roșu Brașov; Nicolae Ceaușescu în 
circumscripția electorală nr. 1 Pitești; 
Chivu Stoica în circumscripția electo
rală nr. 1 Ploiești: Alexandru Dră- 
ghici în circumscripția electorală nr. 1 
Hunedoara Est; Ion Gheorghe Mau
rer în circumscripția electorală nr. 1 
Universitate Cluj; Alexandru Moghio- 
roș în circumscripția electorală nr. 1 
Tg. Mureș Vest; Alexandru Bîrlă- 
deanu în circumscripția electorală 
Constanța Est; Dumitru Coliu în 
circumscripția electorală nr. 1 oraș 
Baia Mare; Leonte Răutu în circum
scripția electorală nr. 1 Bacău Sud; 
Leontin Sălăjan in circumscripția elec
torală nr. 1 Oradea Nord: Ștefan 
Voitec în circumscripția electorală nr. 
1 Craiova; Mihai Dalea în circum
scripția electorală nr. 1 Timișoara Est; 
Gogu Rădulescu în circumscripția 
electorală nr. 1 Suceava Vest; Cons
tantin Tuzu în circumscripția electo
rală nr. 18 Oltenița.

De asemenea, au fost propuși can
didați al Frontului Democrației Popu
lare acad. Cristofor Simionescu, pre
ședintele Filialei lași a Academiei 
R.P. Romîne, rectorul Institutului Po
litehnic din Iași, în circumscripția 
electorală nr. 6 oraș Bîrlad Vest; 
Vasile Sava, mecanic de locomotivă 
la Depoul C.F.R. lași, în circumscrip
ția electorală nr. 18 Băcești, regiunea 
Iași; Niculina Costescu profesoară la 
școala medie Pucioasa, în circumscrip

Incorporări preferențiale pentru canotori

ția electorală nr. 36 Pucioasa, regiu
nea Ploiești; ing. Tănase Zaharescu, 
director general al Combinatului chi
mic Făgăraș, în circumscripția electo
rală nr. 10 comuna Baraolt, regiunea 
Brașov; Maria Copil, directoarea 
școlii medii nr. 2 Oradea, în circum
scripția electorală nr. 10 Aleșd, regiu
nea Crișana ; Dobre Popescu, frezor 
Ia Uzinele „Progresul" Brăila, în cir
cumscripția electorală nr. 4 Brăila 
Nord; ing. Aurel Lăpușcă, șeful ex
ploatării miniere Barza, în circum
scripția electorală nr. 8 Crișcior, re
giunea Hunedoara; Ttidose Dumitru, 
Erou ai Muncii Socialiste, președin
tele cooperativei agricole de produc
ție Stoicănești, în circumscripția elec
torală nr. 23 Radomirești, regiunea 
Argeș; Mircea Oprean, rectorul Insti
tutului Agronomic „Tudor Vtadimi- 
rescu" din Cra-iova, în circumscrip
ția electorală nr. 38 Vînju Mare, re
giunea Oltenia; Demostene Botez, 
scriitor, membru corespondent al Aca-

Scrisoare din Viena

„Jocurile din preliminarii sînt mai grele 
decît cele din

în calitate de corespondent al zia
rului „Sportul popular" am solicitat la 
începutul acestui an un interviu se
cretarului general al federației austrie
ce de fotbal, H. LiegL Acesta, mi-a 
acceptat interviul cu amabilitate adre- 
sîndu-se cu următoarele cuvinte citi
torilor romîni : „Intre federațiile de 
specialitate din Austria și Ro- 
mînia există de mai mult timp legă
turi de prietenie. Sperăm că in curind 
vom fi oaspeții romînilor la Bucu
rești sau noi îi vom aștepta cu plă
cere la Viena".

— Ce doriți fotbaliștilor romîni în 
anul 1965 ? am întrebat în continuare.

„Tuturor jucătorilor, echipelor, le do
resc mult succes, rezultate cit mai 
bune în 1965. Perfectarea cît mai 
multor partide între echipele țărilor 
noastre (de club, de seniori, juniori 
și de tineret) vor fi numai în interesul 
creșterii valorii fotbalului din țările 
noastre dunărene".

Cu această ocazie informez pe citi
torii romîni despre pregătirile fotbaliș
tilor austrieci pentru preliminariile 
campionatului mondial. Niciodată, pînă 
acum, pregătirile fotbaliștilor noștri nu 
s-au făcut în străinătate. Iată însă că 
în acest an, între 16 februarie și 5 
martie, fotbaliștii noștri vor fi canto
nați în Italia la Florența, unde cei 25 
componenți ai lotului vor susține cî
teva meciuri amicale și vor fi supuși 
unor pregătiri temeinice. Noul antre
nor al reprezentativei este Edi Friih- 

adaugă o opinie a Direcției Generale a 
Trupelor de geniu, făcută cunoscută 
vicepreședintelui Querre, după care 
„această măsură ar da posibilitatea, 
între altele, geniului să dispună de re
cruți sportivi și robuști, familiarizați 
cu apa și care ar permite acestei arme 
să se impună într-o ramură sportivă 
competițională".

Și „L’Equipe" continuă: „O notă a- 
dresată, la începutul lui decembrie, ge
neralilor comandanți de regiuni mili
tare, a dat caracter oficial demersurilor 
întreprinse, recomandînd comandanților 
să intre în legătură cu cluburile locale 
de canotaj, în scopul de a trimite pro

Revista presei de peste hotare
puneri care să vizeze afectarea prefe
rențială a tinerilor canotori în unitățile 
de geniu... Actualmente se lucrează la 
o dispoziție oficială care va permite rea
lizarea acestor încorporări în cadrul 
regulamentelor oficiale ale acestei arme, 
pentru binele canotajului... în același 
timp (această măsură) va permite 
practicanților canotajului să-și continue 
activitatea în timpul stagiului militar, 
fapt care va sta la baza creșterii efec
tivelor de seniori din cluburi, deoarece 
aceștia nu vor mai sta în inactivitate 
sportivă pe durata stagiului militar". 

demiei RjP. Romîne, președintele con
siliului pentru răspîndirea cunoștin
țelor cultural-științifice, în circumscrip
ția electorailă nr. 5 Casa Scînteii Bucu
rești ; Nioolae Lărgan, lăcătuș la uzi
nele Tehnofrig, în circumscripția elec
torală nr. 2 Cluj; Gh. Bucelea, mais
tru constructor, în circumscripția elec
torală nr. 11 Onești, regiunea Bacău} 
Bartha Dionisie, maistru la termo
centrala Steaua Roșie-Fîntînele, în cir
cumscripția electorală nr. 4 Sîngiorgiu 
de Pădure, regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară; prof. dr. Csogor Ludovic, 
rectorul I.M.F. Tg. Mureș, în circum
scripția electorală nr. 3 Tg. Mureș 
Sud ; general colonel Mihai Burcă, ad
junct a.l ministrului forțelor armate, 
în circumscripția electorală nr. 8 Făl
ticeni, regiunea Suceava ; Vasile Sle- 
venschi, maistru miner Ia exploata
rea minieră Șuior, în circumscripția 
electorală nr. 2 oraș Baia Sprie, re
giunea Maramureș și alții.

(Agerpres)

turneul final"
wirth — personalitate cunoscută în 
cercurile fotbalistice internaționale. Cu 
ani în urmă, Edi Friihwirth a fost an
trenorul echipei F. C. Austria, după 
care, în 1954, a pregătit reprezentativa 
națională pentru campionatul mondial, 
la care Austria a obținut un nesperat 
loc IIL

La sediul federației austriece de fot
bal l-am întîlnit și pe Edi Friihwirth. 
I-am cerut părerea despre campionatul 
mondial din 1966. Ne-a spus-o : „Pre
liminariile sînt pentru noi — ca și 
pentru alte țări — mai grele decît în
săși turneul final din Anglia. In grupă, 
cu Ungaria și R.D.G., echipa noastră 
(n.r. Austria} nu este lipsită de șanse. 
Dar pentru a profita de șanse, pregă
tirea trebuie făcută cu o seriozitate 
deosebită. Fiecare jucător trebuie să 
depună un efort maxim la antrena
mente, să ducă în toată această pe
rioadă o viață sportivă exemplară. Do
resc ca pînă la începerea campiona
tului jucătorii din lot să fie în formă 
(acesta este și motivul că lotul șp va 
antrena în Italia) și să lucrez în di
recția omogenizării echipei. La Flo
rența vom susține numeroase meciuri 
cu echipe mai slabe în care nu vom 
urmări rezultatul, ci punerea la punct 
a unor elemente esențiale de joc: pre
gătirea tehnică și fizică a jucătorilor, 
concepția tactică condiționată de anu
mite situații ivite în cursul partidelor, 
îu funcție de viitori adversari pe care-i 
vom întîlni în preliminarii*.

Intr-un număr recent, cotidianul spor
tiv francez „L’EQUIPE" publică, sub 
semnătura lui Georges Maury, un am
plu articol consacrat unui proiect al 
Direcfiei generale a trupelor de geniu 
din armata franceză, referitor la „în
corporările preferențiale". Pe scurt, este 
vorba de afectarea tinerilor canotori, 
care slut chemați să-și satisfacă stagiul 
militar, unor unități de geniu din ora
șele in care există cluburi de sporturi 
nautice.

Articolul arată că dl. Christian Quer. 
re. vicepreședinte al Federației Franceze 
de Sporturi Nautice, deplinge situația 
creată unor tineri canotori care, o dată 
incorporați, întrerup activitatea sportivă 
și, de cele mai multe ori, o dată cu ter
minarea stagiului militar, o și abando
nează. Dl. Querre a expus această si
tuație generalului Prieur, inspectorul 
general al trupelor de geniu, care „s-a 
arătat favorabil ideii unei grupări siste
matice a tinerilor care au practicat ca
notajul înainte de încorporare, într-un 
club civil, în anumite unități ale trupe
lor de geniu". Cotidianul francez mai

KURT CASTKA

De cc conduce cu autoritate Milan 
In campionatul italian?

Ziarul „NEPSPORT" din Budapesta 
publică o corespondență din Italia în 
care se analizează pe larg situația echi
pelor din prima ligă a campionatului 
național de fotbal. Vorbind despre 
echipa Milan, în articol se spune: 
„Toate compartimentele echipei Milan 
sînt acum bine puse la punct. Omoge
nitatea formației a crescut mult față 
de anul trecut. La Milan, joacă în pri
mul rînd echipa și apoi... jucătorii. 
Acest lucru este esențial în fotbalul 
modem. Jucătorii se deplasează rapid, 

înainte (în atac) și înapoi (în apărare) 
după situațiile ivite în timpul jocului, 
dînd dovadă de o excelentă pregătire 
fizică și orientare tactică. La Milan nu 
lipsesc nici individualitățile : Barluzzi, 
Maldini, Trapattoni, Benitez, Rivera, 
Amarildo, Lodetti, Mora — sînt jucă
tori de clasă. Prin plecarea Iui Altafini, 
locul lui a fost ocupat de Amarildo, 
care se dovedește un bun coordonator 
de joc.

Milan are acum 4 puncte avans față 
de Inter. Firește, faptul că Milan con
duce cu autoritate în clasament se da- 
torește în mare parte victoriei repur
tate cu 3—0 în fața lui Inter. Echipa

HOCHEI : CANADA — CEHO
SLOVACIA 4—2

La Winnipeg, echipa de hochei pe 
gheață a Canadei a întrecut cu 4—2 
(2—0, 1—0, 1—2) reprezentativa Ce
hoslovaciei. Punctele au fost marcate 
de Mono, Kukulowfcz, Begg și Parke, 
■respectiv Nedomauski și Golonka.

PATINAJ VITEZA: INGA VORONINA 
PE PRIMUL LOC

Zilele trecute s-a disputat la Oslo un 
concurs internațional feminin de pati-

Clștigătoarea probei de slalom spe
cial de la Grindelwald — austriaca 

Edith Zimmermann.
Foto: U.P.l.

■p/^\rp‘P A Ț ■ • A ÎNCEPUT TURNEUL DE LA SANTIAGO
■L 'o' Jx-Ll . OE CHILE • UN NOU JOC LA MONTEVIDEO

AL ECHIPEI R. D. GERMANE • IN „CUPA 
ORAȘELOR TIRGURI" • PORTUGALIA SE PREGĂTEȘTE PENTRU MECIUL 

CU TURCIA DIN PRELIMINARIILE C. M. • JUCĂTORI ENGLEZI 
ÎN FATA TRIBUNALULUI...

Echipa Cehoslovaciei a debutat cu o 
victorie în turneul de la Santiago de 
Chile. In primul joc cehoslovacii au dis
pus de campioana statului Chile, Uni- 
versidad cu 4—3 (2—2). Golurile învingă
torilor au fost marcate de Valosek (2), 
Masny șl Geleta.

Apoi In continuarea turneului cu
noscuta echipă braziliană F.C. Santos a 
învins cu 2—1 (0—1) echipa chiliana Uni- 
versidad din Santiago. Scorul a fost des
chis de gazde în minutul 33 prin interul 
stingă Ramirez. In minutul 52 în urma 
unei acțiuni personale, Fele a egalat iar 
Tonino a înscris punctul victorios al Bra
zilienilor în minutul 71.

In al treilea meci, River Plata 
Buenos Aires a terminat la egalitate: 
3—3 (2—1) ,cu „Coio Colo” Santiago.

★
Reprezentativa R.D. Germane, care în

treprinde un turneu în America de Sud, 
a susținut al doilea joc la Montevideo. 
Intîlnind selecționata orașului Montevi
deo, echipa R.D. Germane a terminat 
partida la egalitate: 1—1 (0—0). Primul 
gol l-a înscris Vogel (min. 48). Gazdele 
au egalat prin Tojas (min. 62).

Turul al treilea din cadrul „Cupei ora
șelor tîrguri” a debutat cu partida din
tre F.C. Liege șl Atletico Madrid. Pe 
teren propriu, belgienii au cîștlgat cu

lui Herrera a pierdut jocul datorită u- 
nor greșeli tactice : fundașul Burgnich 
de la Inter a primit indicația de a-1 
păzi pe Rivera ; căutîndu-1 pe atacan
tul de la Milan, Burgnich a mers mult 
înainte lăsînd un loc gol în „betonul" 
campionilor. Milan a sesizat această 
fisură și a acționat mai mult pe acest 
spațiu liber, reușind să înscrie două 
puncte prin Lodetti și apoi să majoreze 
scorul, tot dintr-o greșeală a lui Inter, 
cînd echipa a venit mult înainte, ofe
rind cale liberă contraatacului milanez.

în plus, se mai pot aminti următoa
rele : Milan este o echipă care a reușit 
să lase o impresie deosebită prin stilul 
său ofensiv. Cît privește pe Inter, tre
buie să arătăm că, în ultima vreme, a- 
părarea — punctul forte odinioară al 
echipei — nu este în cea mai bună 
formă, li lipsește siguranța, dîrzenia. 
Nu trebuie să omitem nici faptul că 
în ultima vreme Inter nu a putut a- 
linia niciodată o echipă cu toți titularii. 
Cînd Suarez, cînd Domenghini sau Jair 
au fost accidentați, ceea ce a dus la 
scăderea potențialului atacului interist". 

naj viteză, la oare au participat spor
tive din Suedia, Norvegia, Olanda, 
U.R.S.S. și... o concurentă din Austra
lia.

Iată rezultatele din prima zi: 500 
1. Voronina 49,7 ; 2. De Groot (Olan
da) 50,4; 3. Koring (Norvegia) 50,8; 
1500 ni: 1 Voronina 2:44,3; 2. Koring 
2:44,3; 3. Rastopșina (U.R.S.S.)
2:45,3.

întrecerile din ziua a doua s-au bu
curat de condiții atmosferice favorabile. 
Sportiva sovietică Inga Voronina a 
continuat să se comporte foarte bine, 
obținînd alte două victorii. Iată rezul
tatele: 1000 m: 1. Voronina 1:38,4; 2. 
Koring (Norvegia) 1:41,8; 3. Rastop- 
șina (U.R.S.S.) 1:42,3 : 3000 m.: 1. Vo
ronina 5:19,0; 2. Rastopșina 5:31,8; 
3. Koring 5:33,9.

în clasamentul general Voronina a 
totalizat 205,534 puncte, urmată de Ko
ring — 212,116 puncte și Rastopșina — 
213,650 puncte.

SCHI: CONCURSUL DE LA 
KAVGOLOVO

Concursul internațional de schi de la 
Kavgolovo s-a încheiat. Finlandezul 
Kalevi Oiharainen, în vîrstă de 27 ații, 
este primul concurent străin care a 
reușit să cîștige o probă la aceste tra
diționale întreceri. El a ieșit învingători 
în proba de 30 km cu timpul de Ih 
44:39,0. Victoria lui se datorează 
ales finișului puternic. Pe locul doi s-a 
clasat Ivan Liubimov (U.R.S.S.) cu 
lh 45:13,0, iar pe locul trei, compa
triotul său Ghenadi Vaganov cu lh 
45:14,0.

Proba de 10 km femei a revenit 
campioanei olimpice Klavdia Boiarski, 
care a parcurs această distanță în 
37:27,0.

1—0 dar acest rezultat nu pare sufi
cient pentru a le asigura calificarea.

Următoarele partide din această com
petiție vor avea loc la 20 ianuarie- 
Manchester United — Everton și Stras
bourg — F.C. Barcelona.

★
Prima întîlnlre din cadrul preliminari

ilor campionatului mondial din acest an 
va avea loc la 24 ianuarie la Lisabona. 
Cu acest prilej se întilnesc două echipe 
care participă în grupa a IV-a: portuga
lia și Turcia. Din lotul echipei portu
gheze, care șl-a început pregătirile, fac 
parte printre alții Costa Pereira, Eusebio, 
Augusto, Simoes, Cruz, Gomez, Coluna — 
toți jucători cu vechi state de serviciu 
în echipa reprezentativă. In campionatul 
portughez o formă excelentă o deține Eu
sebio (Benfica) care în 10 etape a în
scris 15 goluri.

■JF
După cum transmite agenția „France 

Presse”, la Nottingham s-a deschis un 
proces în care sînt implicați mai multi; 
jucători profesioniști britanici acuzați de 
aranjarea unor partide din diferite ligi 
ale campionatului englez. Prin compor
tarea lor, jucătorii Implicați în proces, 
ar fi denaturat rezultatele unor întllniri 
care au figurat și în programul de pro
nosticuri sportive. Trei dintre acești jucă
tori și anume Richard Beatty (portar al 
echipei Scoției), Samuel Chappman (fost 
căpitan al echipei Mansfield Town) Și*  
James Gauld de la aceeași echipă, aflați 
sub stare de arest, și-au recunoscut vi
novăția. Concursurile de pronosticuri 
sportive fiind foarte populare în Marea 
Brltanie, pubiicul urmărește cu interes 
dezbaterile procesului.

★
Intr-un meci contînd pentru „Cupa An

gliei”, Leichester City care activează în 
divizia secundă a dispus cu 2—1 (0—0) 
de Blackburn Rovers din prima ligă.

Dinamo București învinsă in turneul 
internațional de handbal de la Madrid

MADRID 15 (prin telefon). — A 
doua ediție a „Marelui Premiu al ora
șului Madrid" la handbal masculin a 
început cu o mare surpriză: Atletico: 
Madrid — jucînd peste așteptări — a 
dispus cu 13—12 (4—5) de Dinamo 
București, care s-a comportat sub va
loarea sa. Bucureștenii au condus cu 
4—0, 5—3, '6—5, 8—6, 11—6 și au 
crezut că au victoria asigurată. Dar, 
în final gazdele au redus scorul la
11— 9 și după ce un gol al lui Coman 

a fost anulat la 12—11, au egalat la
12— 12 și au înscris punctul victo-j 

riei. Dinamo a folosit echipa: Redl,A 
Bogolea — Costa die 1, Ivănescu,- 
Unat, Bădulescu, Popescu, Costache 
II, Covaci, Nica, Coman. In „deschi
dere", Dukla Praga a dispus de Sa- 
badell cu 20—10 (7—3). Turneul con
tinuă sîmbătă (Dinamo—Dukla și At
letico—Sabadell) și se încheie dumi
nică (Dinamo—Sabadell și Dukla— 
Atletico).
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