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® lotul de Biatlon
a plecat la Oberhoi

Lotul reprezentativ de biat- 
lon al țării noastre a plecat 
ieri la Oberhof pentru a sus
ține o întîlnire cu prima se
lecționată a R.D. Germane. In 
vederea acestei întreceri, care 
va avea loc duminică, au fă
cut deplasarea : JV. Bărbășe- 
scu, Gh. Vilmoș, Gh. Cimpoia, 
Gh. Bădescu, C. Carabela și 
antrenorul Marcel Stuparu.

9 Finalele campionatelor 
republicane universitare 
de șah la Predeal

De mai mulți ani consecutiv, 
finalele campionatelor republi
cane universitare de șah au loc 
în vacanța studențească de 
iarri3ț, la Sinaia.

SPOR
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tinerare turistice

ITâ recomandăm o excursie Ia Muntele Mic
Auzindu-1 pe un bănățean cu 

,tă căldură laudă frumusețea și 
torescul Muntelui Mic, vei cre- 
|, poate, că exagerează. Vizi- 
id însă acest masiv, vei vedea 
i laudele sînt pe deplin cuveni- 
, că Muntele Mic este cu ade- 
irat un loc unde orice iubitor

Foto : E. Bădescu

turismului de iarnă sau de 
ră găsește tot ceea ce dorește: 
urnuri ușor accesibile, pitoresc 

nedescris, pante tocmai bune 
ntru excursii pe schiuri și ca
ne elegante, confortabile. 
Pentru cei care nu cunosc 
untele Mic decît din auzite, 
ebuie să precizăm că el se află— 
igă Caransebeș, oraș care este, 
' altfel și punctul de plecare al 
lor ce vizitează acest masiv, 
ei 15 km (parcurși cu autobu
se IRTA, care au 4 curse pe

ipozițic școlară 
:u temă sportivă
Cu prilejul aniversării a 10 
1 de la reorganizarea învăță- 
ntului profesional și tehnic, 
inisterul industriei construc
tor de mașini (M.I.C.M.) a 
ițiat o expoziție cuprinzând 
pecte din activitatea școlilor 
le aferente. In cadrul expozi- 

?î, una din teme înfățișează 
rmente din bogata activitate 
ortivă pe care o desfășoară 
itorii muncitori și tehnicieni 
lificați în aceste școli.
O expoziție asemănătoare 3 
ițiat și Grupul școlar tehnic 
Jnirea" din Capitală.
Ambele expoziții se vor des

fide în ziua de 28 ianuarie în 
1. Victoriei nr. 133 și str. 

borului nr. 7.

De data aceasta, finala 
competiției se va desfășura 
tot în vacanța universitară, 
între 5—14 februarie, dar în- 
tr-o altă stațiune de pe Valea 
Prahovei, la Predeal. Partici
pă 85 de studente șl studenți 
fruntași în această disciplină. 
Se va juca crupă sistemul el
vețian.

• STEAUA ÎNVINGĂTOARE
LA MIERCUREA CIUC

Echipa de hochei Steaua a 
susținut recent două jocuri a- 
micale la Miercurea Ciuc, cu 
Voința, în cadrul pregătirilor 
pentru turneul final al campio
natului repuolican.

Bucureștenii au cîștigat am
bele partide. In primul meci, 
scorul a fost de 6—o (2—o, 0-0. 
4—0) pentru militari, prin 
punctele înscrise de Szabo I 
(2), Calamar, Czaka, Varga și 
Biro. In a doua partidă, 
Steaua a învins cu 1—0 (0—0, 
0—0, 1—0), realizatorul unicului 
gol fiind Calamar.

Ia Caransebeș pînă la 
străbat comunele Zer- 

Turnu Rueni care te im-

zi), de 
Borlova 
nești și 
presionează prin curățenia case
lor, a drumurilor și unde poți 
admira frumosul port bănățean. 
Ajuns la Borlova, este bine ca 
turistul să facă un scurt popas.

necesar înaintea unui urcuș des
tul de obositor (13 km cu dife
rență de nivel de 1 100 de metri). 
Cei încărcați cu mai multe „ba
gaje" se pot debarasa de ele îtt- 
cărcîndu-le pe niște căluți a că
ror rezistență îi va uimi și care 
fac parte, de altfel, din pitores-

In centrul atenției: 
Asigurarea „schimbului de miine“
In ultimii ani, atleții și vo

leibaliștii din cadrul clubului 
Rapid au adus suporterilor lor o 
serie de satisfacții. Titlurile de 
campioni republicani, cîștigarea 
„Cupei campionilor europeni" la 
volei sînt mărturii în acest 
sens.

Vorbind despre atletism, tre
buie arătat că anul trecut, la 
centrul de inițiere s-au pre
zentat 2500 de copii. Antreno
rul Al. Mazilu a selecționat 78 
dintre aceștia, copii foarte ta- 
lentați care, muncind temeinic, 
vor împrospăta actuala secție a 
clubului.

Dintre obiectivele secției de 
atletism pe anul îa curs reți
nem :

e Pregătirea la un înalt ni
vel a unui număr de li spor-
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PE PRIMUL LOC AL CELUI DE AL XXVII-LEA BEVERWIJK: 
ALEXANDRA NICOLAU, Rominia 

surorile lovanovici, șahiste frun
tașe ale Iugoslaviei, campioana 
poloneză Eva Konarkowska, cea 
a Bulgariei, Antonia Ivanova, 
precum și toate jucătoarele 
fruntașe ale Olandei.

cui drumului Borlova — Muntele 
Mic. îi vezi ureînd agale, încăr- 
cați cu cite patru rucsacuri și 
cu schiuri, sau coborînd ușurați 
de povară, dar la fel de... tac- 
ticoși.

Pornești la drum voios pe po
teci ce se strecoară prin pădure.

După o porțiune ușoară, începe 
urcușul propiriu-zis care te face 
să... transpiri din belșug și 
te îndeamnă să dorești po-

D. STANCULESCU

(Continuare în pag. a 2-a) 

tivi pentru a fi chemați în lo
turile republicane de juniori și 
tineret.

• Cîștigarea a două titluri 
de campioni republicani (seni

OBIECTIVE...
ori), patru de senioare, cinci de 
juniori și junioare.

0 Pregătirea a 3 atleți de 
categoria f și 4 de a doua 
dintre actualii juniori care sînt 
pe punctul să depășească vîrsta 
junioratului.

0 Pregătirea unui număr de 
10 sportivi pentru lotul R.P-R. 
de seniori.

(Continuare in pag. a 2-a)

La distanță de numai cîte- 
va luni, campioana de șah a 
R.P. Romînă, maestra interna
țională Alexandra Nicolau, reia 
suita frumoaselor sale afirmări 
în arena marilor turnee femi
nine. In octombrie trecut, tî
năra noastră jucătoare încheie 
victorioasă, tot în Olanda, parti
ciparea sa la turneul de la Em
men. Acum, în cadrul unui alt 
turneu care se bucură de pres
tigiu și tradiție în lumea șahu
lui, Beverwijk-ul. campioana 

Romîniei trece înaintea tuturor, 
înscriindu-și numele pe lista 
învingătoarelor primului mare 
turneu internațional al anului.

Turneele de la Beverwijk se 
dispută cu regularitate, la fieca
re început de an. 
cea mai importantă 
pe care o găzduiește 
sezon Olanda, căreia 
odată „țara șahului". Intr-adej 
văr, iubitorii de șalî «olandez! 
sînt cunoscuți pretutindeni pen
tru pasiunea pe care o au pen
tru sportul pe cele 64 pătrate 
albe și negre, din mijlocul lor 
s-a ridicat în anii dinainte de 

mondial, 
Și astăzi, 

neștirbit 
organiza

Ele sînt 
competiție 
în fiecare 
i s-al spus

război un campion 
doctorul Max Euwe. 
Olanda își menține 
prestigiul șahist prin
rea de mari turnee internațio
nale. Cel de la Beverwijk ocu
pă un loc de frunte.

Cu atît mai valoroasă apare 
deci performanța pe care o repe
tă, în Olanda, tînăra campioa
nă a țării noastre. Alexandra 
Nicolau a lăsat în urmă jucă
toare bine reputate, cum sînt

Pregătiri în vederea
marilor confruntări pugilistice
Atmosferă intensă, de lucru, la 

federația de box. Timp de aproa
pe trei zile, antrenorii din cadrul 
colegiului central au lucrat la 
definitivarea turneului de selecție 
pe categorii de greutate. S-au tri
mis în toată țara 144 de invita
ții, prin care boxerii sînt solicitați 
să se pregătească temeinic în ve
derea acestei competiții.

— De data aceasta, ne re
lata antrenorul Ion Popa, vom

Toți iubitorii sportului in întreceri
Anul 1965 constituie și pen

tru asociația noastră sportivă 
un an de muncă intensă în oare 
accentul se va pune, îndeosebi, 
pe cuprinderea unui număr din 
ce în ce mai mare de tineri și 
vîrstaici în practicarea sportu

lui, pe organizarea unui număr 
sporit de competiții populare și 
pe depistarea talentelor și în
drumarea lor spre secțiile de 
performanță. Pentru realizarea 
acestor deziderate vom mobi
liza toate forțele de care dis
punem. Astfel, sarcinile vor fi 
repartizate pe fiecare membru 
al consiliului asociației, vor fi 
angrenați în muncă membrii

(Continuare în pag. a 6-a)

Spartachiada de iarnă cunoaște un frumos succes de participare 
și în cadrul asociației sportive Electrica I.D.E.B. In fotografie •: 

un moment din întrecerea jucătorilor de tenis de masă.

Foto : St. Ciotloș

alcătui echipa reprezentativă 
pentru viitoarele confruntări in
ternaționale, și îndeosebi pentru 
„europenele" de la Berlin, in 
funcție nu de „numele" sportivi
lor ci de forma lor. Am terminat 
definitiv cu... senatoriatul de 
drept l

Măsura este, fără discuție, 
bună. Știindu-și nepericlitat lo
cul în echipele reprezentative, 
mulți dintre boxeri nu se mai pre- 

birourilor secțiilor pe ramură 
de sport și ai birourilor grupe
lor sportive, instructorii și spor
tivii cu experiență. De aseme
nea, se va îmbunătăți substan
țial colaborarea cu sindicatul și 
cu organizația U.T.M.

Consiliul asociației noastre 
sportive își propune să reali
zeze integral hotărîrea elabo
rată de adunarea generală. 
Printre obiectivele cuprinse în 
hotărîre se numără :

— organizarea campionatu
lui pe asociație la atletism, na- 
tație, șah, tenis de masă, tir, 
volei și fotbal: cuprinderea tu
turor iubitorilor sportului din 
asociația noastră în desfășura
rea acestor întreceri;

— organizarea în condiții su
perioare a întrecerilor Sparta-

Consiliul asociației sportive 
ENERGIA CONSTANȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Echipele 
de volei Dinamo (f) 

și Rapid (m) 
din nou învingătoare 

la Istanbul
ISTANBUL, 25 (prin telefon). 

Luni, echipele campioane de 
volei ale țării noastre, Dinamo 
și Rapid București au susținut 
două noi partide la Istanbul, de 
această dată amicale, întîlnind 
selecționatele orașului.

In meciul feminin, desfășurat 
primul, oa și duminică, Dinamo 
a obținut victoria cu 3-0, scoru
rile seturilor fiind 15-1, 15-6, 
15-3.

în jooul masoulin, Rapid a 
cîștigat, de asemenea, dar nu 
atît de ușor ca dinamovistele, 
dispunînd de selecționata Istan- 
bulului cu 3-1 (16-14, 15-11,-
3-15, 17-15).

găteau cu conștiinciozitate, iar 
rezultatele s-ait văzut. Turneul 
de selecție organizat de federație 
cheamă în întrecere un mare nu
măr de boxeri din Capitală și 
din provincie, iar învingătorii 
vor intra automat în lotul repre
zentativ.

S-a stabilit ca întreceri'e să 
se dispute în orașele Constan
ța și Hunedoara (între 10 și 13 
martie), Galați și Reșița (17—20 
martie). Vor avea loc meciuri la 
nouă din cele 10 categorii de 
greutate (minus categoria grea). 
Câștigătorii celor 4 grupe se vor 
întîlni, în luna aprilie, la Bucu
rești, unde se va desfășura 
„Turneul celor 4", care constituie 
de fapt ultima verificare înain
tea campionatelor europene de 
la Berlin. După stabilirea forma
ției care va reprezenta țara noas
tră la „europene", boxerii vor 
participa la un program special 
de pregătire, sub îndrumarea 
unui colectiv alcătuit din cei mai 
buni antrenori. De remarcat că 
— recent — federația a hotă- 
rît ca antrenorii care trimit totu
lui reprezentativ cei mai multi 
boxeri să fie chemați pentru a-și 
pregăti, în continuare elevii.

Sînt prevăzute, de asemenea, 
confruntări internaționale de ve
rificare.

După cum se vede, activitatea 
pugilistică din tara noastră are 
asigurat un program foarte bo
gat. Iată de ce este nevoie ca 
boxerii și antrenorii să acorde 
toată atenția pregătirilor.

R. CALARAȘANU.
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(Urmare din pog. 1)

La asociația Gloria-Vatra Dornei La Prefabricate-Progresul se poate 
realiza mai mult...De necrezut: nici o preocupare 

pentru sporturile de iarnă!
In sală erau prezenți majoritatea 

membrilor UCFS din asociația spor
tivă Gloria-Vatra Dornei. Fuseseră a- 
rtunțați din timp și veniseră de la toa
te unitățile I.G.O. din oraș. Adunarea 
de dare de seamă și alegeri convocată 
de consiliul asociației era așteptată cu 
nerăbdare. Membrii asociației — ti
neri și vîrstnici — se pregăteau să a- 
nalizeze activitatea sportivă, să facă 
Î«opuneri pentru dezvoltarea sportu- 
ui în întreprinderea lor.

Mai întîi, firește, au ascultat darea 
de seamă prezentată de președintele 
asociației, tov. Constantin Nichiforel. 
Și ea a trecut în revistă multe reali
zări. în ultimul an sportivii de la Glo
ria-Vatra Dornei au obținut succese cu 
care se pot mîndri. De pildă, echipa 
masculină de volei a ocupat locul se
cund în campionatul raional ; mesele 
de șah au găzduit numeroase întreceri 
disputate în cadrul campionatului 
ional, precum și în alte competiții 
mase; secția de turism a activat 
tens anul trecut, fapt reliefat și 
darea de seamă, care amintea de 
cursiile de la Prislop și de la complexul 
sportiv Borșa; în sfârșit, s-au făcut 
pași pentru închegarea secției de tenis 
de masă, iar ca măsuri practice se 
amintea de creșterea unor jucători și 
de confecționarea unei mese.

Succesele obținute de sportivii aso
ciației Gloria nu au satisfăcut însă 
pe deplin. Și acest lucru s-a observat 
din discuțiile care au urmat. Unul 
dintre participanții la discuții ling. 
1. Popescu) arăta, pe bună dreptate, 
că „în consiliul asociației s-a muncit 
formal, majoritatea sarcinilor fiind asu
mate de președinte. Ca urmare, rezul
tatele sportivilor de la Gloria n-au fost 
pe măsura așteptărilor. De altfel, des
pre lipsurile activității sportive din 
ireprindere s-a vorbit puțin, fapt 
re-mi întărește părerea că darea 
seamă a fost întocmită in pripă".

„împrejurimile orașului nostru 
remarca tov. Ilie Traian — oferă con
diții deosebite pentru practicarea 
sporturilor de iarnă. Nu-mi amintesc

ra
de 
in- 
în 

ex-

în- 
ca- 
de

Asigurarea „schimbului
de mîine“

(Urmare din pag. 1)

• Cîștigarea crosului U.S.I.C. 
Elveția).

In ceea ce privește secția de volei, 
spicuim cîteva dintre cele' mai impor
tante obiective :

• Pregătirea unui număr de 5 
sportivi și 4 sportive pentru loturile 
republicane de seniori. Pentru lotul 
de tineret, 2 băieți și 2 fete.

• Actualele echipe de juniori și 
junioare vor fi înscrise în campiona
tele orășenești de seniori.

• Pregătirea unui numSr de 3 e- 
chipe de copii (băieți și fetițe). Două 
dintre acestea vor participa la între
cerile din campionatul orășenesc de ju
niori.

• In anul 1965 vor fi promovați 
dintre actualii juniori, în echipele de 
seniori ale clubului, patru sportivi (doi 
în formația masculină și doi în cea 
feminină).

• Cîștigarea „Cupei campionilor eu- 
ropeni- și a campionatelor internațio
nale U.S.I.C. (la băieți), locul I ' în 
campionatul R.P.R. la băieți și locul 
11 la fete.

(din

Toți iubitorii sportului în întrecere
(Urmare din pag. 1)

driadei de iarnă și a celor ale Spar- 
lachiadei de vară; pentru mărirea nu- 
mă-tdui de participant! se va pune ac- 
ce»)t p? popularizarea temeinică a com
petițiilor și crearea unor condiții na

cele maiteriale de concurs dintre 
bune;

— inițierea unor acțiuni 
atractive ;

— îndeplinirea integrală

turistice

— îndeplinirea integrala a 
darului sportiv pe anul 1965:

— afilierea ia federațiile de

calen-

spe-

SPORTUL POPULAR
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săînsă ca tinerii din asociația Gloria 
fi participat la concursuri de patinai 
și schi organizate de consiliul asocia
ției".

Intr-adevăr, la Vatra Dornei se poa
te schia sau patina și 4—5 luni pe an. 
Cu toate acestea, consiliul asociației 
sportive Gloria și-a orientat activitatea 
îndeosebi spre sporturile de vară. Des
pre organizarea unui campionat al a- 
sociației sportive la schi sau patinaj 
darea de seamă n-a pomenit nici un 
cuvînt. Tovarășii din consiliul asocia
ției nu s-au gîndit la așa ceva, și nici 
membrii UCFS n-au luat inițiativa de 
a propune organizarea unor astfel de 
întreceri. In schimb, s-au auzit voci 
care propuneau să se acorde sprijin 
mai mare... pescarilor și vînătorilor 
sportivi. Nimic rău în aceasta. Era 
însă de dorit ca măcar în planul de 
măsuri pe anul 1965 să se prevadă 
organizarea unor competiții specifice 
sporturilor de iarnă, cu atît mai mult 
cu cît la Vatra Dornei chiar și copiii 
sînt deprinși să schieze și să patineze. 
Acest lucru însă nu s-a făcut. Poate 
că... acum 1

R. CÂLĂRAȘANLJ

Către performante toi mai valoroase

aceasta, consiliul clubului

Clubul sportiv Banatul activează cu 
două secții: atletism și gimnastică. 
Două ramuri sportive de bază în care 
orașul Timișoara va trebui, într-un 
viitor foarte apropiat, să cunoască cît 
mai multe 
bul nostru 
tor secții 
posibilități 
valoroase.

Pentru 
sportiv Banatul va căuta să contribuie 
la îmbunătățirea radicală a muncii bi
rourilor celor două secții, prin activi
zarea lor, prin organizarea grupelor de 
sportivi într-un mod mai judicios (după 
criterii de vîrstă și pregătire), printr-un 
proces de instruire condus și mai rigu
ros după norme științifice, prin respec
tarea calendarului competițional, ca și 
printr-o legătură permanentă cu me
dicii.

La atletism, de pildă, activează un 
număr de 115 sportivi și sportive cu 
clasificare. Dintre aceștia, trei speră să 
obțină, prin performanțe superioare, 
titlul de maestru al sportului: Ion Me- 
saroș, Crista Mesaroș și Gerhard 
Pichulski. Alți 9 (7 băieți și 2 fete) se 
vor strădui să obțină categoria I de 
clasificare, iar un număr de 28 de 
sportivi (21 băieți și 7 fete) — cate
goria a Il-a. Paralel, pentru a asigura 
secției un puternic schimb de mîine, 
vom căuta să cuprindem în cadrul cen
trului de copii, circa 80 de mici atleți, 
selecționați din școlile de 8 ani.

La gimnastică, numărul sportivilor 
clasificați se ridică la 142. Dintre a- 
ceștia 3 și-au propus să obțină cate
goria maestru — este vorba de Gabrie
la Cristian. Suzana Handler și Aurel 
Gruin — în timp ce Rodica Secoșan și 
Maria Chiliei se află printre cei care 
vizează categoria I. Alți 6 gimnaști vor 
căuta să obțină categorie 
niori (junioare), 5 categoria 
seniori și 32 categoria $ Il-a ju
niori (junioare). Ca și în cazul 
atletismului, pe lîngă secția de 
gimnastică ființează și un centru pen
tru copii. în anul 1965 ne-am propus 
să cuprindem în acest centru 100 de

succese. Iată pentru ce clu- 
și-a propus să asigure aces- 
și, implicit, sportivilor lor, 
către performanțe tot mai

I 
a ■

cialitate a secțiilor de tenis de masă, 
șah și turism ; ,

— legitimarea unui număr de 
de sportivi ;

— îmbunătățirea procesului 
trnctiv-educatrv. astfel ca 10 dintre 
sportivii noștri să obțină clasificarea 
sportivă :

— înșiruirea unui număr de 10 in
structori sportivi ;

— reamenajarea terenurilor de vo
lei, a pistei de popice și a sectoarelor 
de atletism.

Firește, pentru îndeplinirea acestor 
obiective este necesară o planificare 
judicioasă și un efort comun al tu
turor activiștilor noștri sportivi. Sîn- 
tem convinși că vom îndeplini și de- 

_j>ă£i aceste sarcini.

In cursul anului 1964, sportivii de la 
Prefabricate-Progresul s-au făcut re
marcați printr-o activitate competiționa- 
lă bogată la nivel raional (raionul Nico- 
lae Bălcescu) și chiar orășenesc. De
cernarea steagului de asociație sportivă 
fruntașă pe îaion vine să ateste meri- ■ 
tele consiliului, ale membrilor UCFS 
care activează aici.

în fruntea secțiilor pe ramură de sport 
de la Prefabricate-Progresul s-a situat 
cea de tenis de masă, care a ocupat, 
printr-una din echipe, .locul trei în 
campionatul Capitalei. Această perfor
manță i-a conferit dreptul de a parti
cipa la turneul final, pe țară. Pe un 
loc fruntaș (II) s-a situat și echipa se
cundă a asociației care activează într-o 
altă competiție la nivel orășenesc. Și 
un alt fapt demn de subliniat : din do
rința de a-și forma elemente de pers
pectivă, secția de tenis de masă a în
ființat un centru de inițiere care își 
desfășoară activitatea, în condiții opti
me, la sala „Aurora".

Lucruri ia fel de frumoase se pot spu
ne și despre secția de fotbal, în esență 
despre echipa de seniori clasată pe locul 
doi în turul campionatului orășenesc. 
Și în cadrul acestei secții, din preocu
parea pentru viitor, a luat ființă o echi
pă de copii alcătuită din multe ele
mente talentate (Bălașa, Berceanu, Pluti, 
Dicu, Pândele ș.a.). Dovadă : locul doi 
în campionatul Capitalei.

copii, cei mai talentați, depistați cu o- 
cazia unor concursuri speciale de se
lecție, cuprinse de altfel în programul 
nostru competițional.

Pentru asigurarea procesului de in
struire, clubul și-a propus să sporească 
numărul antrenorilor de la 17 la 20.

Avînd la dispoziție condiții bune de 
lucru (gimnaștii — în exclusivitate sala 
Sfatului popular, iar atleții — stadioa
nele C.F.R., Știința, în parte Tineretu
lui iar în perspectivă și stadionul 1 

' "i să
a-

Mai), sportivii noștri sînt capabili 
transpună în viață toate obiectivele 
mintite mai sus.

prof. TEODOSIE MIHU 
secretarul clubului sportiv

Banatul Timișoara

ȘCOLARII DE IA „ION CREANGĂ ÎN PLINĂ ÎNTRECERE!
Elevii de la școala medie „Ion Crean

gă" ,/ din Capitală, continuă frumoasa 
tradiție sportivă statornicită aici la atle
tism, gimnastică și la jocuri sportive.

La atletism se „văd" mai ales fete
le. Sub îndrumarea pricepută a prof. 
Laura lonescu, un „buchet" de talente 
dau asaltul, cu fiecare concurs, către 
performanțe care să le consacre pe plan 
orășenesc. Buchetul este alcătuit, deo
camdată, din Cornelia Teodorescu (X, 
B), specialistă în denii fond, Geta Ne- 
guleț și Cristina Nistor (ambele din 
a IX-a C). foarte bune săritoare. El 
promite insă să se mărească, deoarece 
numărul sportivelor care au îndrăgit 
atletismul trece de 50... Gimnastele 
școlii se impun și ele tot mai mult, in- 

ju- 
Il-a

Rezultate bune au. înregistrat, de ase
menea, secțiile de baschet (locul IV în 
campionatul orășenesc), tir (locul II pe 
raion-echipe) și turism-alpinism (pre
zență activă în toate acțiunile la nive
lul raionului ca și locurile II, III și 
IV la concursurile de orientare turistică 
de la Predeal, Brănești, Snagov, Cer- 
nica și Mogoșoaia).

Toate bune pînă aici. Ce facem însă 
cu celelalte secții pe ramură de sport 
ale căror rezultate sînt departe de a 
mulțumi ? în... culpă se află, în prin
cipal, secțiile de volei, șah și popice. 
Prima din cele enumerate mai sus a 
fost reprezentată printr-o echipă care 
a activat cîndva în campionatul orășe
nesc. Slăbiciunile conducerii secției ca 
și lipsa de răspundere și de seriozitate 
a unor jucători au adus echipa înapoi, 
în raion. Cam din aceleași cauze a retro
gradat și echipa de șah (din oraș în 
raion). Ea înregistrează și acum rezul
tate nesatisfăcătoare. în fine, sportivii 
din secția de popice se zbat și ei, 
undeva, pe la coada clasamentului cam
pionatului raional. Sub posibilități se 
prezintă și secția de handbal, în timp 
ce secția de atletism a rămas singura 
neafiliată.

La Prefabricate-Progresul, tineretului 
i se oferă posibilități largi de a prac
tica sportul preferat. Sportivii au la dis
poziție materiale și echipament (un sin
gur exemplu : fiecare echipă are cel pu
țin câte două rînduri de echipament...), 
asociația dispune de un teren sportiv 
bine utilat. Tocmai de aceea este de 
neînțeles atitudinea unor sportivi, prin
tre care voleibaliștii Emil Trandafir, 
Valentin Bogdan, Dumitru Grigore, șa
hiștii Ion lonescu și Eugen Purea, ju
cătorii de popice Octavian Pistol și Du
mitru Dinu, care fac... opinie separată, 
participînd la activitatea secțiilor respec
tive după bunul lor plac, absentînd nu 
numai de la antrenamente dar chiar și 
de la meciuri.

Toate aceste scăderi au fost pe larg 
dezbătute cu prilejul recentei confe
rințe a asociației sportive. Noul consi
liu, care a fost ales cu acest prilej, 
s-a angajat să remedieze într-un timp 
cît mai scurt lipsurile semnalate. Ur- 
raînd exemplul secțiilor pe ramură de 
sport fruntașe și celelalte vor reuși cît 
de curind să obțină rezultatele aștep
tate. Fiindcă, hotărît lucru, așa cum am 
amintit, la Prefabricate-Progresul se 
poate realiza mai mult...

deosebi prin Elena Sandu (IX A), Ște
fani» Selecan (XI D) s> Gabriela Alecu 
(X D).

La jocuri sportive, băieții — de care 
se ocupă cu multă conștiinciozitate 
prof. Ion Craioveanu — dețin întîieta- 
tea. Baschetbaliștii, de pildă, partid, 
panți la campionatele republicane șco
lare, faza pe Capitală, își măsoară ta. 
lentul intr-una din cele 6 serii ale com
petiției, alături de colegii lor de la 
„Șincai", „Caza" și „Tudor Vladimi- 
rescu". Jucători de bază — L. Dumi
tru (pivotul echipei), M. Dumitrescu 
și M. Vlad. La handbal, pe scheletul e- 
chipei clasei a XI-a C a fost alcătuită 
reprezentativa școlii, participantă și ea 

I

păsuri tot mai dese. Ajuns Ia Fîntțfu 
Voinea (1233 m) ești tentat să te 
oprești și să te odihnești de-a binelea,, 
mai ales cînd afli că mai ai de par
curs doar cîteva sute de metri, dar 
cu o diferență de nivel de... 300 de 
metri. Răgazul este binevenit după 
urcușul obositor de pînă aici și, mai 
ales, înaintea drumului scurt, dar 
pieptiș, care te mai așteaptă. Nu uita 
însă că ești transpirat, iar vîntul, une
ori puternic, care te răcorește, poate 
dăuna sănătății. De aceea, ia măsurile 
cuvenite de prevedere, adăpostește-,te 
în pădure, strînge bine hanoracul, aco- 
peră-ți capul și apoi permite-ți cîteva 
minute de popas, după care pornești 
pe poteca ce-ți poartă pașii pînă la 
complexul turistic Muntele Mic (alti
tudine; 1540 m).

Aici ai de ales între confortabilele 
hoteluri Bella Vista și Brădișor și ca
banele Sebeș, Sebeșel, Dor de Munte, 
Libertatea, „Lazăr Cernescu", toate la 
fel de primitoare și plăcute, aflate la 
mică distanță una de alta.

După un somn fără vise (n-Riipauzit 
pe nimeni plîngîndu-se de insomnie 
după cele 3—4 ore de urcuș de la 
Borlova), a doua zi vei putea admira 
peisajul măreț și odihnitor al împre
jurimilor, mai ales dacă vei urca și 
pînă la Vîrful Muntele Mic (1806 m'- 
De aici vei vedea masivele Țarcu, Go-’ 
deanu, Semenic, precum și frumoasa 
stațiune Poiana Mărului. înapoierea 
la cabană se face, în acest sezon, cu 
schiurile, pe pante line, accesibile și 
începătorilor. în alte zile se pot or
ganiza excursii pe schiuri pe masivul 
Țarcu, învecinat cu Muntele Mic, dar 
numai de către cei care stăpînesc destul 
de bine tehnica schiului. Ei trebuie să 
se înapoieze în aceeași zi, deoarece 
pe Țarcu nu sînt cabane. Frumos este 
și traseul către Poiana Mărului, cu îna
poierea tot în aceeași zi.

Doritorilor de 
nica schiului le 
meroasele pante 
ficile) aflate în 
sau chiar în fața lor, precum și schi- 
liftul montat la Schit. Dar. pînă la 
urmă, și aceștia vor fi atrași de mirajul 
înălțimilor, de splendida panoramă a 
masivelor învecinate |>e care o pot âu , 
mira doar din ușor accesibilul vîrf 
Muntele Mic.

In încheiere, un amănunt esențial 
pentru această perioadă : la Muntele 
Mic zăpada depășește actualmente înăl
țimea de 1 metru I 

a-și perfecționa teh- 
stau la îndemînă nu- 
(ușoare sau mai di- 
apropierea cabanelor

la „republicanele" rezervate elevilor. 
Nota 10 la eficacitate elevilor D. Raiciu, 
Gh. Anca și L. Băiețelu. Tot cla
sa a XI-a C are și cele mai 
multe titulare in echipa feminină de vo
lei a școlii, in frunte cu Elena Petrescu 
și Elena Romancenco.

Campionatele școlare au însemnat insă 
și un bun prilej de trecere a normelor 
Insignei de polisportiv. Pînă acum, na 
număr de 94 de elevi se mindresc tu 
această frumoasă insignă Alți 120 mai 
au de trecut cite 2—3 norme. fer

Fotografia de față a fost realizată de 
fotoreporterul nostru T. Roibu. la un 
antrenament de gimnastică susținui de 
elevi din el. a XI-a.



- J Unele aspecîe ale muncii educative
Loturile dc jucători continuă să iic j. cu sportivii la clubul

ț Progresul este * unul din cluburile cru, dar nu a adus la cunoștința clu- 
k noastre fruntașe. Sub culorile sale ac- bului cele.întâmplate și nici nu a luat 
Ativeaza peste 800 de sportivi de per- măsurile corespunzătoare.

Lipsa de exigență față de unii spor
tivi a dus la crearea unei atmosfere 
de vedetism. Fotbalistul Petre Mîndru 
— cunoscut ca un element disciplinat 
-— a refuzat totuși să joace la două 
din meciurile importante ale echipei. 
Maestra emerită a sportului Victorița 
Dumitrescu, care, de asemenea, trebuie 
să fie exemplu, nu participă cu regu
laritate la antrenamente și este refrac
tară la critică. La fel se comportă 
Maria Ghiță, Dan Tereanu, Aurel Băr- 
bulescu ca și Glicheria Ștefănescu și 
Eugen Mihăilescu.

Alți sportivi au o atitudine pasivă 
la antrenamente, nu pun pasiune și nu 
perseverează în însușirea procedeelor 
tehnice și tactice, se complac în me
diocritate. Trebuie spus că la această 
stare de lucruri a contribuit și faptul 
că unii antrenori nu dovedesc suficien
tă exigență în organizarea antrenamen
telor, nu solicită de la sportivi o parti
cipare conștientă și activă, le fac con
cesii. Așa procedează antrenorii Du
mitru Petrescu, de la atletism, Cris- 
tea Caralulis, de la tenis de cîmp, 
Mariana Bunescu, de la volei feminin, 
Mihai Voinea, de la box. Munca indi
viduală cu sportivii nu se desfășoară 
încă la un nivel corespunzător. Exem
plele amintite mai sus, ca și altele, 
arată că este necesar să se intensifice 
munca de educație, deoarece se ivește 
pericolul automulțumirii, al îngîmfării 
și vedetismului.

Trebuie intensificate și tratate cu 
toată seriozitatea activitățile cultural- 
educative. In învățămîntul politic cu 
fotbaliștii (primul seminar a avut loc 
de-abia la data de 16 decembrie), în 
propaganda prin conferințe (foarte slab
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Apărarea Steagului roșu este la post și lui R. Popovici nu-i mai rămîne decît 
să încerce o pătrundere prin dribling. Fază din meciul Rapid—Steagul 

roșu Brașov

Succesul Steagului roșu (la 
, victorie consecutivă în retur) 

chiar în Capitală continuă să 
montat de iubitorii baschetului. Ca și 
în precedentele ediții ale campionatului, 
capricioasa formație br.așoveană ne a- 
trage atenția prin neașteptate înfrîn- 
geri, sau victorii din cele mai specta
culoase, ca aceea din ultima etapă.

Duminică dimineața, de pildă, ste
garii au servit echipei feroviare din 
București o lecție de felul cum trebuie 
apărate șansele în jocurile grele, cînd 
nu pornești cu prima șansă. Deși se 
prezentau ou un lot inferior numericește 
(Steagul roșu a contat practic doar pe 
6 jucători dintre care Petre Dumitres
cu aflat în perioadă de convalescentă) 
și handicapați de lipsa pivotului K. 
Zereleș, suspendat de. F. R. Baschet, 
brașovenii nu au dezarmat în nici un 
moment, au aruncat în luptă toate re
sursele lor fizice și tehnico-tactice, 
smulgînd victoria.

Acest rezultat întărește poziția în 
clasament a echipei din. Brașov, care 
—- avînd în vedere și programul favo
rabil din retur (joacă acasă cu toate 
echipele studențești) — are acum mari 
șanse de a evolua în turneul final. Bi
neînțeles, dacă nu ne va oferi în conti
nuare și... altfel de surprize. Ceea ce — 
sincer vorbind nu ar fi exclus, dacă ne 
gândim la lotul restrâns

a treia 
obținut 
fie co-

(mai mult de-

Progresul

1. Dinamo Buc.
2. Steaua Buc.
3. Din. oradea
4. Rapid Buc.
5. Știința Buc.
6. Știința Cluj
7. St. r. Brașov
8. Știința Tim.
9. Știința Tg. M.

10. C.S.M.S. Iași
11. Politeh. Cluj
12. Farul. C-ța

ic lâ li. • • i

14 12 2 1142: 902 26
14 12 2 1112: 857 26
14 8 6 1021: 957 22
14 8 6 1053: 938 22
14 8 6 952: 983 22
14 7 7 970: 900 21'
14 7 7 1087:1099 21
12 7 5 821: 816 19
14 4 10 960:1070 18
14 4 10 876:1008 18
13 3 10 751: 901 16
13 2 11 739:1053 15

cititori nei-ati pus OJntrucît mai mulți
serie de întrebări asupra modului cum 
se alcătuiește clasamentul reamintim 
că ;

— două echipe la egalitate de 
puncte vor fi departajate prin coșa- 
veraj direct și apoi prin coșaverajul 
general ;

— trei sau mai multe echipe la ega
litate de puncte vor fi departajate prin 
numărul de victorii (între ele), coșa
verajul direct și coșaverajul general.

• Clasamentul coșgeterilor: 1. H. 
Demian 312 p, 2. R. Țedula 283 p, 3. 
A. Savu 269 p. 4. M. Albu 258 p, 5. E. 
Franț 254 p, 6. A Novacek 250 p, 7. 
N. Birsan 240 p, 8. D. Scripcaru 227 
p, 9. Cih. Ilofman 215 p, 10. R. Esig- 
man 199 p.

organizată) s-a ,manifestat^mult format 
lism. In anul 1964 s-au expus în fața 
sportivilor doar trei conferințe, lată 
de ce s-au ivit carențe în pregătirea 
morală și de voință a unora dintre 
sportivi, iată de ce aceștia comit acte 
de indisciplină. i

La această situație nesatisfăcătoare 
în munca educativă a contribuit fără 
îndoială inactivitatea comisiei de pro
pagandă, condusă de tov. Gheorghe 
Zășnea, care n-a existat decît pe hîr-, 
tie, sau care s-a ocupat doar de agi
tația vizuală și de unele probleme 
mărunte. , . . _ r

Conducerea clubului 'Progresul tre
buie să ia de urgență măsurile cele 
mai eficace de combaterea actelor de 
indisciplină ce se mai petrec încă în 
unele secții. De asemenea, să urmă
rească și să supravegheze îndeaproape 
procesul instructiv-educativ, interve
nind cu hotărîre în sprijinul realizării 
lui. Este necesar să se cultive la unii 
antrenori ai acestui club spiritul de 
răspundere față de munca de instruire 
și de educație. Munca educativă, ca 
latură a procesului de pregătire a spor-, 
tivului, este foarte complexă, iar reu
șita ei depinde de caracterul organizat 
și atractiv pe care îl îmbracă, de con
ținutul de idei, de perseverența și de 
varietatea formelor și mijloacelor folo
site. Numai înțelegînd acest lucru, 
muncind cu perseverență se pot lichida 
lipsurile, manifestările de nepăsare, 

de individualism și vedetism. Numai 
astfel clubul Progresul își va putea în
deplini cu cinste sarcinile importante 
pe

sA Ătâwuzu pene ow ue opuiuvt ue yjtti- 
formanță încadrați în 15' ramuri de 

1 sport.’Printre aceștia se numără sportivi 
Icunoscuți ca Maria Alexandru — fos- 
tă campionană mondială la tenis de 
masă, Gheorghe lancu și Elena Bă- 
căoanu — recordmani mondiali la pa
rașutism, boxerii Puiu Nicolae și Con
stantin Niculescu, voleibalistul Mihai 
Chezan, atleta Anca Gurău și alții.

In ultimii ani, sportivii de la Pro
gresul au obținut unele succese în în
tâlnirile interne și internaționale, iar 
94 dintre ei au fost selecționați în 
loturile republicane. In pregătirea lor, 
sportivii se bucură de o bază mate
rială corespunzătoare și de o îndrumare 
calificată din partea unor antrenori ca
lificați, care asigură în procesul de 
antrenament o îmbinare armonioasă a 
instruirii și educației sportivilor lor. 
Ei se interesează îndeaproape și de 
modul cum elevii lor participă la mun
ca profesională, la cursurile școlare și 
universitare, țin o legătură permanentă 
cu familiile sportivilor. Acest fapt a 
contribuit la întărirea muncii educa
tive în echipele de care se ocupă, la 

k formarea unor sportivi disciplinați, 
T mulți dintre ei putând fi dați ca exem- 
iple.
k La recenta plenară a consiliului clu- 
^bului, care a analizat modul cum se 
^desfășoară munca educativă cu spor

tivii, au fost scoase la iveală și o serie 
de lipsuri, care fac ca unele dintre 
echipele clubului (volei ■— mai ales fe
minin — handbal-feminin, lupte, fotbal 
ele. să se afle la periferia clasamente
lor. Unii dintre sportivi mai comit a- 
bateri de la disciplină iar antreno
rii lor nu iau atitudine. Baschetbalistul 
Ioniță Ion — spre exemplu — a fost 
scos din lot de către conducerea clu
bului pentru indisciplină. Cu toate a- 
\cestea, antrenorul Mircea Stănculescu, 
nerespectând hotărîrea luată, l-a inclus 
idin nou în lot. Și mai sînt cazuri ase
mănătoare: cu prilejul deplasării la 
” ' boxerii Vasile Nițoi și Marin 

i au avut grave abateri de la 
disciplină. Antrenorul a știut acest lu-

sprijinit m.ai serios de conducerea sec
ției de baschet a Steagului roșu care 
(am mai spus-o și în alte rînduri) își 
tratează echipa ca pe un copil vitreg. 
Ar fi necesară și o atenție mai mare 
din partea comisiei regionale de spe
cialitate, care dispune de posibilități 
superioare.

Nu este însă singurul caz în mate
rie de loturi necorespunzătoare. Și 
Farul Constanța a venit duminică la 
București doar cu 7 jucători și a înche
iat partida (ou Dinamo București) cu 
un pasiv de 52 de puncte! în ciuda 
numeroaselor critici aduse secției res
pective, echipa constănțeană continuă 
să aibă în această întrecere republicană 
o prezență modestă din toate punctele 
de vedere, care ridică mai multe sem
ne de întrebare asupra activității ei în 
campionat. Sînt justificate sumele de 
bani (fie ele chiar mai reduse), care 
se cheltuiesc cu această formație ? își 
aduce ea vreo contribuție la progresul 
baschetului romînesc ? Iată numai două 
întrebări la care conducerea clubului, 
și chiar consiliul regional UCFS, da
torează de mai mult timp un răspuns, 
(a. v.). .

Foto : V. Bageac 1
cît atît nici nu se poate) de care be
neficiază echipa. Pentru că, și aceasta 
nu trebuie omis, duminică baschetba- 
liștii din Brașov și-au văzut încununa
te cu succes deosebitele eforturi și ou 
largul concurs al feroviarilor și s-ar

ECHIPA SAPTAMINII: M. Spi
ridon (Dinamo București), I. Di- 
nescu (Rapid București), A. Nova- 
cek, E. Niculescu, R. Diaconescu 
(Steaua), 
(Steagul roșu Brașov), 
(Știința Tg. Mureș), 
ring (Știința Cluj), 
(Dinamo Oradea) 
(Știința București),

E Frânt, R. Esigman 
) L. Toth 
Ă. Prie, Ruh- 

Gh. Hofman 
și A. Savu

care le are.

CONSTANTIN STOICU
șeful comisiei

munca educativă cu sportivii 
a Consiliului General al UCFS

Al treilea patinoar la Baia Mare
k Reșița
JTelefan 

discivlir
I

viitoare adver-putea ca în meciurile 
sării lor să nu mai fie atît de ge
neroși...

Iată deci că principala sarcină ce 
revine noului antrenor, Costel Negrea, 
este de a rezolva problema completării 
lotului cu jucători tineri, cu perspective, 
de care — sîntem siguri — Brașovul 
nu duce lipsă. în această direcție însă 
antrenorul C. Negrea va trebui să fie

Membrii asociației sportive Minerul din Baia Mare au depus eforturi însu
flețite pentru amenajarea unui patinoar natural între Pîrîul Morii și complexul 
sportiv „23 August". Acesta este cel de-al treilea patinoar natural pus la 
dispoziția amatorilor din orașul Baia Mare. La inaugurare, care a avut loc 
zilele trecute, au venit numeroși tineri și tinere din cartierele 23 August și 
Valea Roșie. In fotografie : pe luciul gheții, handbalistul St. Pirci fi fotba

listul I. Covaci conduși de o drăgălașe patinatoare.
V. Săsăranu — coresp reg.

E ETI N S T

Gore crede că știe regulamentul...
Prietenul meu Gore nu se numără 

printre pasionații hocheiului. Nu lip
sește însă de la fotbal, iar în timpul 
iernii preferă sporturile de sală- Săptă- 
mîna trecută l-am convins totuși, să 
vină într-o seară la patinoar. L-am 
așteptat la intrare, ne-am luat locurile 
în tribună și așteptam începerea mc 
ciului. Steaua — Dinamo 1 Merita...

— Să știi, însă, că m-am pregătit 
pentru astă-seară, mi-a spus Gore. Am 
studiat regulamentul... Cunosc totul...

L-am felicitat pe Gore și mi-am zis : 
„Ce bine ar fi dacă toți spectatorii ar 
face la fel ! Adio, atunci, fluierături, 
nemulțumiri, proteste, „pune-ți oche
lari, arbitrule

începe jocul. E dinamic, echilibrat, 
viguros. Gore e îneîntat. Un dinamo- 
vist își fringe crosa și continuă să 
joace cu ea ruptă. Arbitrul îl sancțio
nează- Gore comentează, competent și 
satisfăcut :

— E clar, e clar ! Două minute pena
lizare. Articolul 46 „Crose rupte11, ali
niatul a...

Rămași în inferioritate numerică, 
dinamoviștii sînt dominați și, înainte 
de scurgerea celor două minute, pri
mesc un gol. Coechipierul lor pedepsit 
reintră in joc.

Gore e uluit i

— Bine, dragă, dar n-au trecut două 
minute...

— N-are importanță. Articolul 27, 
despre pedepsele minore, prevede — în 
urma modificărilor aduse de congresul 
L.I.H.G. de Ia Rimini, în 1960 — că 
dacă o echipă se află în inferioritate 
numerică și în acest timp primește un 
gol, atunci jucătorul care a pricinuit

marca reluînd pucul ricoșat din portar, 
din bare sau din mantinela de fund. 
Știu toate chestiile astea...

Nu pot să nu admir precizia și rapi
ditatea cu care amicul meu și-a însușit 
regulamentul.

Pană execută șutul dar nu marchea
ză. Gore anticipează :

— Acum, fiindcă nu s-a înscris gol,

descompletarea revine pe gheață.
Gore îmi mulțumește, dar pare de

zamăgit.
Ultima repriză. Pană se îndreaptă 

singur spre poartă, dar în situație cla
ră de gol e atacat neregulamentar de 
Varga. Dinamo beneficiază de un șut 
de penalitate.

— Cunosc, cunosc, jubilează Gore- 
E un fel de II metri dc la fotbal. Ju
cătorul executant pleacă singur cu 
pucul de la linia albastră, îl conduce 
fără oprire și șutează. O dată ce s-a 
șutat, faza se încheie,. Deci nu se poate

Varga va trebui să stea două minute 
pe banca de penalizare, deoarece el a 
comis greșeala...

Varga însă, spre stupefacția priete
nului meu, rămîne pe teren.

Intervin :
— Dragul meu, Congresul L.I.H.G. 

dc la Montana (1963) a modificat și 
în această privință regulamentul. Ca 
urmare a unui șut de penalitate, indi
ferent dacă s-a marcat sau nu gol, 
pedeapsa minoră nu se va mai aplica.-.

Gore ș-a_ dezumflat total. Bagă mina

în buzunarul paltonului și scoate <1 
broșurică albastră :

— Poftim, ăsta-i regulamentul...
— Asta-i regulamentul CARE SE 

POATE GĂSI LA NOI. Privește pri
ma pagină. Tipărit în 1959. Acum 
șase ani. De atunci i s-au adus mo
dificări de două ori.

— Multe ? Importante ?
— Apreciază și tu. în 1960 s-au ope

rat modificări și completări la 25 din 
cele 80 de articole; în 1963, s-a lucrat, 
„pe ici pe colo, prin părțile esențiale", 
la alte 22 de articole...

— Vasăzică, regulamentul meu, care 
se găsește...

— Regulamentul tău, care nici nu 
prea se găsește, e total depășit, inac
tual, și... vai de jucătorii care ar mai 
juca după el.

— Bine, dar arbitrii ?...
— Arbitrii au niște foi bătute Ia 

mașină, cu modificările. Vreo 15 exem
plare, în total.

— Așadar, un fel de „secret 
lor“... Crezi că e bine ?

— Cred că nu e bine și că 
bui tipărit regulamentul de 
Măcar pentru sezonul viitor...

RADU URZICEANU

al zei-

ar tre- 
hochei.
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RAID-ANCHETĂ...
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CUM SlNT APROVIZIONATE MAGAZINELE
CU ECHIPAMENT Șl MATERIAL SPORTIV

SCHI
PE PÎRTII...

1 n săli, pe patinoare, pe pîrtiile de schi mii și mii de tineri se antre-
I nează sau se întrec în numeroase concursuri. Paralel, cluburile și 

asociațiile sportive organizează diferite acțiuni cu caracter recreativ, din 
care na lipsește sportul. In plus, zeci de mii de tineri și oirstnici sînt angre
nați în frumoase și instructive excursii, în programul cărora sînt incluse și 
întreceri sportive.

La reușita tafuror acestor activități tm rol important îl foacă asigu
ram unor' condiții, cit mai bune iubitorilor sportului. In această direcție, 
organele și organizațiile sportive se îngrijesc, printre altele, și de procu
rarea echipamentului și materialelor sportive necesare.

Pentru a vedea modul în care magazinele specializate in desfacerea unor 
astfel de produse reușesc să satisfacă cerințele, am organizat, un raid- 
anchetă în patru centre din țară, lată, mai' jos, relatările corespondenților 
noștri:

VATRA DORNEI

Cu prilejul vizitei făcute la Maga
zinul de articole sportive, material și 
echipament necesar practicării sportu
rilor de iarnă din Vatra Dornei, am 
constatat că în depozit se aflau peste 
300 de săniuțe și peste 150 de patine, 
zeci de perechi de schiuri „Pionier", 
precum și bocanci de schi, pantaloni, 
hanorace, pulovere, mese de tenis și 
mingi. Toate aceste produse sînt foarte 
mult solicitate. Este suficient să ară
tăm că în luna decembrie magazinul 
a vîndut amatorilor de sport și aso
ciațiilor materiale și echipament pen
tru activitățile de iarnă în valoare de 
peste 250 000 lei.

Trebuie să menționăm însă că, deși 
lucrătorii acestui magazin (Carol Seh- 
ter și Elena Chioreanu) au solicitat or
ganelor lor superioare să le pună la 
dispoziție o cantitate mai mare de ma
terial și echipament de sezon, magazi
nul a rămas lipsit de schiuri de fond 
(populare și de performanță) și alpine. 
De asemenea, magazinul nu este apro
vizionat suficient cu bețe de alun, pa
tine pentru copii și adulți, hanorace 
bărbătești, șahuri și altele.

Schiurile vi le putem servi acum, ghetele insă ne sosesc pe la sfir- 
lui februarie, poate pînă atunci și ninge...

Desen de Neagu Rădulescu

în orașul și raionul Vatra Dornei 
sînt sportivi cu reale calități, care acti
vează în cadrul S.S.E. și Ia secțiile 
asociațiilor sportive. Ei trebuie să gă
sească materiale și echipament de spe
cialitate în cantități suficiente și de 
bună calitate.

PAVEL SPAC — corespondent

BRAȘOV

în orașul Brașov se desfășoară o in
tensă activitate și în timpul lunilor de 
iarnă, ceea ce face ca magazinele care 
pun în vînzare material și echipament 
sportiv să fie mult solicitate. Vizitînd 
în aceste zile două unități comerciale 
din orașul nostru, unde poți întîlni zil
nic numeroși sportivi cumpărînd arti
colele necesare antrenamentelor sau 
competițiilor, am constatat că varieta
tea și cantitatea acestor produse nu 
satisfac decît parțial cererile.

Primul popas l-am făcut la magazi
nul nr. 30 OCL Textile-încălțăminte, 
care — în treacăt fie zis — nu se ri
dică la nivelul celorlalte unități co* 
taerciale din Brașov, nici prin spațiul 
de care dispune și nici prin modul de 
prezentare a mărfurilor. Responsabila 
magazinului, Matilda Schuller, ne-a 

spus că unitatea nu a putut pune la 
dispoziția publicului o gamă variată 
de material și echipament sportiv. A- 
provizionarea magazinului nu s-a făcut 
la timp. Astfel, bocancii de schi — 
atît de solicitați în orașul Brașov — 
nu au sosit decît în ultimele zile ale luni; 
decembrie, iar pantalonii de schi pen
tru copii nu au mai intrat în magazin 
de la începutul lunii noiembrie ! De 
asemenea, patinele și ghetele pentru 
patinaj au existat în cantități mici. în 
plus, aprovizionarea cu aceste articole 
nu s-a făcut ritmic, așa încît cînd erau 
ghete nu se găseau patine și invers. 
La fel s-au petrecut lucrurile și cu 
schiurile produse Ia Reghin, din care 
s-au adus numai măsuri mari, motiv 
pentru care delegații S.S.E. Brașov ve- 
niți să cumpere 50 de perechi de 
schiuri au achiziționat doar... două !

Și la cealaltă unitate, magazinul 
SPORT O.C.L. Metalochimice, lucrurile 
nu se prezintă mult diferit- Aici a- 
provizionarea a fost ceva mai bună, 
cumpărătorii găsind schiuri produse la 
Reghin și din import, precum și patine 
sau bocanci de schi. Dar, așa după 
cum ne-a mărturisit responsabila ma
gazinului, Virginia Proca, măsurile nu 
au fost cele mai indicate, iar uneori 
și calitatea acestor produse a lăsat de 

dorit. Astfel, s-au primit reclamații că 
bocancii de schi .Turist” produși la 
Reghin nu sînt bine lucrați, la unele 
perechi desprinzîndu-se talpa.

în general, se poate spune că la am
bele magazine, materialele și echipa
mentul sportiv sînt în cantități insufi
ciente și de mărimi necorespunzătoare. 
Acest lucru a determinat — pe de o 
parte — ca cele două unități să nu-și 
îndeplinească planul pe trimestrul IV 
al anului 1964, iar pe de altă parte, 
ca activitatea din sporturile Specifice 
lunilor de iarnă să aibă de suferit.

C. GRUIA—corespondent regional

TIMIȘOARA

Vizitînd zilele trecnte magazinele din 
Timișoara care desfac materiale spor
tive, am întîlnit o situație neplăcută. 
Astfel, magazinul 43 OCL Metalochi- 
mie, care vinde material și echipa
ment cu virament pentru asociațiile și 
cluburile sportive, este foarte slab a- 
provizionat pentru sezonul de iarnă. 
Lipsesc lucrurile cele mai solicitate, 
cum ar fi legăturile și bețele pentru 
schiuri. Anul trecut, de pildă, acest ma
gazin a vîndut în lunile de iarnă peste 
20» de garnituri, iar în acest sezon 
doar 20... Și aceasta, în ciuda faptului 
că responsabilul magazinului a făcut 
comanda materialelor necesare de la 

ele nu au sosit în magazin nici pînă în 
ziua de astăzi.

O situație similară am constatat și 
la magazinul nr. 26 OCL Metalochimie 
(materiale și echipament sportiv cu 
plata în numerar). Aici rafturile sînt 
pline cu hanorace, sacoșe, patine, exis
tă și săniuțe pentru copii, dar mult 
solicitatele legături și bețe de schi 
lipsesc cu desăvîrșire. Interesîndu-ue 
mai îndeaproape am putut afla că și 
comenzile acestui magazin datează de 
mai multe luni, fără a fi rezolvate.

Am trecut și pe la magazinul nr. 35 
OCL Metalochimie, care de cîteva săp- 
tămîni dispune de o încăpere frumos 
amenajată într-un bloc nou construit. 
Nici aici lucrurile nu se prezintă mai 
bine. Există schiuri, dar numai pentru 
copii, iar numărul cel mai mare pentru 
bocanci este 40. Stînd de vorbă cu 
responsabilul magazinului, D. Meici, 
am aflat și de lipsa altor sortimente 
de sezon necesare iubitorilor sportului 
de iarnă : mănuși îmblănite, pulovere, 
ciorapi, patine etc.

Toate acestea impun organelor res
pective remedierea cît mai grabnică a 
lipsurilor semnalate, astfel ca magazi
nele în cauză să poată satisface pe 
deplin cerințele tot mai mari ale cum
părătorilor.

AL. GROS—corespondent 
regional

IAȘI

Magazinul de sport din orașul nos
tru a rămas doar cu numele. De la 
începutul trimestrului IV al anului 
1964 și pînă azi aprovizionarea se face 
prin I.C.R.T.I. și I.C.R.M. greoi și 
fără simț de răspundere. Gama sorti
mentelor este extrem de redusă. Nu se 
găsesc treninguri și pantaloni de schi 
pentru copii, pulovere pentru cei mai 
vîrstnici. Schiurile „Pionier” pentru 
copii se află în cantități suficiente, în 
schimb nu există nici legături și nici 
bețe ! Lipsesc pantalonii de schi de 
măsuri mari, iar schiurile nu au legă
turi și bețe. Comanda pentru bocanci, 
făcută de magazin de la 15 decembrie 
1964, nu a fost onorată nici pînă acum- 
Sînt ghete pentru patinaj artistic, dar 
fără... patine, deoarece patine găsești 
doar nr. 35. Nu au fost repartizate 
magazinului decît ghete și patine de 
hochei purtînd măsurile 37 și 38 • ? 
Lipsa devine și mai pregnantă cînd 
soliciți un lucru mărunt, cum ar fi un 
maiou de o măsură normală sau o 
paletă de tenis de masă, articole pe 
care nu le-am mai văzut în magazin 
de luni de zile. Tricourile sportive au 
un colorit lipsit de gust și neschimbat 
față de acum 6 luni. în plus, culorile 
nu au nimic comun cu cele ale asocia
țiilor sportive din Iași. In acest maga
zin amînările de azi pe mîine au de
venit ceva obișnuit.

Cauzele acestei situații sînt :
— desființarea magazinului I.D.M.S., 

unitate profilată special și încadrată 
cu personal calificat;

— împrăștierea acestor specialiști 
prin unitățile I.C.R.T.I. și I.CR.M., 
unde — față de volumul mare de alte 
produse pe care îl desfac — și-au 
pierdut specializarea.

în vechiul sistem de Organizare apro
vizionarea se făcea dintr-un singur loc, 
pe cînd azi se întîmpină dificultăți cu 
colectarea materialelor ți echipamentu
lui din 4 puncte aflate la mari distanțe 
unul de altul. Din aceste motive, ma
gazinul de sport a rămas doar cu nu
mele și cu... planul nerealizat.

D. DIACONESCU—corespondent

Ce concluzii se pot trage din cele relatate de corespondenții noștri ? 
Prima și cea mai importantă — după părerea noastră — este că aprovizio
narea magazinelor respective nu se face la timp, în raport cu ponderea dis
ciplinelor sportive în anumite perioade și nici ținlndu-se seama de dezvol
tarea lor în regiunile țării. Credem că în această privință, un sondaj preala
bil sau o consultare cu organele și organizațiile sportive ar putea rezolva în 
bună măsură această importantă problemă, ceea - ce ar contribui la desfă
șurarea în bune condițiuni a activității sportive. De asemenea, este necesar 
să se asigure o mai bună aprovizionare acestor unități comerciale cu arti
cole pentru toate categoriile de vîrstă și în special pentru copii. în sfîrșit, 
se impune respectarea comenzilor și rezolvarea lor cu mai multă operati
vitate.

Organele de resort din Ministerul comerțului interior au datoria să pri
vească cu mai multă răspundere problema difuzării materialului și echipa
mentului sportiv, pentru a veni efectiv în ajutorul bunei desfășurări a acti
vității sportiv-recreative și a procesului de instruire și competițional din 
cluburile și asociațiile sportive. Aceasta ar duce, în același timp, la asigu- 
[apea ^it(ibi(ității uruțăților comerciale respective.

SCHIORII DE LA 
GARPAȚI, VOINȚA și 
S.S.E. SINAIA au par
ticipat duminică diminea
ță la cursa de slalom 
special dotată cu „Cupa 
Telefericului**. Traseul a 
fost amenajat pe pîrtia 
din spatele hotelului „Al
pin", pe o zăpadă mare, 
dar moale. Clasamente 
seniori: 1. C. Tăbăraș 
(Carpați) 78,8; 2. M.
Bucur (Carpați) 80,6; 3-. 
Sp. Bălan (Voința) 85.2; 
juniori: 1. 1. Juna»
(S.S.E.) 96,3; 2. R. Vi
rare» (S.S.E.) 102,0; 3. 
M. Șteîănescu (Voința) 
102,3; junioare: 1. Elena 
Neagoe (S.S.E.) 116,3; 2. 
Elena Dorica (S.S.E.) 
134,2; 3. Florfca Meg to
nus (S.S.E.) 152,2. (M.
BOTA-coresp.).

PRIMUL CONCURS 
desfășurat în acest sezon 
la Sf. Gheorghe a fost 
organizat de A. S. Tex
tila și s-a bucurat de o 
bogată participare: • 171 
schiori. Cîștigătorii pro
belor: coborire seniori: 
Z. Sandor (Ferar), ju
niori: R. Pete (Textila), 
fond juniori 3 km: R. 
Peto, juniori 5 km: I. Be-
nedec (Progresul), junioare 2 km: '/. 
Secheles (Textila). (Z. PAP - coresp.).

PÎRTIILE PARÎNGULUI au găz
duit primul concurs oficial al sezonu
lui, dotat cu „Cupa 24 ianuarie”. In- 
toeeerile, organizate de consiliul regio
nal UCFS Deva în colaborare cu co
misia de schi din orașul Petroșani, 
s-au bucurat de un frumos succes, la 
ele participind schiori de la Minerul 
Lupeni, Energia Paroșeni, Parîngul 
Pefroșeni, „30 Decembrie" Petro
șani, S.S.E. Petroșeni și Con
structorul Hunedoara. Probele de sla
lom special și slalom uriaș au avut 
aceiași câștigători și anume: Grigore 
Ctoflica (Minerul Lupeni) la juniori, 
Rodica Stanciu (Parîngul Petroșeni) 
la junioare, Victor Lazăr (Parîngul) 
la seniori și Virginia Peterfi (Parîn
gul) la senioare. Iată și oîștigătoiîi 
probelor de lon-d: 3 km junioare: Mar
gareta Schmidt (Energia Paroșeni), 
10 km juniori: Gh. Lorinț (Energia),

Ilie Năstase l-a învins pe Petre Mărmureanu 
în „Cupa

Turneul final care trebuie să desem
neze pe cîștigătorul ediției din acest an 
a „Cupei de iama" a debutat cu un 
rezultat surpriză. Campionul de juniori, 
Ilie Năstase, a reușit să-l întreacă la 
mare luptă pe Petre Mărmureanu, jucă
torul care poartă nr. 2 în clasamentul 
de anul trecut al primilor noștri tenis- 
meni. Ilie Năstase s-a prezentat cu o 
minge de serviciu mult îmbunătățită, cu 
lovituri puternice, opunînd adversarului 
său tocmai calitățile cu care acesta ex
celează de obicei. Mărmureanu a reușit 
totuși să păstreze inițiativa în primele 
două seturi, pe care și le-a adjudecat, 
în momentul când disputa părea rezol
vată în favoarea celui mai matur, Năs
tase are un reviriment spectaculos, cîș- 
tigă net al treilea set ți apoi, luptînd 
din ce în ce mai bine, cucerește victo-

Duminică dimineața, Ion Zangor de la A.S.A. Bra
șov a avut o comportare remarcabilă în cursa de 
slalom special din cadrul „Cupei Tractorul"., cuce
rind primul loc după o luptă strinsă cu ceilalți 

participanți.
Foto : D. Stănculescu

15 km seniori: Gh. Lupaș (Energia). 
„Cupa 24 ianuarie'* a fost cucerită de 
echipa asociației sportive Minerul Lu
peni. (STAICU BALO1 - coresp. regio
nal).

CONCURSUL DE INAUGURARE a 
sezonului în orașul Gheorghieni s-a 
desfășurat pe un timp excelent, :n 
fața unui public numeros. Cîștigătorii 
probelor: FOND copii cat. I: G. Kosa 
(înfrățirea), copii cat. a Il-a: G. Ale
xandru (înfrățirea), juniori: Z. Seliem 
(înfrățirea), junioare: Rozalia Coloși 
(înfrățirea), seniori: Gheorghe Bene- 
dec (1LEFOR), senioare: Ileana Flo- 
rica (Valea Strîmbă); SLALOM SPE
CIAL copii cat. I: C. Benedec (Valea 
Strîmbă), copii cat. a Il-a: Carol Ba- 
rabaș (înfrățirea), juniori: Ștefan La
zăr (înfrățirea), junioare: Maria Pal 
(înfrățirea). Concursul a evidențiat 
buna pregătire a schiorilor de la În
frățirea și din Valea Strîmbă. (L. 
KARDA-corespondent).

|

de iarnă**
ria la limită : 3—6, 4—6, 6—0, 6—4, 
8—6.

Apreciem jocul bun (deși cu fluctua
ții) al tînărului Ilie Năstase, care se 
dovedește în progres. în sferturile de 
finală ale competiției, el a dispus și de 
C. Popovici — finalistul campionatului 
republican de anul tiecut — la scor 
categoric : 6—2, 6—2.

în primul lor meci din cadrul tur
neului final, Bosch l-a întrecut pe C. 
Năstase cu 6—3, 4—6, 6—0, 6—2.

în grupa a doua a turneului final 
(locurile 5—8) s-au înregistrat rezulta
tele : Dron-Niculescu 6—2, 6—0 ; Po- 
povici-Cherecheș 2—6, 6—4, 6-—3.

Iată acum și alte rezultate ale sfer
turilor de finală, care au desemnat pe 
competitorii în cele două grupe : Măr- 
inureanu-Cherecheț 7—5, 6—4 ; I. Năs- 
tase-Popovici 6—2, 6—2. Bosch s-a ca
lificat prin neprezentarea lui Boaghe.

în competiția feminină, ultimele patru 
jucătoare rămase în întrecere sînt . Ma
riana Ciogolea, Aneta Vei one, Letiția 
Man și Eleonora Roșianu. Primele re
zultate : Ciogolea-Verone 6—2, 6—2; 
Roșianu-Man 6—1, 6—2.

A avansat și întrecerea din cadrul 
probei de dublu băieți. Optimi de fi
nală : Țereanu, Niculescu-Dumitrescu, 
Nicolae 6—0, 6—0 ; Basarab, Cruceanu- 
St. Popovici, Anton 6—-3, 6—2; So- 
mogy, Cristea-Mita, Tomin 6—8, 6—3, 
13—11.

Azi și mîine, în sala Steaua, au loc 
ultimele jocuri.

RD. £



Antrenamentele continuă...

naru, portanil echipei Flacăra roșie, privește neputincios la mingea trimisă 
de Oblomenco cu destinație precisă : plasa.

Foto ; V. Bageac

APID și-a început jocurile cu ca
is- jje . verificare și omogenizare, 
îinică dimineața, feroviarii s-au 
enat în compania echipei Flacăra 
: (din cat. C). La sfîrșitul celor 90 
ninute de joc, Rapid a cîștigat cu 
> (1—0) prin punctele înscrise de 
menco 2, Năsturescu, Ionescu și 
reanu.
i prima repriză a fost folosit urmă- 
I „ 11 “ : Urziceanu — Greavu, Mo-

Lupesou, Macri — Jamaischi, 
'gescu — Năsturescu, Dumitriu II, 
seu, Codreanu. După pauză au ju- 

Andrei — Lupesciu, Motroc (din 
70 Costea-junior la Rapid), Lan- 
Greavu — Dinu, Georgescu — 

u-rescu (min. 70 Rugiubei), Iones- 
Oblemenco, Codreanu. A absentat 
vat C. Dan care se află în perioada 
xamene Săptămîna aceasta Rapid 
susține, pe stadionul Giulești, alte 
i jocuri de verificare : joi, cu Elec- 
ica (echipă care activează în carn
alul orășenesc) și duminică, cu 
ilul Buc. (din cat. B).

LA DINAMO PITEȘTI

i antrenamente participă următorii 
tori: Matache, Niculescu (portari), 
an, Barbu, Ilie Stelian, Badea, G.

(fundași), Stoenescu, Olteanu, 
in (mijlocași), Banu, Naghi, Da- 
C. Radu, Prepurgel (atacanți). 

leanu și C. Ionescu nu sînt încă re- 
liți de pe urma accidentărilor sufe- 
Amintim că Prepurgel și C. Radu 
juniori promovați din echipa pro

prie ; ei s-au alăturat Iui Dobrin, de 
asemenea element ridicat în cadrul 
secției.

In programul de pregătire al dina- 
moviștilor din Pitești sînt prevăzute 
—■ după ședințele de pregătire aflate 
în plină desfășurare — o serie de 
jocuri de verificare.

MARCU SPERA...

Duminică dimineața, la meciul de 
volei feminin Știința Cluj — Parti
zanul roșu Brașov, l-am întâlnit pe 
Mărcii, fundașul dreapta al Științei 
Cluj. își urmărea cu atenție soția, cu
noscută și ea ca o valoroasă jucătoare 
a clubului studențesc

— Ce faci, Paule ?
— Foarte bine
— N-ai emoții ? Bineînțeles... pen

tru soție.
— De loc.
— Și cu fotbalul ?
— Mă pregătesc. Și încă foarte se

rios. Echipa a făcut pînă în prezent 
23 de antrenamente. Vrem să jucăm la 
primăvară un fotbal frumos, iar eu 
drept să vă spun, aș dori să joc în 
națională. Am 25 de ani și cred că-mi 
voi atinge ținta. Mă pregătesc cu multă 
seriozitate pentru a intra în atenția 
selecționerilor.

L-a.m lăsat pe Marcu să urmărească 
în continuare meciul de volei și i-am 
dorit tot succesul.

Spectacol? Da! Dar și finalizare...
Vă mai amintiți ? Puțin a lipsit în 

campionatul trecut ca C.S.M.S.-ul să 
părăsească prima categorie a țării. Și-a 
ținut suporterii în „răcori" pînă în ul
tima etapă, cînd numai datorită gol
averajului a cîștigat „duelul" cu Știin
ța din Timișoara, cealaltă echipă care 
încercase să scape de locul 13.

Și iat-o acum, pe o poziție bună (lo
cul V, la egalitate de puncte cu Stea
gul roșu) gata să asalteze trepte și 
mai înalte ale clasamentului. Evident, 
echipa pregătită de antrenorii Constan
tin Teașcă și Marius Beraru a evoluat 
la un nivel mai bun ca în trecutul 
campionat. Și despre fotbalul mai ma
tur practicat de formația ieșeană ne 
vorbesc în primul rînd meciurile câș
tigate în deplasare: la Baia Mare și 
mai ales la Cluj, unde studenții nu 
prea se lasă bătuți. „Acasă" — ca și 
anul trecut — echipa C.S.M.S. n-a 
suferit nici o înfrîngere.

Cum se explică aceasta? Iată o în
trebare la care vom încerca să răs
pundem în rîndurile care urmează, a- 
jutați și de recenta ședință de ana
liză în'care s-a vorbit detaliat, despre 
comportarea echipei în turul campio
natului.

★
Firește, C.S.M.S.-ul datorează aceste 

rezultate concepției sale de joc : 
colectiv, constructiv, ofensiv. Aceasta 
este, de altfel, tendința pozitivă (opusă 
„betonului") în fotbalul actual, pe 
care echipa ieșeană s-a străduit s-o 
aplice, adaptată la posibilitățile jucă
torilor. La început, cînd însușirea noii 
concepții se afla în stadiu de experi
ment, formația ieșeană furniza doar 
spectacol: demarcarea continuă a ju
cătorilor, circulația rapidă a balonului 
— prin folosirea cu predilecție a pasei 
scurte — făcea ca inițiativa în joc să 
aparțină de regulă C.S.M.S.-ului. Un 
exemplu în acest sens îl constituie 
meciul disputat cu Progresul (în cam
pionatul trecut) pe stadionul Republi
cii. Dar numai inițiativa în joc nu este 
suficientă. In fața porții, atacul 
rata cu... ușurință extremă. Antrenorii 
n-au dezarmat. A urmat o perioadă 
de muncă stăruitoare, timp în care — 
deși cu spectrul retrogradării în față

— nu s-a făcut nici o concesie de 
la principiile de la care porniseră. An
trenorii doreau ca echipa să adauge 
la elementul spectacol și factorul — 
de esență — eficacitate.

In acest scop, în afara îmbunătă
țirii jocului de ansamblu, la antrena
mente s-a insistat pe omogenizarea 
atacului, pe participarea fundașilor la
terali în acțiunile ofensive etc. etc. 
Dar la baza jocului ofensiv al echipei 
stă ideea APARARII IN LINIE, com
partiment care „urcă" pînă la linia de 
centru, jucînd în apropierea mijlocași
lor pentru realizarea unității echipei 
sau a așa-numituiui „bloc funcțional". 
Sprijinit pe legea de ofsaid (în situa
țiile de atac advers) principiul apără
rii în linie — o armă cu două tăișuri 
din cauza arbitrajului — a fost obiec
tul multor discuții.

PE MARGINEA ȘEDINȚEI |
DE ANALIZĂ

DE LA C.S.M.S. IAȘI

Oricum, pînă să se facă lumină în 
această problemă, ideea cîștigă teren 
și în Italia, „țara fotbalului betonat", 
unde Milan, echipa lui Gippo Viani, 
domină autoritar în campionat, apli
când, deseori, pe parcursul celor 90 de 
minute, apărarea în linie, ou jocul la 
ofsaid.

Acestea sînt, desigur. în mare, prin
cipiile care stau la baza concepției de 
joc a C.S.M.S.-ului. Dar așa cum. a 
subliniat referatul, prezentat de antre
norul C. Teașcă, echipa se află încă în 
faza unor acumulări care... pregătesc 
adevăratul salt calitativ. Pentru că, 
în momentul de față în jocul forma
ției ieșene (la toate compartimentele) 
mai persistă o serie de greșeli, ca 
de pildă: cuplul apărătorilor centrali 
nu acoperă întotdeauna corect zona 
fundașilor laterali, cînd aceștia parti
cipă la acțiunile ofensive; mijlocașii 
nu și-au însușit încă multiplele sar
cini încredințate în cele două momente

ale jocului — de apărare și de atac;’ 
„vinurile" centrale își sincronizează 
rareori _ intențiile, în special la „oa- 
doi“-uri, deși ele trebuie să acționezei 
în tandem. Apoi, lipsa de promptitu
dine în trasul la poartă, din cauza 
jocului complicat (preluări, pase îa 
plus) duce la ineficacitate.

Dar aceste deficiențe, ca și altele, 
au reieșit mai ușor cînd s-a trecut la 
analiza individuală. S-a spus, de 
exemplu, despre portarul Constanți- 
nescu (care în general a avut e com
portare bună) că el nu a apreciat în
totdeauna judicios traiectoria balonu
lui, din care cauză, deseori, a gresii 
capital; despre fundașii laterali, V, 
Popescu și Deleanu, s-a apreciat că 
ei au avut greșeli de plasament și că 
n-au acoperit la timp zona fundașilor; 
centrali. Moțoc și Vornicu au fost cri
ticați pentru unele deficiențe de na
tură tehnică, ca și pentru ezitările în 
marcarea adversarilor din zona pro
prie. Vorbindu-se despre mijlocași, au 
fost scoase în evidență greșita orien
tare tactică a lui Humă și comodita
tea lui Ștefănescu, care n-a „forțat" 
niciodată pregătirea. Despre cuplul 
înaintașilor centrali, Voica—Pop, s-a 
arătat că acesta are înclinații spre 
un joc cu reținerea exagerată a balo
nului, iar despre cuplul lancu — 
Stoicescu, folosit în ultimul timp, s-a 
spus că acționează contrar indicațiilor! 
date de antrenori, fiind încă „nesu
dat". In sfîrșit, Matei, deși în progres, 
greșește folosind centrările în „gră
madă", iar Cuperman este lipsit de 
rezistență, ceea ce îi scade din ran
dament.

ION BRAȚAN — coresp.

*regătiri“ înainte de campionat
prima socoteală au fost 11 halbe 

9 de grame de rom. S-ar putea 
e că, împărțită la patru, consuma- 
u reprezintă o cantitate prea mare 
ăutură. Asta dacă ar fi vorba de 
mi obișnuiți, care nu trebuie să 
a doua zi un efort deosebit, și nu 
liște fotbaliști Și aceasta a fost 
„mizilicul". Au urmat incă patru 

. După aceea, ospătarul cu greu a 
putut ține socoteala. Pe bonierul 
'01 erau trecute: 3 halbe, plus 200 
e"tdfftac (tranșa l). 3 halbe plus 
grame coniac (tranșa a 11-a), 3
• fără coniac (tranșa a IIl-a), 3
• plus 200 grame coniac (tranșa 
-a) și din nou 3 halbe și 200 
e coniac (tranșa a V-a și ulti-
Dar, să vi-i prezentăm pe ono- 

i consumatori: IULIU UȚU, DU- 
W IVAN (aceștia doi au plecat 
devreme), ION PIRCĂLAB si 
NUNWEILLER (111), căpitanul e- 
i Dinamo București.
ite că n-am fi știut cine erau cetă- 
respectivi, care intrați simbătă 23 
trie, la ora 14, la restaurantul 
ibrinus" pentru „o bere", au ră- 
„pe poziții" pină aproape de 

’ seara, dacă așa cum se intîmplă 
bei prea mult, nu s-ar fi iscat un 
oi. Consumindu-se peste 30 de 
, cînd cu coniac, cînd fără (in 
ca „garnitură la halbe" s.au băut 
9 de grame coniac plus 50 grame 
om) ospătarul s-a încurcat și a 
! in nota de plată mai puțin cu 
ie grame coniac. Drept care, s-a 
>rs la masă și a cerut diferența de 

adică 6 lei și cițiva bani. De- 
i început scandatul. Focul gheenei 
.bătut asupra lui. Cei doi sportivi 
continuaseră cheful și-au dat in 

Mai ales Pircălab. Acesta l-a 
at pe ospătar, n-a vrut să-i plă- 
i diferența și l-a amenințat, spu- 
i-Z că o să-i închidă localul, că el 
Pircălab, că are „putere" și că 
să-i facă una de să-l țină minte 
viața /?

as de discuțiile infierbintate de 
isă — „dați-mi banii pentru ce- 
insumat" <■—. „hîc 1 nu-ți dau nimic.

E bine ?“ — șeful de sală a interve
nit, incercind să calmeze spiritele:

— Bine, domnule Pîrcălab. dacă nu 
vreți, nu plătiți... nu face nimic I

La care acesta, abia ținindu-se pe 
picioare și sughițind mai abitir decit 
cetățeanul turmentat din „Scrisoarea 
pierdută" a lui Caragiale, i-a dat o re
plică zdrobitoare:

— Bă, fir-ați ai dracului cu localul 
vostru cu tot I Nu mai calc pe la voi 
100 de ani, mă mut la „Ambasador", 
unde sînt cunoscut, respectat și tratat 
ca un domn 1“

Și-a pornit-o spre ușă. A pornit și o 
‘ cetățeană, care venise intre timp la masa 
lor pentru a Ie crea o atmosferă cit 
mai plăcută. A pornit, dar a... ajuns 
greu, după ce a făcut un „looping" 
spectaculos, cate a stirnit rlsul, dar și 
disprețul întregului local.

Acestea sini faptele. Ar mai fi de a- 
dăugat amănuntul — esențial — că a 
doua zi dimineața, la ora 10, echipa 
Dinamo avea antrenament. Uțu a lipsit, 
„motivat" (chipurile era ocupat pină 
peste cap cu examenele, in vederea că-

internaționale ale sportivilor noștri, pro
pun fel de fel de măsuri pentru re
dresarea acestei discipline, pentru a- 
ducerea ei la nivelul sporturilor frun. 
tașe. In coloanele „Sportului popular” și 
ale altor publicații au apărut in ultimul 
timp articole despre viața spotiivă a 
unor mari fotbaliști de peste hotare. Nu 
mai departe decit simbătă, ziarul nos-

ATITUDINI

rora, după cum ați văzut, a luat un 
„tonifiant" la Gambrinus), ceilalți, Pir- 
călab, Nunweiller 111 și Ivan, vă în
chipuiți ce eforturi au trebuit să facă 
bieții de ei ca să țină ochii deschiși. Și 
nesuferitul acela de antrenor care le 
mai cerea pe deasupra să și alerge...

ir

Cele scrise mai sus ni le-au povestit la 
telefon mai mulți cetățeni care au 
asistat la această penibilă manifestare 
a unor sportivi fruntași. Apoi, noi 
le-am verificat la fața locului.

Se vorbește despre rămtnerea in urmă 
a fotbalului și despre cele ce ar tre
bui făcute pentru ridicarea lui- La 
ziar au sosit și sosesc zeci și sute 
de scrisori prin care iubitorii fotbalu
lui, nemulțumiți de ultimele rezultate

tru a făcut un „portret" al celebrului 
fotbalist englez Stanley Matthews. A- 
cesta n-a ajuns să joace fotbal pină la 
50 de 
prima categorie a 
circiumile și bodegile, 
mentele ca o povară, 
trenorilor ca pe niște 
cu sportivi care beau 
niac și halbe de bere 
nu-l mai țin minte (e și foarte greu) tui 
se pot face pași înainte, orlcite mă
suri s-ar lua.

Și, dacă ne referim la Pircălab, a- 
cesta nu este la prima abatere de acest 
fel. El este, in general, un element ne
disciplinat, căruia nu-i mai poți ajun
ge nici cu prăjina la nas din cauza u- 
nor laude exagerate (de care ne facem

Au început „antrenamentele"...
Desen de Neagu Rădulescu

vinovați și noi, ziariștii), un element în
răit in ale băuturii. Ne amintim, de 
pildă, că la Torino, după meciul cu 
Danemarca, întrebindu-l pe dr. Stănescu 
de ce a jucat ații de slab Pircălab, 
fotbalist talentat cu posibilități mari, 
acesta ne-a răspuns: Fiindcă a băut 
coniac cu cîteva zile înainte de meci și 
și-a răscolit colita" 1 ?

Conducerea clubului sportiv Dinamo, 
secția de fotbal, trebuie să analizeze 
cu toată seriozitatea și răspunderea 
faptele relatate mai sus. Noi nu cerem 
sportivului să devină un ascet (deși 
sportul de performanță, care aduce a- 
titea satisfacții, pretinde și o serie de 
sacrificii și renunțări), dar nu se 
poate admite ca in plină pregătire, ina. 
inie de antrenament, un fotbalist să 
plece clătinindu-se din restaurante. 

Avem 
noastră 
vintul.

ani, și incă intr-o echipă de
Angliei, colindînd 

privind antrena- 
iar sfaturile an- 

cicăleli. Dar, 
coniac după co
al căror număr

convingerea că și federația 
de specialitate își va spune cu-

V. GRĂD1NARU
★

A doua zi după chef, fataP.S.
care i-a întovărășit pe fotbaliști la pe
trecere a venit la responsabilul restau
rantului „Gambrinus", întrebînd dacă 
nu cumva s-au găsit o poșetă și o pe
reche de mănuși?...

P.S. la.-. P.S. Luni dimineața, an
trenorul dinamoviștilor, Angelo Nicu
lescu, a declarat unui redactor al nostru 
că Pîrcălab e dornic să reintre în echipa 
națională. Se și vede ț

★
Referatul a constituit o bună bază 

pentru discuții. S-au înscris Ia cu- 
vînt jucători, suporteri, cadre didac
tice, activiști obștești și salariați ai 
C.S.M.S.-ului. Astfel, tov. Gheorgho 
Lucachi, salariat al Fabricii de anti
biotice Penicilina lași, a vorbit, prin
tre altele, și despre efectul moral aî 
victoriilor și... înfrîngerilor — a doua 
zi după meci — printre oamenii mun
cii din localitate. „Așteptăm în viitorul 
sezon — a mai spus vorbitorul — 
o împletire mai armonioasă a muncii 
profesionale cu pregătirea sportivă"

In același spirit a analizat lucrurile 
și tov. Pătraș, asistent la Institutul 
Politehnic, care a ținut, totuși, să'ț 
sublinieze bunele rezultate obținute la 
învățătură de către jucătorii Danileț, 
V. Popescu și Matei.

O surpriză plăcută pentru noi a 
constituit-o modul în care au anali
zat comportarea echipei, și a lor per
sonală, fotbaliștii Matei, Pop, Delea
nu, Moțoc și Stoicescu „...In campio
natul trecut, acumularea unui punct 
însemna pentru noi o problemă vitală. 
In momentul de față aspectul jocului- 
prestat de echipa noastră s-a schim
bat în bine. Totuși, mai sînt la
cune de eliminat. Fiecare dintre noii 
este convins de acest lucru. In ceea, 
ce mă privește, voi depune și mail 
multe eforturi pentru ca pregătirea; 
mea să se efectueze la nivelul dorit"*) 
(Din cuvîntul rostit de jucătorul Pop)'*( 

„...Am făcut multe lucruri fără s3J 
fiu convins că este bine ceea ce ne-a> 
învățat antrenorul. Trebuie să spun) 
acum că, vizionînd unele partide in* 
ternaționale, m-am încredințat că e-< 
cili pa noastră se află pe drumul cei-l 
bun". (Părerea jucătorului Matei)* 

„...Este prima ședință în care răfu-i 
ielile personale, revendicările sînt lă-i 
sate de o parte pentru a face Ioc unefl 
analize pur fotbalistice. îmi pare rău, 
că n-am dat randamentul așteptat. Pe 
viitor, printr-o muncă asiduă, sper să 
mă încadrez în concepția de joc a. fts 
chipei". (Stoicescu). ‘ *

•Ar
, In concluzie, am asistat la o șed in* 
ță de analiză utilă, bogată în învăță-, 
minte. Ce păcat însă că cea mai mare- 
parte a... gazdelor care ne-au invita*- 
(este vorba de cei 6 membri ai sec
ției... din totalul de 7) au absentai! 
fără nici un motiv demn de luat în> 
seamă. încă o dată păcat 1 Ar ii avtiV 
și ei ce învăța..,

G. NICOLAESCCh 

------------------ -------------

De la F. R. F«
Viza anuală a carnetelor de legiil^ 

J mare pentru jucătorii din echipele de$ 
categorie A, B, C și juniori ropubJii-wi 
câni se face la secretariatul federației^ 
între 1 și 28 februarie a c.

★

Termenul pentru introducerea^ cere’fc 
rik>r de transferare expiră simbătă 3Cr 
ianuarie a.c.



HANDBAL**?'
Elisabeta Polihroniade conduce

Ain campionatul... masculin al Capitalei!
din acest an a Campionatului 
se dispută sub semnul sur- 
Cîștigînd fără joc întrerupta 

: și după o remiză prețioasă

Finala i 
Capitalei 
prizelor. ' 
cu Nacht , , .
cu Bondoc, maestra internațională E- 
lisabeta Polihroniade și-a continua! 
participarea în finala masculină cu o 
nouă victorie, dispunînd de Schlesinger! 
Ea se află în fruntea clasamentului 
după Trei runde, cu 2*/2 p., înaintea 
lui Voiailescu 2 (1), Reicher, Bondoc, 
Nacht șl Pitpinic, Gavrilă și Chiricuță 
U/2 etc.

rezultate: Pitpinic—Chiri- 
Dumitrescu — L. Rădules.

Iată alte 
cuță 1—0, 
cu 0—1, Bondoc—Reicher 1—0!, Nacht 
■— Gavrilă 1—0, Voiculescu — Braun- 
stein 1—0 (runda 111); Pitpinic — 
Radulescu 1—0; Teodorescu — Erdeuș 
0—1; Nacht — Braunstein 1—0; Rei
cher — Nicolici 1—0; Țepeneag — Pit
pinic

In 
duce 
mată 
cu 2

1—0 (întrerupte).
clasamentul finalei feminine con- 
Stana Nicolici cu 3 puncte, ur- 
de Emilia Chiș și Vera Szigmont 
(1) P- T. NICOARA - coresp.

PE PRIMUL LOC AL CELUI DE Al XXVII-LEA BEVERWIJK:
ALEXANDRA NICOLAU, R0MÎN1A

, (Urmare din pag. 1)

Este pentru a treia oară că Alexan
dra Nicolau participă la turneul de 
la Beverwijk. în aceste ultime ediții 
ale marii întreceri, campioana noastră 
a mers „crescendo". După cc în 1963, 
Alexandra Nicolau, ocupa locul trei, 
după campioana mondială Nona Ga- 
prindașvili și iugoslava Katia Iovano- 
vici, la următoarea ediție ea piomo- 
vează pe al doilea loc al clasamen
tului, la numai jumătate de punct de 
învingătoarea de atunci, sovietica Ta
tiana Zatulovskaia, și înaintea aceleiași

Iovanovici. Al XXVII-lea Beverwijk 
a încheiat concludent

șahistei romînce : pe primul 
Alexandra Nicolau !

Campioana de șah a țării 
replică demnă campionului 
Gheorghiu, premiat la Hastings, 
mîndoi sînt tineri, talentați, viitorul 
stă în fața lor. Dar li se cere și în 
viitor aceeași muncă, aceeași pasiune 
și dăruire în competiții.

Un frumos succes, încă o prezență 
remarcată a șahului romînesc peste 
hotare.

ascensiunea 
loc —

a dat o 
Florin 

A-

Culese Iu concursul tinerilor sportivi
Patinatorii artistici între 

11—12 ani și juniorii de 
categoria a II-a au pus 
stăpînire, sîmbătă și du
minică, pe gheața stadio
nului de iarnă din par
cul „23 August" I Micii 
sportivi bucureșteni și-au 
disputat cu însuflețire 
întîietatea în cadrul eta
pei regionale a concursu
lui republican, dornici dea 
se califica în finala pe 
țară. Iată cîteva aspecte 
culese în cele două zile de 
întreceri.

• Duminică seara, la 
lumina reflectoarelor, con- 
curenții și-au prezentat 
repertoriul la „libere". 
Beatrice Huștiu, Adina 
Caimacan, Paul Grecu, 
Dan Săveanu și perechea 
Daniela Popescu — Florin 
David, cîștigătorii cate
goriilor respective, au în- 
cîntat privirile publicului 
cu un program variat, cu 
rafinate excerciții core
grafice. Și Doina Ghișe- 
rel, Adriana Turcu, Con
stanța Ionescu, Mariana 
Ionel, Costin Gelețu ș.a.
i-au răsplătit cum se cuvine pe spec
tatorii care au înfruntat burnița rece 
și deasă, nemișeîndu-se de pe locurile 
lor pînă la ora 22 cînd s-a încheiat

„Cupei F.R.H."Fază din meciul Dinamo-Știința desfășurat în cadrul
• TG. MUREȘ. — Ultimele întîl- 

niri din cadrul „Cupei Sportul popu
lar" s-au încheiat cu următoarele re
zultate :

JUNIORI: S.S.E. II — Start 
(Bolyai) 13—12 (6—7). Meci extrem 
de disputat, în care elevii de la S.S.E. 
au avut o comportare foarte bună și, 
aplicînd cu succes un stil modern de 
joc, au reușit să întreacă un adversar 
mai bine dezvoltat din punct de ve
dere fizic. Cele mai multe goluri: 
Hajnal 3 și E. Naghi 3, respectiv Or- 
dog 5. S.S.E. III Tg. Mureș — S.S.E. 
Odorhei 23—8 (15—4), Clasament fi
nal: 1. S.S.E. III (antrenor: prof. L. 
Berekmeri); 2. Start (Bolyai); 3. 
S.S.E. Odorhei; 4. S.S.E. II; 5. Ști
ința; 6. S.S.E. I.

JUNIOARE : Voința Odorhei — Mu
reșul II Tg. Mureș 15—9 (7—4), Start 
— S.S.E. IV 11 — 10 (9—4). Clasament 
final: 1. S.S.E. IV (antrenor: prof. 
A. Galfalvi); 2. Start (Bolyai); 3. 
Voința Odorhei; 4. Mureșul I Tg. Mu
reș; 5. S.S.E. III; 6. Mureșul II Tg. 
Mureș.

In „CUPA F.R.H." : Știința Tg. Mu
reș — Progresul Odorhei (m) 16—7 
(6—4). După o repriză mai echili
brată, studenții s-au impus în a doua

și au cîștigat la o diferență aprecia
bilă. Cele mai multe goluri au în
scris : Berekmeri 5, respectiv Fernan- 
gel 4. Mureșul — Voința Odorhei (f) 
18—12 (8—5). în ' ' 
Știința Tg. Mureș 
șui Tg. Mureș la 
coresp.).

• BRAȘOV 24 
Sala Armatei au 
retur ale finalei pe regiune din cadrul 
„Cupei F.R.H.". La senioare, C.S.M. 
Sibiu a furnizat surpriza zilei dispu
nînd cu 6—5 (3—2) de Rulmentul 
Brașov și, avînd un coeficient mai 
bun (în prima partidă Rulmentul a cîș
tigat 
faza

La 
data 
după 
(14-3).

Așadar, C.S.M. Sibiu (f) și Dinamo 
Brașov (m) vor juca în faza urmă
toare a competiției. (Dan Vintilă, co
resp.).

clasament conduc 
la băieți și Mure- 
fete. (loan Păuș,

(prin telefon). în 
avut loc meciurile

cu 8—7), s-a calificat pentru 
interregională.
seniori, Dinamo a cîștigat și de 
aceasta meciul cu Voința Sibiu, 

un joc fără istoric i 28—9

• TIMIȘOARA 24 (prin telefc 
în faza regională a conipetițiilcw?- 
iarnă, azi s-au disputat următoa 
partide:

SENIORÎ: C.S.M. Reșița — Ti
sul Lugoj 17—12 (9—3), C.S.M. 
șița — Tehnometal Timișoara 25-1 
(12—9), Timișul Lugoj — Telino 
tal Timișoara 25—20 (12—9). CI: 
ment: 1. C.S.M. Reșița; 2. Timp 
Lugoj; 3. Tehnometal timișoara.

La senioare a „avut loc finala f 
orășenești: Știința Timișoara — S 
nr. 4 Timișoara 6—4 (4—2).

în fine, faza regională în „C 
Sportul popular", la băieți: S.j 
Timisoara — Tehnometal Timișr 
24—17 (8—7), Tehnometal — S.ț 
Reșița 29—18 (9—5), S.S.E. T
șoara — S.S.E. Reșița 43—13 (2 
8). Clasamentul : 1. S.S.E. Timișoi 
2. Tehnometal; 3. S.S.E. Reșița. 
Gross, coresp. reg.).

• CLUJ. — Recent s-au disp 
finalele pe oraș ale „Cupei _ Spo 
popular". La juniori s-au întîlnit e 
pele C.S.S. (antrenor : prof. E. Fe' 
vâri) și S.S.E. Scorul final: 20- 
(11—8) în favoarea primei- txl. 
C.S.S. are meritul de a fi îmbina' - 
mod eficace contraatacurile rapide 
nalizate de Goia — 7 goluri) cu at 
cările de la seinidistanță ale 
Kirkoșa (4 goluri) și cu pătrunde 
derutante ale lui Costea (6 goluri' 
altfel, C.S.S. a condus mereu cu 2 
puncte. S.S.E. (care a avut în L 
caru, Isac, Barta și Răzor cei 
buni oameni) a fost la un pas 
egala re în min. 58, cînd, la scorul 
16—15, a ratat prin Marian o ai 
care de la 7 m.

Mult mai clară a fost victoria 
purtată la junioare de Știința (an 
nor: T. Rusu) în finala cu S.S 
16—8 (11—4). Studentele — mult 
bine pregătite, cu o tehnică inc 
duală superioară și cu o concepție 
joc mai avansată — au meritat a 
succes net. S-au remarcat: Ana 1 
zan, Maria Molnar, Rodtea Vecen 
respectiv Doina Bunea. (P. Radv 
coresp.).

IIs

pentru autoturisme

De la I. E. B. S.
• Patinoarul artificial din parcul „23 

August** este deschis săptămîna aceasta 
pentru patinaj public în zilele de joi 
și sîmbătă, orele 17—19 și duminica 
orele 10—13 și 15—17.

• La patinoar funcționează un curs 
de inițiere în patinaj pentru copii de la 
6 la 14 ani. înscrieri și informații la 
patinoar.

5
• Astăzi, de la ora 19, în sala Flo- 

reasca se dispută partida Dinamo—• 
Rapid (m) în cadrul „Cupei F.R.H.". 
Miercuri, de la ora 18, sînt programate 
în sala Floreasca, partidele Confecția 
—Electromagnetica (f), Rapid—Știința 
(f) derbiul competiției feminine, S.S.E. 
—Progresul (f) și Știinta—Steaua 
(m).

• Clasamentele „Cupei F.R.H." 
după etapa de duminică din Bucu
rești :

Masculin
1. Dinamo 6 6 0 0 135T
2. Steaua 6 5 0 1 166:
3. Știința 5 3 0 2 79: 8
4. Rafinăria 5 2 0 3 69: 9
5. Voința 7 2 0 5 103:15
6. Rapid 7 0 0 7 74:13

feminin

1. Rapid 8 7 0 1 139: 6
2. Știința 8 7 0 1 116: 6
3. Confecția 8 5 1 2 105: 7
4. Progresul 8 1 2 5 55:10
5. S.S.E. nr. 2 8 1 1 6 57:10
6. Electromagn. 8 0 2 6 49:11

Beatrice Huștiu surprinsă într-o spectaculoasă 
săritură.

Foto : I. Mihăică

lor pînă la 
competiția.

• Singura 
cițiile libere 
a fost cea

patinatoare care la exer- 
a încercat sărituri duble 
mai tînără concurentă; 

Beatrice Huștiu în vîrstă de 8 ani, 
„Dublul Salchow" i-a reușit dar la 
„Rittberger" a căzut la aterizare. Im
presionați de comportarea ei, arbitrii 
i-au acordat note mai mari cu un 
punct și cîteva zecimi decît celorlalte 
adversare.

• Duminică seara s-a format, din 
cauza burniței, o crustă pe gheața ar
tificială ceea ce a provocat căzături. 
Beatrice Huștiu. Adina Caimacan, Cos- 
tin Gelețu și alți favoriți ai serii au 
căzut în timp ce părinții lor zîmbeau 
delicat ascunzîndu-și greu oftatul...

• In timp ce evolua perechea Ro- 
dica Fortuna—Alexandru Petcu (Știin
ța) s-a întrerupt muzica. în acest mo
ment mama unuia dintre copii a excla
mat cu amărăciune: „Dacă antreno
rul lor ar fi fost aici, . cu siguranță 
nu s-ac. fi întîmplat această defec
țiune".

Fără îndoială că asistența antreno
rului era necesară și poate nu s-ar fi 
produs această întîmplare. De aceer, 
întrebăm de ce Radu Ionian, aflat la 
începutul concursului pe patinoar, nu 
a stat să-și îndrume elevii ?

• întrecerile programate duminică 
dimineața au început cu aproape o

oră mai tîrziu. Motivul: Gheața 
a fost pregătită la timp. Întârzierea 
obligat pe arbitri și concurenți să 
creze în grabă deoarece erau amenin
țați de ora cînd trebuia să înceapă 
patinajul 
astfel de 
peta.

• Unii
cîțiva sportivi și foarte zgîrciți cu alții. 
Recordul în această prîvipță l-au de
ținut Mioara 
liane care au 
tre patinatori 
...părinților.

pentru public. Sperăm 
deficiențe nu se vor mai

arbitri au fost darnici

nu
i-a 
lu-

că
re-

cu

Morțun și Mauriciu Ka- 
creat nemulțumiri prin
și mai ales în rîndurile

TR. IOANIȚESCU

Au mai rămas numai cinci zile pînă la 
închiderea vînzării biletelor la tragerea 
EXCEPȚIONALA LOTO-CENTRAL pen
tru AUTOTURISME — prima tragere de 
aceșt gen.

Amintim că la această tragere se a- 
tribuie autoturisme ..Fiat 1300«. ..Fiat. 1 ion 
F”, „Moskvici 403“, „Trabant-Combi” și 
premii în bani.

Autoturismele se cîștigă cu 3 numere, 
iar premiile în bani cu 2 numere.

Numărul autoturismelor crește în ra
port cu fondul de premii. Astfel, la o 
vînzare de 2.000.000 lei se pot atribui, 
20 autoturisme. Pe măsură ce crește fon
dul de premii crește și numărul autoturis
melor.

Se vor efectua patru extrageri (6 din 
90, 5 din 90, 4 din 90 și 3 din 90), pen
tru desemnarea cîștigătorilor de la fie
care categorie de autoturisme.

Taxa de participare : la extragerea 
de 3 numere (autoturisme „Trabant- 
Combi") = 2 lei varianta, la extragerea de

ÎN CURÎND

4 numere (autoturisme „Moskvici 403”) = 
8 lei varianta, la extragerea de 5 numere 
(autoturisme „Fiat 1100 F“) ~ 
rianta și la extragerea 
(autoturisme „Fiat 1300“) 
rianta.

Procurați-vă neapsrat 
toate extragerile.

Amănunte la agențiile
SPORT și în Programul Loto-Pronosport.

• Vă prezentăm programul concursului 
Pronosport nr. 5, de duminică 31 ia
nuarie 1965. El este format în întregi
me din meciurile campionatului italian 
categoriile A și B.

Cagliari — Juventus 
Catania — Lazio 
Fiorentina — Sampdoria 
Foggia — Internazionale 
Genoa — Messina 
Lanerossi — Bologna 
Milan — Mantova 
Roma — Atalanta 
Torino — Varese 
Palermo — Ban 
Spal — Potenza 
Triestina — Venezia

de 6 
= 40

20 lei va-
numere 
lei va-

bilete pentru

LOTO-PRONO-

UN PREMIU DE It 2.991 LEI 
LA PRONOEXPRES

Premiile
nr, 3 din 20

concursului Pronoex, 
ianuarie 1965 :

1: 1 variantă .LJ2Categoria
lei;

Categoria a Il-a: 4 variante a 19. 
lei;

Categoria
1.999 lei;

Categoria
485 lei;

Categoria
96 lei;

Categoria
30 lei.

a IlI-a: 41

a V-a : 1 096

Câștigător 
din București.

variant

variant.

variant

variant

la categoria I, Maier

Teatrul Regional București
prezintă premiera pe țară

„NOAPTEA LA DRUMUL MARE
piesă italiană de Renato Lelli

In distribuție: SANDU RADULESCU, artist emerit, EUGEN PE
TRESCU, ANGELA MACRI, JORJ VO1CU

Regia artistică: ION SIMIONESCU 
Scenografia: arh. VLADIMIR POPOV

Rubrică redactată de Loto-Pronosp

AUTOTURISME



în completarea cronicii de luni „Capa 16 Februarie" la atletism
PLOIEȘTI. — Petrolul — Tractorul 

Brașov (M) 0—3. Meciul a durat mai 
puțin de 50 de minute, Petrolul com- 
portîndu-se sub așteptări și greșind 
mult la preluări și la blocaj. S-au re
marcat Bărbuță, Ferariu, Szocs (Trac
torul) și Zamolo de la învinși. (A. 
Vlășceanu-eoresp.).

BRAILA. — Constructorul—Dinamo 
București (M) 1—3. Nivel tehnic me
diocru Gazdele, considerindu-se vic
time sigure, au început fără vigoare, 
în setul 3 s-au concentrat mai mult și 
l-au cîștigat, pentru ca în ultimul să 
cedeze fără luptă. Corbeanu, Tîrlici, 
Stoian și Derzei de la Dinamo au fost 
cei mai buni de pe teren. Arbitrajul 
prestat de C. Mușa-t (Constanța): bun. 
(N. Costin-coresp.).

CONSTANȚA. — Farul — Progresul 
București (M) 3—0. In ciuda acestui 
3—0, Farul a cîștigat greu (la 15, la 
13 și la 14). Oaspeții au luptat în mod 
deosebit, dar ineficacitatea trăgători
lor ior a fost hotărîtoare. S-au remar
cat de la Farul Mihalcea și Gornovi- 
eean\ iar de la Progresul Cheza-n și 
Stâihate. (Ch. Goldenberg-coresp.).

IAȘI. — C.S.M.S.—Știința Galați 
(M) 2—3. Gălățenii au obținut, la ca
pătul a o sută de minute de joc viu 
disputat, o victorie meritată, datorită 
varietății în ofensivă și în genere re
marcabilei lor puteri de luptă. Ieșenii 
nu s-au ridicat la valoarea adversari
lor decît în primul set (cîștigat de ei 

Daniela Colima? (Rapid) pune la încercare blocajul echipei C.P.B. (Ecaterina Crăciun-Ileana Covaci).
Foto : V. Bageac

FEMININla 7) și în finalul setului al treilea 
(în care au învins cu 15—13). Singu
rul de la C.S.M.S. care a corespuns : 
Moșescu. De la Știința Galați s-au 
evidențiat Udișteanu, Kramer și lor- 
ga. 1. Niculescu (București) a arbi
trat mulțumitor. (A. Scăunaș-coresp.).

CLUJ. — Știința—Minerul B. Mare 
(M) 3—0. Oaspeții n-au putut ține 
•piepU^ocului foarte bun în atac al stu
denților, aceștia fiind în plus bine puși 
la punct și în apărare. Jucătorii remar
cați de la Știința: Mateescu, Biji și 
Dumitru.

Știința Cluj—Partizanul roșu Bra
șov (F) 3—1. Două seturi de luptă 
echilibrată (16—14, 15—13), apoi... re
laxare (7—15) și victorie comodă a 
gazdelor în ultimul set (15—6). Cele 
mai eficace de la Știința: R. Mareu, 
Porumb și M. Popa (Șt. Tămaș-co- 
resp.).

C.S.M. Cluj—Progresul București 
(F) 2-3. A învins, după două ore de 
joc, echipa care a greșit mai puțin. 
Meciul a avut o desfășurare palpitan
tă. In setul prim C.S.M. a condus c-u 
9—5, dar a pierdut (12—15). Progre
sul le-a imitat pe clujcnce în setul 4, 
pe care l-a pierdut (16—14) după ce 
a condus cu 13'—9! In setul finai 
(15—17), bucureștencele înving specu- 
lînd o serie de greșeli elementare co
mise de jucătoarele de la C.S.M. 
(Paul Radvani-coresp.).

In urma rezultatelor înregistrate a- 
laltăieri, clasamentele campionatelor
categoriei A, seria I arată astfel :

MASCULIN
1. Rapid. Buc. 8 8 0 24: 8 16
2. Tractorul Brașov 8 8 0 24: 3 16
3. Din. București 8 8 0 24: 4 16
4. Știința Galați 8 5 3 17:14 13
5. Minerul B. Mare 8 4 4 14:19 12
6. Steaua Buc. 8 3 5 16:16 11
7. Știința Cluj 8 3 5 12:16 11
8. Farul Constanța 8 3 5 11:15 11
9. Petrolul Ploiești 8 3 5 13:19 11

10. Constructorul Brăila 8 3 5 10:15 11
11. Știința Timișoara 7 3 4 11M5 10
12. C.S.M.S. Iași 8 2 6 9:22 10
13. Progresul Buc. 8 1 7 8:21 10
14. Dinamo Bihor 7 1 6 6:20 8

1. Rapid București
2. Dinamo Buc.
3. Știința Cluj
4. C.S.M. Sibiu
5. C. P. București
6. Metalul București
7. Partizanul r. Brașov
8. Farul Constanța
9. Voința Craiova

10. Știința București
11. Progresul Buc.
12. C.S.M. Cluj 

8 7 1 23: 8 15
7 € 1 18: 4 13
7 6 1 19: 8 13
8 5 3 19:11 13
853 19:12 13
844 15:16 12
844 14:15 12
7 4 3 13:11 11
7 3 4 11:17 10
8 1 7 9:22 9
8 17 8:23 9
8 8 8 3:24 8

CITEVA CUVINTE DESPRE ME
CIURILE DESFĂȘURATE IN CA
PITALA. Numeroșii spectatori pre- 
zenți în tribune au constituit o 
plăcută caracteristică a etapei. Tot-

odată însă, publicul venit în nu
măr mare a rostit prin aceasta o 
nouă... invitație adresată ’echipelor, an
trenorilor, jucătoarelor și jucătorilor de 
a-și spori seriozitatea pregătirii și de 
a fi astfel mai iute în măsură să ofere 
partide la un nivel superior. Deoarece, 
cu foarte puține excepții, calitatea 
tehnico-taclică a meciurilor la care am 
asistat nu a atins înălțimea valorică 
așteptată în mod firesc de la echipe 
după scurgerea a peste o jumătate din 
turul campionatelor republicane. Și e 
de dorit ca „invitația" aceasta să fie 
— în fine — înțeleasă de secțiile de 
volei respective. Și, mai ales, să fie 
respectată.

Două vorbe despre arbitrajele me
ciurilor feminine pe care le-am urmă
rit. Media calificativelor: acceptabil. 
Adică, de asemenea, necorespunzătoare, 
atît pentru trei meciuri care în linii 
mari n-au pus probleme dificile, cit 
și, îndeosebi, pentru a opta etapă de 
la introducerea noilor reguli, deci 
după timp berechet de aclimatizare.

Ordinea în aprecierea de către noi 
a cuplurilor de arbitri văzute dumi
nică la lucru este direct proporțională 
cu gradul de animație al meciurilor 
conduse: N. Beciu — A. Dinicu (Ști
ința—C.S.M. Sibiu), C. Armășescu — 
Em. Costoiu (Rapid—-C.P.B.), M. Po
pescu — D. Mediana (Metalul—Fa
rul). Repetăm însă: toți, dar în spe
cial cei trai arbitri principali, au ma
nifestat pe alocuri șovăieli, nesigu

ranță, conducînd cu unele scăpări, ne
esențiale in rațwrt cu ...calmul întîlni- 
rilor de duminică, totuși nescuzabile 
dacă țineam seama de data la care se 
produc. Și e absolut normal să ținem 
seama de aceasta.

Sînt mai -multe de spus — cu notă 
critică — despre comportarea arbitri
lor. Și o vom face într-un număr vi
itor. Deocamdată însă, este cazul să 
încheiem, ou două exemple pozitive. 
Și anume, două exemple de colaborare, 
de ajutor dat permanent arbitrilor 
principali de către arbitrii secunzi, 
prin semnalizări încadrate corect în 
spiritul regulamentului, de loc îngră
dite mecanic în sfera atribuțiilor de 
bază. Ne referim la D. Median-u și 
Em. Gostoiu, a căror bună pildă — în 
această privință — am vrea-o cit mai 
des imitată.

CONSTANTIN FAUR

Au fost stabilite două noi recorduri republicane de sail

Un start la 50 m plat seniori
Foto: I. Mihăică

Sîmbătă și duminică, sala Floreasca 
II din Capitală a găzduit cel de-al 
treilea concurs atletic din actualul 
sezon. Cea de a 15-a ediție a Cupei 
..16 Februarie" s-a bucurat de o par
ticipare numeroasă : s-au întrecut 
peste 250 de atleți din 14 cluburi 
sportive. Competiția — organizată de 
clubul Rapid — a scos în evidență 
forma bună a atleților. de la clubul 
sportiv Dinamo, care au cucerit două 
din cele trei cupe ale concursului. 
De altfel, locul I în clasamentul ge
neral pe echipe l-a obținut Dinamo 
cu 131 p, urmat de S.S.E. Nr. 2 cu 
125,50 p; Viitorul 58,33 p, S.S.E. 
Nr. 1 54,84 p, Constructorul 48.50 p, 
Rapid 36,50 p. Metalul 36 p. ș.a. Cu 
prilejui competiției au fost stabilite 
două noi recorduri republicane de ju
niori, categoria I. Autorii lori D. 
Marin (Rapid) 4,07 m la săritura cu 
prăjină și D. Hidioșanu (S.S.E. Nr. 2) 
7,5 la 55 m. garduri.

Iată și oîteva din cele mai bune re
zultate : 55 m garduri seniori — V. 
Jurcă (Din.) 7,6; 40 m garduri plat 
senioare — V. Bufanu (Rapid) ifi;

Voința M. Ciuc a întrecut greu 
pe Comerțul Tg. Mureș: 2-1!

Faza de zonă a campionatului repu
blican de hochei pe gheață a început 
la Miercurea Ciuc în condiții destul 
de dificile. Chiar și aici, unde în aceas
tă iarnă temperatura a oscilat în jurul 
a minus 10 grade, la sfârșitul săptămî- 
nii trecute s-au înregistrat creșteri sim
țitoare de temperatură, ceea ce a in
fluențat negativ calitatea gheții. Din 
această cauză, etapele întîi și a doua 
nu s-au putut disputa normal.

După jocul de sîmbătă (Tîmava O- 
dorhei-Steagul roșu Brașov, 21—1), du
minică au fost programate două parti
de. Avîntul Glieorghieni a primit o re
plică dîrză din partea Voinței Sighișoa
ra, pe care a întrecut-o totuși cu 7—3 
(2—1, 2—0, 3—2). Sighișorenii s-au 
apropiat la un moment dat, în ultima 
repriză, la scorul de 4—3 (după ce fu
seseră conduși cu 4—1 !), dar antrena
mentul insuficient i-a făcut să „cadă" 
în final, and au primit 3 goluri. Au
torii punctelor: Lenart II (3), Kari 
(2), Benedek și Szocs pentru Avîntul, 
Schneider, Turk și Mandrel pentru 
Voința. Acest joc a evidențiat calitățile 

<

50 m plat seniori — Gh. Zamfiresctl 
(Steaua) 5,9; 50 m. plat senioare — 
V. Enescu (Știința) 6,9; lungime se
niori — Mihai Smiionescu (Dinamo) 
7,04 m ; greutatea seniori — C. Creț-a 
(Metalul) 15,41 m; prăjină seniori
— D. Marin (Rapid) 4,07 m non 
record R.P.R. de sală jun. I (ve
chiul record 4,05 S'mtonescu — i960);
55 m garduri juniori 1 — Dan Hi
dioșanu (S.S.E. Nr. 2) 7,5, nou re
cord R.P.R. de sală (vechiul record 
7,6 Iire.șu și Suciri); 40 m garduri 
junioare 1 — D. Solea f S.S.E. Nr. 1), 
G. Rădulescu (Progr.), G. Cîrstea 
(Viitorul) — toate 6,5; 50 ni plat ju
niori 1 — P. Ciobanu (Din.), I. 
Golgojan (S.S.E. 2), Gh. Bălașa
(Din.) toți cu 6,0; 50 m plat juniori 
II — M. Olteanu (Viitorul), T. lor- 
dache (Constructorul), P. Mauța 
(Din.), V. Paraschiv (Viitorul) — 
toți ou 6,3; 50 m plat junioare I
— A. Petrescu (S.S.E. 2) 6,9; lun
gime junioare I — A. Petrescu 
(S.S.E. 2) 5,23.

NICOLAE D. NICOI.AE, coresp.

tînărului sighișorean Manchel, un jucă
tor de perspectivă.

Voința Miercurea Ciuc, în rindurile 
căreia evoluează numeroși internaționali 
(Szabo II, Ferenczi, Hollo, Otvds etc.) 
a trecut prin mari emoții în jocul cu 
Comerțul Tg. Mureș. Este drept că mu
reșenii au o echipă din care fac parte 
rutinații lncze III, Tacaci II, Lako, 
Botar, dar nimeni nu credea că gazdele 
vor obține o victorie atît de grea : numai 
2—1 (l—O, 1—1, 0—0) ! Cele două go
luri ale învingătorilor au fost realizate 
de Paul Kedves, în timp ce pentru 
Comerțul a înscris Ciorba I. Cu aceste 
partide s-a încheiat prima etapă. Tur
neul continuă.

Din cauza lipsei gheții, cealaltă zonă 
de calificare a fost mutată de la Cluj 
la Vatra Domei. Formațiile Știința și 
Tehnofrig din Cluj, Șurianul Sebeș Alba 
și Metalul Rădăuți se vor întrece 
cepînd de azi în turneul care va de
semna una din participantele la turneul 
final. Reamintim că de la „zona* 
Miercurea Ciuc se califică două echipe, 
în timp -ce -celelalte 3 sînt cunoscute în 
urma campionatului Capitalei : Steaua, 
Dinamo și Știința.

Surpriză în campionatul de juniori 
a.l Capitalei (cat. 16—20 ani) : favo
ritul probei, Mihai Tiu, și-a dezamăgit 
colegii de club și implicit suporterii, 
pierzînd la Al. Istrate, cu 5—0 și la 
D. Bercovici, cu 5—4... Revelația pro
bei a fost, de data aceasta, Zeno Be- 
jan, care a evoluat mult mai atent și 
mai eficace in finalul fiecărui asalt.

Clasament: 1. Zeno Bejan (Pro
gresul) 5 v, campion al Capitalei; 2. 
Al. Țiu (C.S.S.) 4 v; 3. L. Gheorghe 
(Știinta) 3 v; 4. St. WeisSbock (SPC) 
2 v; 5. Al. Istrate (SPC) 2 v; 6. D. 
Bercovici (Știința) 0 v. In continuare 
s-au clasat: M. Sebeșteanu (SPC), C. 
Zăinescu (Universitatea), Fl. Tudor 
(SPC), A. Dahnovici (SSE 1) și 1. 
Moroșan (SPC).

în schimb, la fete (aceeași catego
rie de vîrstă), rezultat normal: con
curenta cea mai bine pregătită, Eca- 
terma lene ic, a cîștigat proba, după 

un asalt de baraj cu principala ei 
urmăritoare, Suzana Tasi (4—2). In 
general, toate concurentele au tras 
satisfăcător. O notă bună pentru Ro- 
dica V ăduva, clasată pe locul 4, în 
plutonul fruntașelor probei.

Clasament: 1. Ecaterma lencic
(Steaua) 6 v.d.b., campioană a Capi
talei; 2. Suzana Tasi (Steau) 6 v.d.b.; 
3. Ileana Ghiulai (Steaua) 5 v; 4. 
Rodica Văduva (SPC) 4 v; 5. Marina 
Stanca-.(Progresul) 3 v; 6. ludit Pop 
(Știința) 2 v; 7. Ecaterina Toth 
(SPC) 2 v; 8. Eva Wasserstrom 
(SPC) 2 v. In continuare s-au clasat: 
Maria Schultz (Progresul) și AVirela 
Zamfirescu (SPC).

In linii mari, valoarea asalturilor 
din cele două probe de floretă a fost 
ridicată, ceea ce dovedește că trăgă
torii s-au pregătit cu seriozitate pen
tru campionat și în vederea finalelor 
pe țară, din martie., (tst.).

RUGBIȘTI1 SE PREGĂTESC...
Deși campionatul categoriei A în

cepe abia la 21 martie, totuși echi
pele fruntașe din Capitală și din țară 
și-au început pregătirile.

La STEAUA, de pildă (antrenor P. 
Cosmănescu), antrenamentele au 
avut loc inițial în sala „Uranus", apoi 
pe stadionul clubului militar de la 
Cihencea, de 2—3 ori pe săptămînă. 
Lotul echipei a fost lărgit prin pro
movarea unor elemente tinere, de pers
pectivă, cum ar fi Diaconu, Ghețu, 
Gh. Constantin, Gh. Mircea și Boboc. 
Alături de aceștia vor apare în for
mație și doi rugbiști mai cunoscuți: 
Popa de la Dinamo și Tr. Moldo- 
veanu de la Rapid.

Rugbiștii de la DINAMO (antrenor, 
Titi lonescuȚ au efectuat primele an

trenamente cu trei săptammi în urmă 
Ele au crescut în volum și intensitate, 
ajungînd săptăm-îna trecută să se lu
creze zilnic. Lotul din care au plecat 
Graur, Șerbu, Popa, Sebe și Naghi, 
a fost completat cu Florescu de la 
Progresul, Nagel de la Constructorul 
și Ene de la Gloria.

Și la GRIVIȚA ROȘIE (antrenor, 
Viorel Moraru) pregătirile se desfă
șoară într-un ritm susținut. Echipa, 
care a făcut o excelentă verificare ou 
prilejul turneului din decembrie, din 
Franța, manifestă o bună sudură în
tre compartimente. Elemente noi î 
Șerbu de la Dinamo și P. Veluda de 
la Ancora Galați.

PROGRESUL (Telu Diamandi și 
Ed. Denischi) lucrează de trei ori pe 

săptămînă — marți, miercuri și vineri. 
— cu un lot care, în linii mari, este 
neschimbat. Și aici este -de semnalat - 
promovarea a doi ta lent ați juniori» 
aripa Ivan -si talonerul Gtiioibășan.

Lotul CONSTRUCTORULUI com
pletat cu Stancta (Cimentul Brăila)». 
VasHescu și Hală (Steaua) se pregă
tește și el sub conducerea tai Teofi- 
lovici, pe stadionul din șos. Olteniței, 
de trei ori pe săptămînă.

Pregătiri asemănătoare se mai fac 
la GLORIA, CSMS IAȘI, FARUL? 
CONSTANTA, RULMENTUL BIR- 
LAD, ȘTIINȚA PETROSENI, ȘTIINȚA' 
TIMIȘOARA’si ȘTIINTA CLUJ.

NICOI.AE


ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Scrisoare specială din S. U. A. pentru Sportul popular FOTBAL: campionate în diferite țări

Cum joacă echipele studențești de baschet
Scriu chiar din gigantica „Los An

geles Memorial", cea mai mare sală 
(poate cuprinde 25.000 de spectatori) 
din 8.U.A., unde peste o jumătate de 
oră va începe tradiționalul turneu or
ganizat pentru cele mai bune selecțio
nate universitare americane. înainte de 
a vă relata despre acest turneu, să vă 
dau ultimele știri din campionatul de 
baschet profesionist, ajuns la jumă
tatea desfășurării sale.

In seria de Vest conduce Los An
geles Lakers cu 21 meciuri cîștigate 
și 14 pierdute, urmată de St. Louis 
Hawks (18—16), iar în seria de Est, 
primul loa îl ocupă Boston Celtics 
(30-7) înaintea lui Cincinnati Royals 
(23-12). La Cincinnati Royals joacă 
Oscar Robertson, considerat cel mai 
complet baschetbalist al tuturor tim
purilor. Majoritatea specialiștilor a- 
firmă că l-a depășit chiar și pe ce
lebrul Bob Cousy. In cele 5 jocuri 
în care l-am văzut evoluînd, Robert
son nu a putut fi marcat decît de 
K. C. Jones, de la Boston Celtics. 
Dar și în meciul acesta, el a înscris 
totuși 22 de puncte I Intr-un clasa
ment al jucătorilor cu cea mai mare 
eficacitate, pe primele 5 locuri figu
rează : Wilt Chamberlain (San rro"- 
cisco Warriors) 1178 p, Jerry 
(Los Angeles Lakers) 1000 p, K. C. 
Jones (Boston Celtics) 901 p, 
Robertson (Cincinnati Royals) 
p și Walt Bellamy (Baltimore Bul
lets) 883 p.

★
Să revin însă la turneul studențesc, 

despre care aminteam mai sus și a 
cărui denumire este „Los Angeles 
Basketball Clasics". El se află la cea 
de a Vl-a ediție și se bucură de o mare 
popularitate.

Echipele sînt alcătuite din jucători 
între 18 și 21 de ani. Nu există nici 
un jucător peste 22 de ani. Cei mai 
mulți au calități fizice impresionante 
și de cele mai multe ori lupta pentru 
recuperare la panou are loc... dea
supra inelului I De altfel, media de 
înălțime a tuturor echipelor este peste 
1,92’ m.

A doua calitate care iese în evi
dență este excepționala viteză de exe
cuție în ceea ce privește pasa (cu 
mîna dreaptă sau stîngă) și aruncarea 
la coș. De altfel, această calitate este 
absolut necesară pentru a putea în
vinge apărarea extrem de dîrză pe 
care ți-o opune orice formație. Vitezei 
mari de execuție, jucătorii americani 
îi adaugă o foarte bună pregătire teh
nică și tactică individuală, fără de 
care nu pot ocupa nici măcar... locul 
12 într-o echipă. In ceea ce privește 
aruncările la coș, după două zile de 
întreceri am înregistrat următoarele 
procentaje: 78,30 la sută la aruncări 
libere și 49,85 la sută la aruncări din 
teren. De sub coș se înscrie destul de 
puțin, accentul căzînd pe încercările 
de la semidistanță. Aceasta obligă a- 
părările să fie agresive, să practice 
presingul, pentru că dacă un jucător

de cîmp este lăsat să arunce 
nestingherit, în 80-90% din cazuri este 
coș.

Driblingul este un alt element de 
tehnică ce nu prezintă vreua secret 
pentru nici un jucător. Mingea este 
adusă în atac prin dribling, deoarece

L_.

mingea In joc, doî stau la linia de 
fault (în atac) pentru a marca din 
față pe cei ce trebuie să primească 
mingea, altul se plasează la centrul 
terenului de atac și al cincilea 
„căciula” terenului de apărare.

Arbitrajul este foarte sever cu ac
țiunile neregulamentare, care nu 
măresc jucarea mingii și este 
mai îngăduitor față de acțiunile 
permise rezultate din joc. Pentru

la

Fr'an- 
West.

Oscar
888

„Mister O“ sau „vrăjitorul", cum este 
denumit Oscar Robertson de iubitorii 
baschetului american, într-o poziție ca

racteristică.

pasele sînt adesea interceptate. Schim
barea de ritm, de direcție, dribling cu 
mina dreaptă sau stîngă sînt lucrurile 
cele mai obișnuite. Mai impresionantă 
este însă lupta sub panou. Cîte 6—7 
jucători sar simultan cu brațele mult 
deasupra inelului, pentru a voleibola 
sau recupera. Aterizarea cu mingea 
neprotejată atrage deseori scoaterea 
mingii prin deposedare.

Și apărarea individuală este 
bună. Toți jucătorii urmăresc 
mîna adversarului care conduce
gea, iar „închiderea” tușei (în două 
zile am văzut doar 5 depășiri pe fund) 
este lucrul cel mai natural. Numai 
apărarea pivotului este ceva mai sla
bă. Nu am văzut încercări de marcaj 
din față, sau la intercepție, pentru că 
imediat adversarul cu mingea aruncă 
la panou și pivotul respectiv sare — 
în aceste condiții — mai mult 
pentru voleibolare.

Cîteva cuvinte și 
echipă. Majoritatea 
apărat „om la om”

foarte 
atent 
min-

ur- 
ceva 

ne- 
a 

nu strica spectaculozitatea acțiunii, se 
folosește un fel de lege a avantajului. 
Jucătorii sînt foarte disciplinați. Ceva 
mai nervoși sînt antrenorii. Dar de 
îndată ce au exagerat, împietînd asu
pra atmosferei de joc, sînt penalizați: 
prima oară cu fault tehnic (împotriva 
echipelor) și ajx>i li se interzice de a 
mai rămîne în sală.

Un lucru foarte interesant în materie 
de strategie este conducerea echipei 
de pe margine în ultimele minute. In 
mai multe cazuri, coșul victoriei s-a 
marcat în ultimele secunde. De obicei, 
cînd mai sînt 4-5 secunde, echipa în 
atac cere timp de odihnă și pregătește 
combinația finală. Iată, de exemplu, 
o astfel de combinație : Jucătorul care 
reia jocul aruncă mingea în panou. 
Cronometrul nu funcționează decît 
din momentul în care balonul, revenit 
din panou, este atins de primul jucă
tor. Toți jucătorii se masează în ca
reul de 3 metri, pentru a voleibola 
sau recupera. Așa a cîștigat echipa 
din Minnesota meciul cu Universita
tea Washington. Au mai încercat acest 
lucru și alte formații, dar 
reușit.

Văzînd la lucru cele mai 
mâții studențești din S.U.A. 
adeseori impresia că și 
noștri fruntași au j 
realiza acțiuni din cele la 
asistat, dacă... Dar despre aceasta, la 
întoarcere.

nu le-a

bune for
am avut 
jucătorii 

posibilități de a 
‘ i care am

VASILE POPESCU
Los Angeles, ianuarie 1965.

ANGLIA : Fruntașele au pierdut cîte 
un punct.

In etapa a 28-a a campionatului en
glez s-au întâlnit echipele clasate pe 
primele două locuri: Leeds United și 
Chelsea. Meciul s-a încheiat cu un re
zultat egal: 2—2, în timp ce și a treia 
clasată, Manchester United, a făcut tot 
meci nul: 1—1 cu Stocke City. Astfel, 
poziția fruntașelor a rămas neschim
bată : Leeds United 41 p (din 28 me
ciuri), Chelsea 40 p (din 27 jocuri) și 
Manchester United 39 p (din 27 par
tide). Celelalte rezultate: Arsenal — 
Leicester 4—3, Burnley — Sheffield 
United 1—1, Blackpool — Wolver
hampton 1—1, Fulham — Nottingham 
4—1, West Bromwich — Tottenham
2— 0, Westham United — Burnley
3— 2, Celelalte partide s-au amînat din 
cauza terenurilor impracticabile.
FRANȚA : Rennes — Angers 6—0 !

In campionatul Franței, fruntașele 
clasamentului au pierdut cîte un punct. 
Bordeaux, care conduce în clasament cu 
25 puncte, a jucat în deplasare la Mona
co, partida încheindu-se cu un scor alb. 
Și Valenciennes (care se află pe locul 
ăi doilea cu 24 p) a terminat la ega
litate (1—1) partida susținută pe te
ren propriu cu Toulouse. Scorul etapei 
a fost realizat de Rennes, care a dis
pus de Angers cu 6—0. Campioana 
Franței, St. Etienne, nu a putut înw’n- 
ge pe teren propriu lo-mația pariziană 
St. Franțais (0—0). O altă echipă 
fruntașă, Nantes, a făcut meci nul pe 
teren propriu cu Lil'e (i—1) In fine, 
Lens a dispus cu 3— l de Nîmes.
BELGIA : Anderlecht are 7 puncte 

avans...
După 18 etape, în campionatul Bel

giei, Anderlecht are nu mai puțin de 
7 puncte avans față de cea de a doua 
clasată, Standard Liege! Campionii nu 
au pierdut pînă acum decît 3 puncte, și, 
firește, au toate șansele să cîștige din 
nou titlul. Anderlecht (în care evoluea
ză majoritatea internaționalilor bel
gieni) a dispus duminică cu 2—1 de 
C. S. Bruges, în timp ce Standard 
Liege a terminat la egalitate cu F. C.

Tilleur (0—0). F. C. Liege a surclasat 
pe Union St. Giloise (6—0), Daring 
Bruxelles a învins cu 2—1 pe Beerin- 
gen. Alte rezultate: Beerschot — 
Berchem 1—1, St. Trond — F. C. Diest 
1— 1. Clasament- Anderlecht 33 p, 
Standard 26 p, Beerschot 21 p etc.
SPANIA : „Duelul" Real — Atletico 

continuă
în fruntea clasamentului campiona

tului spaniol se află Real Madrid cu 
29 p, urmată de Atletico Madrid cu 
28 p, Saragossa 26 p, Valencia și Bar
celona cu cîte 22 p. Prin urmare, lupta 
dintre Real și Atletico continuă... Real 
a dispus cu 3—0 de Elche, în timp ce 
Atletico, reîntoarsă de la Rio de Ja
neiro joi, a jucat duminică în depla
sare învîngînd cu 1—0 pe Corruna. 
BRAZILIA : lașin invitat de Flamengo

La invitația organizațiilor sportive 
braziliene, cunoscutul portar sovjț'ic 
Lev lașin a plecat la Rio de "JarfLiro 
pentru a participa la jubileul de 75 ani 
al Clubului Flamengo, una din cele 
mai vechi echipe de fotbal din Brazilia, 
lașin va apăra poarta echipei Flamen
go în mai multe meciuri demonstrative.

lejer

de
s-au

despre jocul 
formațiilor 

agresiv, extremele 
adverse fiind marcate la intercepție, 
și apoi trec la „presing”. Numai 
echipa U.C.L.A. s-a apărat cu „pre
sing" de la început pînă la sfîrșit. 
Am văzut și o încercare de „zonă” la 
echipa din Washington, dar după 6 
minute și aceasta a fost nevoită să 
treacă la „om la om“. Precizia arun
cărilor, deplasarea permanentă a ju
cătorilor pentru depășiri numerice, ca 
și viteza de circulație a mingii fac 
aproape inutilă apărarea în „zonă”. 
La modă este acum „presingul” în 
zonă, folosit îndeobște de U.C.L.A. Un 
jucător marchează pe cel ce pune

SCURTE ȘTIRI
TENIS DE MASA i Rezultate înre

gistrate în concursul internațional de 
la Moscova : PE ECHIPE : masculin i 
U.R.S.S. — Suedia 5—2, U.R.S.S. — 
Anglia 5—2; R. P. Ungară —• 
U.R.S.S. (tineret) 5—0, U.R.S.S. — 
India 5—1, Ungaria — India 5—2, 
U.R.S.S. (tineret) — Anglia 5—2, 
U.R.S.S. (tineret) — India 5—3; Sue
dia — Anglia 5—1; feminin: U.R.S.S. 
— R. P. Ungară 3—2; Anglia — 
U.R.S.S. (tineret) 3—1; U.R.S.S. — 
Anglia 3—0 (Grinberg — Rowe 2—0, 
Rudnova — Shannon 2—0, Grinberg,Rudnova — I
Rudnova — Rowe, Shannon 2—1)1; 
Ungaria — U.R.S.S. (tineret) 3—2.

VOLEI : In „C.C.E.", la feminin, 
s-au disputat alte două meciuri! 
C.KD. Praga — V. C. Hanovra 
(R.F.G.) 3—0; A.S.U. Lyon — C. S. 
Espinlio (Portugalia) 3—0.

BASCHET: Au luat sfîrșit meciu
rile pentru preliminariile campionatu
lui european masculin și „Cupa Eu
ropei centrale”: Belgia — Austria 
94—70 ( 38—31), Cehoslovacia —• 
R. F. Germană 89—58 (35—24). Pen
tru turneul campionatului european 
s-au calificat echipele R. S. Ceho
slovace și R. F. Germane. „Cupa Eu
ropei centrale” a revenit echipei R. S. 
Cehoslovace.

• Echipa feminină T.T.T, Riga a 
învins cu 96—26 pe Maccabi Tel-Aviv, 
în sferturile de finală ale „C.C.E.".

Baschetbalistele sovietice s-au calificat 
pentru semifinale.

• în orașul Varese, în cadrul „Cu
pei celor 5 națiuni”, echipa Franței a 
învins, surprinzător, cu 74—62 (38— 
27) selecționata Italiei.

ATLETISM: Cu prilejul unui con
curs desfășurat pe teren acoperit, 
sprinterul american Sam Perry, stu
dent la universitatea din Fordham, a 
parcurs 60 yarzi în 5,9 sec. Perry 
este al doilea atlet din lume care a- 
leargă această distanță sub 6 sec. Bob 
Hayes a realizat anul trecut același 
rezultat, însă pe o pistă de lemn.

HANDBAL: Duminică în Palatul 
Sporturilor din Moscova : Trud Mos
cova — Spartacus Budapesta (femi
nin), 9—7, în cadrul sferturilor de 
finală ale „C.C.E.”.

• Meci amical, la Karlsruhe: R. F. 
Germană — Iugoslavia (masculin) : 
23—14 (12—6).

• în sferturile de finală ale 
„C.C.E.“, masculin: Grasshopers Zu
rich — S. V. Berlin 18—14 (R-8).

ȘAH. înaintea ultimei runde, Victor 
Korcinoi este virtual campion de șah 
al U.R.S.S. In penultima rundă Kor
cinoi a terminat remiză cu Liavdansk, 
în timp ce Bronstein și Stein au fost 
învinși de Holmov și, respectiv, Sa
harov. Clasament: Korcinoi 13,5 p (1), 
Bronstein si Tal 11,5 (1), Stein 11 p 
(2).
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în „C.C.t.“ la handbal masculin

Vineri: Primul joc Dinamo București- 
R. I. K. Goteborg

Săptămîna aceasta handbalul nostru va 
ii angajat din nou într-o întrecere In
ternațională oficială. Vineri, la Goteborg, 
campioana noastră — Dinamo București 
— va susține prima partidă cu campioa
na Suediei — R.I.K. Goteborg. Jocul 
are loc în cadrul sferturilor de finală 
ale „Cupei campionilor europeni". Retu
rul este programat la 21 februarie Ia 
București. Invingătoarea din această du
blă întîlnire (și noi sperăm să fie Di
namo) va juca apoi, în semifinale, cu cîș- 
tigătoarea meciului dlntre Grasshoppers 
ZUrich și S. V. Berliner.

Adversara de vineri a dinamoviștilor 
este liderul campionatului. R.I.K. Gote
borg a disputat pînă acum 10 meciuri, 
a cîștigat s șl a pierdut 2, avînd un 
golaveraj de 226:183. Formația suedeză 
are un avans de 4 puncte asupra urmă
toarelor trei clasate (toate cu cîte 12

puncte): KFUM Boras, Saab șt Hallby. 
In ultima partidă susținută în campionat, 
R.I.K. a dispus de Hallby cu scorul de 
27—15. Formația de bază a campioanei 
Suediei este următoarea : D. Lindblom 
— C. Norman, G. Cansson, G. Jinne- 
mark, B. Davidsson, L. Andersson, L. 
Gustafsson, M. Koch, B. Alfredsson și R. 
Petersson. Dintre acești jucători, G. 
Carlsson și D. Lindblom au făcut parte 
din echipa Suediei care a jucat recent cu 
Danemarca (10—12 la Copenhaga și 17—17 
la Aarhus). M. Koch, L. Andersson și 
Petersson sînt de asemenea interna
ționali.

• In vederea meciului de la Gote- 
borg, lotul de jucători al lui Dinamo 
va părăsi Capitala miercuri. Meciul va 
fi arbitrat de B. Vfestergaard (Dane
marca)

• Casierul clubului de fotbal A. S. • ■ 
Roma n-a avut un revelion prea ve-" 
sel... Intr-adevăr, bilanțul întocmit.- 
de el în ultimele zile ale anului ce" 
a trecut arată un substanțial de-'.', 
ficit, care pune în primejdie exis-• ■ 
tenta însăși a vechii echipe. In'' 
ședința de analiză a bugetului, ți--- 
nută într-o sală de cinema din Roma j' 
la 31 decembrie, s-a făcut apel la-- 
suporterii clubului să-și aducă o ' ■ 
contribuție — cît de mică —■ pen- j f

■ tru redresarea finanțelor echipei lor" 
Ț favorite. Fotografia ce am primit-o ',‘ 
♦ arată tocmai momentul cînd casie- • - 
t rul trece la chetă cu... găleata. Era", 
J. nevoie — lira italiană este deva-.- 
y lorizată...

:

A
Foto : Keystone
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Din agenda personală
De cînd a marcat 4 goluri în 

poarta echipei Cehoslovaciei, ziarele 
îi scriu din nou numele cu majus
cule... Se repetă performanțele sale 
trecute, i se descriu calitățile de 
dribler, șuter și dirijor, care par 
toate de domeniul fantasticului... 
Este numit (pentru a cita oară ?) 
cel mai bun fotbalist de pe glob... 
Cel mai productiv... Cel mai spec
taculos...

Superlativele abundă atunci cînd 
ele se adresează fotbalistului, cu a- 
devărat fără precedent, care poartă 
acel nume sugestiv, de numai două 
silabe — Pele. Citim undeva că 
acesta are afinități sinonime cu în
săși mingea de fotbal, în limba sa 
maternă. Este transcrierea onomato
peică a sunetului pe care-1 face ba
lonul lovit de latul ghetei de fot
bal. „Ple-pele-ple-pele..." suna toată 
ziua mingea pe care puștiul tuciuriu 
o batea de zidul casei sale sără
căcioase din Bauru, oraș pierdut un
deva pe întinsul imensei Brazilii. 
„Mai termină o dată cu pele-pele 
ăsta în curte 1“ — îi striga de cîte
va ori pe zi maică-sa. — „O să-ți

pun numele de Pele !...“ Așa a de
venit Edson Arantes do Nascimento, 
băiatul negru care iubea mingea, 
Pele, mai întîi curățitor de gbete la 
Bauru și apoi fotbalist de renume 
la Santos.

Astăzi Pele este un adevărat erou 
național al Braziliei, iar biografia sa

--------------------------------------------

Chenar extern

romanțată se citește în mai toate 
limbile pămîntului. în vălmășagul 
celor scrise și spuse despre cel mai 
adulat fotbalist al Americii de Sud, 
cu greu poți găsi însă o viziune uni
tară, un mod limpede de a defini 
—irsonalitatea acestuia. în fond, 

_____ ___“ pe care le 
afara 
(din 

omul
spor-

personalitatea acestui: 
dincolo de „vrăjitoriile' 
face pe terenul de fotbal, în 
celor 600 de goluri înscrise 
care 200 cu capul) — ce face 
acesta, cum este în realitate 
tivul pe care ne-am obișnuit să-l 
considerăm un fenomen, un „zeu" 
al balonului rotund ?

,4

a lui Pele
Dintr-o sumedenie de caracteri

zări puse pe hîrtie de cei care l-au 
cunoscut mai îndeaproape, am re
ținut în special această frază scurtă: 
„SE CULCĂ DEVREME, NU BEA, 
NU FUMEAZĂ...". Interesant! Deci, 
jucătorul excepțional, spaima porta
rilor, fotbalistul pentru care jocul cu 
balonul pare să nu mai aibă nici un 
secret, are totuși grijă să ducă o 
viață cît mai cumpătată, este și el 
un sportiv „ascet". Am scris și el, 
fiindcă nu cunoaștem decît excepții 
de la regula că fotbalistul adevărat 
trebuie să ducă o viață exemplară, 
să aibă grijă ca să fie totdeauna în 
perfectă condiție fizică. Cu sigu
ranță că Matthews va bea limo- 
nadă la banchetul ce i se pregătește 
la 28 aprilie...

Concluzia nu este greu de găsit. 
Legea e lege, pentru cei mari ca și 
pentru cei mici. Nu trebuie să ducă 
o viață sportivă numai cel care 
învață încă meșteșugul de jucător, 
ci chiar acel ajuns pe treapta cea 
mai de sus a tehnicii. Cu nopți pier
dute, cu băutură sau țigări — nici 
Pele n-ar fi fost Pele !

RADU VOIA
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