
în „C.C.E.“ la tenis de masă

(R. F. G.)
CLUJ 20 (prin telefon de la 
imisul nostru special). Peste 
500 de iubitori ai tenisului de 
iasă din Cluj au fost astă- 
pară prezenți în Sala Armatei, 
nde a avut loc meciul din ca
rul sferturilor de finale ale 
Cupei campionilor europeni" 
intre echipele C.S.M. Cluj și 
usa Dusseldorf din R. F. Ger- 
lană. Victoriile, ca și jocul bun 
esfășurat de sportivii clujeni, 
u fost salutate cu deosebit en- 
iziasm. Deși lipsiți de aportul 
ii Radu Negulescu (aflat în se- 
iune de examene) jucătorii de 
i C.S.M. au reușit să se im
ună în fața redutabilei lor ad- 
îrsa'P* și să cîștige cu scorul 
oncludenf de 5-1. Acest succes 
■ deschide drumul spre semi
nalele acestei importante între- 
eri europene. Iată acum cîteva 
curte relatări asupra partide- 
or.
triurgiucă — Offergeld 2—0 

21-6, 21-12). Meci fără istoric, 
ftat în permanență la discre- 
a sportivului nostru. Giurgiucă 
i-a făcut jocul, a atacat cu 
plomb și a repurtat o victorie 
ornodă. O 
icători sînt stîngaci.
Cobîrzan — Scholer

21-10, 11-21, 21-11). Cobîrzan, 
1 formă foarte buna, a desfă- 
urat un joc inteligent eu multe 
lingi plasate și cu atacuri opor- 
jne. lansate, în special, pe re- 
er. Scholer — care a cucerit

curiozitate : ambii

2-1

La „Vagonul" Arad
Asociația noastră cuprinde 
este 4 000 de membri UCFS. în 
nul 1964 noi am înregistrat o 
;rie de rezultate meritorii în 
îea ce privește activitatea spor- 
-vă de mase, peste 2 500 de tineri 

' ind angrenați în diferite compe- 
ții (spartachiade, crosuri, cam- 
ionatul asociației sportive). în 
ele 11 secții pe ramură de sport 
U fost, de asemenea. obținute 
iccese demne de remarcat, din- 
•e ele detașîndu-se locul IV ocu
lt de echipa noastră de gimnas- 
că la finalele pe țară ale Spar- 
ichiadei republicane.
Pentru anul 1965, în urma unei 
fialize temeinice a posibilităților 
«cistente, ne-am stabilit următoa
re obiective :
— organizarea și desfășurarea 
partachiadei de iarnă, Sparta- 
iiadei de vară și a campionatu

lui asociației sportive la cel mai
un nivel, în ideea că aceste corn- 
etiții constituie un mijloc efi- 
ient de atragere a maselor de 
ameni ai muncii în practicarea 
rganizată și sistematică a spor
itul :
— campionatul asociației se va 
rganiza la tir, șah, popice, trîn- 
i, fotbal, tenis de masă, volei, 
tletism. Ne propunem ca numă- 
il concurenților să ajungă la 
500 ;

asemănătoare (final

cu 5 zile în urmă titlul de cam
pion al R. F. Germane — a 
evoluat la valoarea sa de
monstrate un bun joc de regu
laritate, atacuri variate și multă 
mobilitate. Încercările sale de a 
se impune s-au lovit însă de 
tenacitatea clujeanului.

Rethi — Bevss 2—0 (21-11, 
21-18), Jucătorul de la C.S.M. a 
condus în majoritatea timpului, 
impunîndu-se prin contre eficace.

Giurgiucă — Scholer 0—2 
(17-21, 17-21). Cu evoluții de 
scor
17-21, 17-21, intermediar 13-10, 
13-10) cele două seturi au scos 
în evidență tactica greșită, 
joc uniform, lipsit de fantezie) a 
lui Giurgiucă și dorința de ciștig 
a sportivului oaspete.

Rethi — Offergeld 2 — 0 
(21-13, 21-16). Clujeanul a fost 
tot timpul peste adversar, a a- 
tacat mult și variat.

Cobîrzan — Bevss 2—0 (21-13. 
21-14). Cobîrzan n-a avut „pro
bleme", A sesizat partea mai 
slabă a adversarului (reverul) 
și a plasat în această direcție 
numeroase mingi. în plus, a fi
nalizat majoritatea acțiunilor 
inițiate.

Sîmbătă, la
un, nou meci 
amical) între 
Dusseldorf.

Cluj, va avea loc 
(de această dată 
C.S.M. și Tusa

C. COMARN1SCHI

— organizarea a 16 excursii ;
— în anul 1965 vom iniția 10 

„duminici sportive* la care să ia 
parte 1 000 de concurenți (pe di
ferite ramuri de sport);

— ne vom preocupa ca un nu
măr de 5 foști sportivi să fie șco
larizați pentru a deveni instruc
tori calificați la gimnastică, tir, 
atletism, fotbal și box ;

— înființarea unei noi secții pe 

OBIECTIVE...
ramură de sport — tenis de masă 
— și afilierea ei la federația de 
specialitate ;

— legitimarea a încă 70 de spor
tivi ;

— reamenajarea pistei de atle
tism de pe stadionul Vagonul, în 
scopul creării unor condiții mai 
bune desfășurării muncii în sec
ția de atletism.

GHEORGHE ALDEA
președintele asociației sportive 

Vagonul Arad

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VĂ!
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Cupa Campionilor Europeni la handbal în 7 masculin
«rwim-~-------r'rwmrmiiinn nu iii i m—ii11 mii 11 iniiiiuni iii ii—iii i 11 i »

Dinamo București a surclasat
pe campioana Suediei, R.I.K. Goteborg: 24-11!

Returul întîlnirii va avea loc la București la 21 februarie

Vineri seara s-a desfășurat la 
Goteborg prima partidă de hand
bal în 7' dintre Dinamo Bucu
rești și R. I. K. Goteborg, con- 
tînd pentru sferturile de finală 
ale „Cupei Campionilor Euro
peni".

La capătul unui joc în care 
au demonstrat întreaga gamă a 
posibilităților tehnico-tactice cam
pionii Romîniet au 
scorul categoric 
(9-5).

întrecerea a fost 
brată doar în prima repriză, cînd 
gazdele au depus eforturi deose
bite pentru a face față atacu
rilor deslănțuite ale jucătorilor 
bucureșteni.

cîstigat cu 
de’ 24—11

mai echili-

Școala sportivă de elevi nr. Îs

de
Noi recorduri și titluri 

campioni republicani de juniori
In școlile sportive de elevi, 

tineretul studios are posibilitatea 
să se perfecționeze necontenit în 
ramura sportivă pe care a îndră

git-o și să vizeze performanțe 
tot mai mari, chiar și la nivel 
republican. Pe acest drum al 
bunelor performanțe vom merge 
ti în 1965.

Pentru a fi mai convingător, 
voi aminti citeva din obiectivele 
ce și le-au propus secțiile noas
tre.

In atletism, colectivul de an
trenori (prof. R. Voiciloiu, C. 
Spiridon, Gh. Stănescu, I. Paul, 
N. Mitu) și-a luat angajamentul

Slmhâtă 30 ianuarie 1965

După reluare însă — așa cum 
transmite agenția de presă din 
Copenhaga — pe teren nu a mai 
existat practic decît o singură 
echipă. Dinamoviștii au acționat 
într-un ritm sufocant, și-au obli
gat adversarii la o apărare dis
perată, iar Donald Lindblom — 
portarud naționalei suedeze —a 
fost nevoit să scoată de 15 ori 
(!) mingea din plasă. La sfîr- 
șitte întîlnirii, publicul a aplau
dat îndelung excelenta evoluție

Rapid București și Dinamo Oradeaseîntîlnesc 
în cel mai important joc al etapei de baschet
Campionatul republican dș 

baschet masculin programează 
din nou o etapă redusă, partidele 
formațiilor studențești (în depla. 
sare) fiind aminate. In Capitală 
(sala Floreasca, mîine de la ora 
11) iubitorii sportului vor avea 
posibilitatea de a urmări între
cerea dintre Rapid și Dinamo 
Oradea (două echipe aflate în 
luptă directă pentru calificarea 
în turneul final), într-un joc 
care prezintă un echilibru evi
dent. Dinamoviștii au cîștigatîn 
toamnă cu scorul de 74—50, iar 
în etapa trecută au marcat o 
ușoară revenire de formă. Pe de 
altă parte, echipa feroviară — 
care va beneficia de data a- 
ceasta, probabil, și de prezența 
lui Cristian Popescu — este dor
nică să obțină prima victorie 
in ictur. In perspectivă, deci,

întrecerile primei etape . a 
Spartachiadei de iarnă sînt 
in plină desfășurare.

(Citiți în pagina a 2-a re
latările redactorilor noștri în 
legătură cu diverse aspecte 
aie acestei mari competiții).

de a aduce elevii respectivi pe 
primele trei locuri în campio
natul republican de juniori. Exis
tența în această secție a unor 
elemente de certă valoare — I. 
Șerban, H. Ilieșiu, M. Dumi
trescu, Elena Mîrza — repre
zintă o garanție a reușitei.

Secția de canotaj (antrenori 
prof. Angela Păunescu, V. Mo- 
ciani, G. Rifelt și St. Coman) s-a 
angajat să cucerească două titluri 
de campioni ai tării de juniori 
— la S-i 1 băieți și 4-\-l fete — 
și, totodată, să obțină locul l în 
clasamentul general pe echipe în 
campionatul republican rezervat 
speranțelor.

Secția de handbal (prof. V. Go- 
gîltan) vizează locul 1 atît în cam- 
prof. IOAN DUMITRAȘCU 

directorul Școlii sportive de elevi 
nr. 1 din București

(Continuare în pag. a 2-a)
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a dinamoviștitor bucureșteni, care 
— se poate spune — și-au asi
gurat, de pe acum, calificarea 
în semifinalele competiției. Cei 
mai buni jucători ai învingăto
rilor au fost Hnat, Ivănescu și 
Nica, autori’ a cîte 4 goluri, în 
timp ce de la gazde s-a 
cat internaționalul Gosta 
son.

Meciuil-retur va avea
București în ziua de 21 februarie.

remar-
Carls-

loc la

o întîlnire interesantă, care nu 
trebuie să scape iubitorilor bas
chetului.

Primele două clasate, Dinamo 
București și Steaua, joacă în a- 
ceastă etapă în deplasare : dina- 
moviștii la Cluj, cu Politehnica, 
iar campionii la Iași, cu C.S.M.S. 
In mod normal, victoriile nu pot 
scăpa echipelor bucureștene, dar 
— ne referim în speciai la pri
ma partidă — surprizele nu sînt 
excluse, 
dim că 
gat în 
meci la

Mai ales dacă ne gîn- 
dinamoviștii nu au cîști- 
ultimii doi ani nici un 
Cluj.

Dinamo și Steaua întîlnesc—azi și mîine 
selecționata Soliei la hochei

• V

Fior eseu (Dinamo) atacă dezlănțuit dar portarul advers 
reține pucul

Foto i P. Romoșan

Cei mai buni hocheiști bul
gari, reuniți în selecționata ora
șului Sofia, evoluează azi și mîi- 
ne pe patinoarul „23 August" 
din Capitală, în compania echipe
lor noastre fruntașe Dinamo, or
ganizatoarea turneului, și Steaua.

Oaspeții vor prezenta aproape 
același lot care a evoluat în de
cembrie în cadrul „Cupei Du
nării", la Sofia, ceea Ce înseam
nă că vom putea vedea „la lu
cru" chiar echipa națională bul
gară. Lotul cuprinde în special 
jucători de la echipele ȚSKA- 
Cerveno Zname, Levski și Me- 
talurg (cele mai bune formații

Reportajul nostra
(MBSBSanaBKOBHI

Ore de „laborator*
la Reșița

I 9

Iarna a poposit de mai mul
te zile in orașul de pe mala, 
rile Birzavei și termometrul 
indică constant temperaturi 
sub zero grade. Intrînd insă 
in hala lungă și spațioasă a 
bazinului acoperit dai peste 
o... adevărată împărăție a apei 
și căldurii-

Este liniște deplină și aten
ția iți este atrasă doar de 
mișcările grăbite ale unui om 
roșcovan, bine legat, intr-o ți
nută adecvată atmosferei din 
hală, care iși aranjează cu 
meticulozitate aparatele, halte
rele, iși revizuiește un caiet cu 
scoarțe tari în așteptarea... 
materiei prime. L-am recunos
cut indată pe prof, Ioan 
Schuster, unul din pionierii 
notației reșițene. O dată cu 
sirena care vestește noul 
schimb începe și ziua sa de 
muncă. Nu trece mult timp 
și glasurile zglobii ale unor 
fetițe și băieți, nu mai inalți 
de-o șchioapă, dau viață ba
zinului. Disciplinați, unul cite 
unul — ca la școală — se 
aliniază in fața profesorului 
lor. Raportul și...

încălzire puternică a tutu
ror componentelor corpului, 
apoi lucru ușor (nu omiteți 
virsia) pentru forță și... pri
mele starturi. Ca la concurs I 
Ai impresia că urmărești un 
joc de delfini dresați, care 
apar și dispar, pe toată în
tinderea apei, cit ai clipi din 
ochi. Farmecul jocului este 
insă repede risipit de coman
da profesorului: opt bazine 
cu bătaia picioarelor I Acum 
începe lucrul adevărat. în or
dine desăvirșită mici înotători 
despică cu vioiciune apa bazi
nului- Antrenorul este numai 
ochi și indicațiile ii sînt res
pectate cu strictețe. Se ur
mărește, în special, corectitu
dinea mișcărilor. Situația e 
similară și cind se trece la 
stilurile propriu-zise. Cu pau
zele absolut necesare, copiii 
parcurg lungime după lungi
me, astfel că nici nu știi cind 
se duc cele 120 de minute pe 
care le au rezervate in lecția 
de astăzi.

Am făcui și cunoștință cu 
cițiva dintre ei: Dorina Me- 

ADRIAN VASILIU

(Continuare în pag. a 3-a) 

ale campionatului bulgar) și are 
următoarea alcătuire : Kirilov, 
Iliev, Haralambiev (portari), Ion- 
cev, Ciomakov, Filipov, Antov, 
Mihailov și Nikolov (fundași), 
Varvarian, Bîcivarov, Dimov (li
nia întîi a echipei campioane 
TSKA-Cerveno Zname), Polian- 
ski, Kalev, Mihailov (prima li
nie de la Metalurg), Topalski, 
Botev, Iankov, Gherasimov, Ne- 
dealkov și Leșev (înaintași). An
trenorii echipei sînt P. Pântec 
și V. Kalev, care în acest an au 
lucrat în colaborare cu antreno
rul cehoslovac Zdenek Picha.

(Continuare în pag. a 4-a)



Spartachiada de iarnă a tineretului

în itinerar: GIURGIU - CONSTANTA - VATRA BORNEI
Posibilități încă neexplorate

Au rămas mai puțin de două săptă- 
mîni pînă la încheierea primei etape a 
întrecerilor Spartachiadei de iarnă. Pen
tru folosirea deplină a acestei perioade 
activiștii consiliului raional UCFS au 
dat ajutor concret consiliilor asociațiilor 
sportive pentru ca întrecerile din prima 
etapă să se termine la data stabilită de 
regulamentul competiției: 10 februarie.

In raidul nostru întreprins recent în 
acest raion, ne-am îndreptat atenția a- 
supra cîtorva asociații recunoscute în
deobște pentru tradiția lor sportivă. In 
Giurgiu, una din aceste asociații este 
Cetatea (1800 membri UCFS) în care, 
de la începutul lunii decembrie și pînă 
acum, au fost organizate întreceri, după 
o planificare strictă, la gimnastică și 
șah, tir și tenis de masă, Foile de con
curs dovedesc prezența unui mare nu. 
măr de tineri și tinere în competiție. 
Deocamdată o singură ramură sportivă 
nu are reprezentanți: patinajul. Pregă
tiri s-au făcut (transformîndu-se în pati
noare terenurile de baschet și tenis), 
dar condițiile atmosferice sint încă vi
trege... Oricum, asociația, care dispune 
de un mic complex sportiv, de o arenă 
de popice, de un poligon sportiv de tir, 
precum și de un consiliu alcătuit din 
oameni pasionați și competenți are toate 
șansele să termine etapa I printre frun
tașele pe oraș și chiar pe raion.

La Unirea I.G.O. (350 de membri 
UCFS) halterofilii, șahiștii, jucătorii de 
tenis de masă și amatorii de trintă au 
fost cei mai..- grăbiți să participe la 
întreceri, care, datorită unei bune orga
nizări, s-au desfășurat la un nivel satis
făcător. Secretarul asociației, tovarășul 
Ionel Osman, ne-a amintit și de... in
tenția de a organiza concursuri de o- 
rientare turistică, ramură sportivă care, 
după spusele sale, se bucură de mare 
trecere printre sportivii asociației.

— Și atunci ce v-a împiedicai să le 
organizați 7

,,Colaborare
N-»m spune nimic nou vorbind des

pre foloasele colaborării în dezvoltarea 
activității sportive. Succesele de pînă 
acum, în domeniul sportului de perfor
manță ca și în acela ăl activității de 
mase, au avut la bază acest principiu de 
muncă- Toate acestea le sînt cunoscute 
și activiștilor de la clubul sportiv Farul 
Constanța. In întreaga lor activitate a- 
nimatorii sportului de aici încearcă să 
folosească acest principiu. Și de foarte 
multe ori reușesc. Membrii birourilor 
secțiilor de volei și fotbal — de pildă 
— colaborează fructuos între ei și în 
același timp vin oricînd, cu plăcere, 
în ajutorul consiliului clubului pentru 
rezolvarea operativă a unor sarcini 
stringente: activiștii obștești din comi
sia de organizare a Spartachiadei de 
iarnă, din consiliile asociațiilor sportive, 
precum și din celelalte comisii culeg 
roadele colaborării reflectate în mai 
mulți participanți la competițiile de

^Asociația sportivă Mobilă-tapițerie. Finala probei de trintă: Dumitru 
T rașca și Virgil Drăgan iși dispută întîietatea. Ultimul va ciștiga, califi- 

cindu-se pentru etapa următoare

— Lipsa materialelor necesare.
Motivarea nu ni s-a părut chiar ații 

de temeinică, deoarece procurarea unor 
busole, elemente de bază în acest sport, 
stă la îndemîna fiecărui amator de ast. 
fel de concursuri. Aceasta în cazul în 
care n-ar exista busole în inventarul 
organelor sportive. Alte materiale...

Cu bune rezultate se prezintă și aso
ciația sportivă Voința Giurgiu: parti- 
cipanți — peste 50 la sută din numărul 
membrilor UCFS.

Din cuprinsul raionului am ales alte 
trei asociații sportive. Recolta Vedea 
(Arsache), Progresul Vieru și Victoria 
Stănești. La Vedea, de pildă, aproape 
toți membri UCFS (460) și-au înscris 
numele în competiție. Și aici șahul, te
nisul de masă, gimnastica, trînta și 
halterele au polarizat interesul amato
rilor de sport. In plus, la Vedea există 
condiții foarte bune de activitate: sală 
de sport amenajată în clădirea unui fost 
conac, pistă de atletism, portic de gim
nastică și pe deasupra, lucru foarte 
important, un activist sportiv inimos și 
neobosit, prof. Grigore Mirea, despre 
care ne propunem să mai amintim și 
cu alt prilej.

La Progresul Vieru rezultatele obți
nute pînă acum la șah, trintă, tir, hal
tere și gimnastică — cu participarea a 
jumătate din numărul membrilor UCFS 
— reflectă destul de vag posibilitățile 
ce există aici de practicare a sportului 
și pe care cei doi activiști sportivi, Stan 
Drăgan și Tudor Rădan, le-ar putea 
valorifica mai mult. Cel puțin de acum 
înainte.

In fine, și la Victoria Stănești, asocia
ție sportivă cu 1250 de membri UCFS, 
una din cele mai mari din raion, s-ar 
putea realiza mai mult decit media de 
40 la sută existentă.-. Ceea ce, desigur, 
ar fi de dorii.

T. ST AMA
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mase, în noi sportivi care obțin clasifi
carea, în tot mai bune recorduri locale.

Cine credeți însă că sînt cei care 
înțeleg colaborarea într-un mod cu totul 
aparte? Cîțiva antrenori salariați cu 
normă întreagă în „fruntea" cărora se 
află Constantin Craiu și Ion Veliciu, în
drumătorii aileților din localitate. Aș 
putea spune că ei văd nu numai colabo. 
rarea într-un fel destul de curios, ci 
chiar modul de îndeplinire a sarcinilor 
pentru care sînt salarizați.

In urmă cu cîteva zile i-am găsit pe 
cei doi antrenori ai clubului sportiv 
Farul jucînd șah. Era pe la ora 11 și 
numai cu cîteva minute înainte încheia
sem o discuție cu secretarii clubului în 
care ni se arătaseră multiplele sarcini 
ale acestei perioade. Organizarea Spar
tachiadei de iarnă, desfășurarea confe
rințelor și adunărilor generale ale aso
ciațiilor sportive, introducerea sistemu
lui îmbunătățit de evidență, planificarea 

și controlul desfășurării antrenamentelor 
— iată numai o parte din preocupările 
actuale ale activiștilor sportivi. Ni se 
dăduseră numeroase exemple de entu
ziaști activiști obștești care nu-și pre
cupețesc orele libere pentru a contribui 
la îndeplinirea la termen a acestor sar
cini. In mod firesc ne-am pus atunci 
întrebarea t care este aportul acestor 
antrenori salariați la rezolvarea trebu
rilor sportive, cum colaborează ei cu 
conducerea clubului 7

Tov. Olaru — secretar al clubului 
sportiv Farul Constanța — ne-a răs. 
puns fără echivoc i

ANTRENORII — Ce tot ne bați la cap cu Spartachiada, nu vezi că avem 
treabă 7

Desen de Neagu Rădulescu
— Nu ne ajută de loc!
— Dar i-ați solicitat?
— Firește. Antrenorul Craiu este re

partizat la asociațiile sportive Argus și 
Institutul de Proiectare Tomis, dar nu 
le-a mai vizitat din noiembrie, iar 
Veliciu s-a angajat să colaboreze in
tens eu consiliile asociațiilor sportive 
I.H.R. Mamaia și I.C.H. Constanța- Nici 
el nu se preocupă de realizarea acestui 
angajament. Acum au loc întrecerile 
Spartachiadei de iarnă și acești doi teh
nicieni ar putea să ajute consiliile aso-

Muncitorii forestieri în plină întrecere
Minus 29 de grade. Ți se taie res

pirația, iar fața parcă-ți ia foc. Dar 
tinerii din Vatra Dornei, băieți și fete 
cu bujori în obrajii nu se sinchisesc. 
Iși dau drumul cu schiurile pe pîrtie 
și zboară ca nălucile. Președintele a- 
sociației Bradul (tov. Vasile Chiriac) 
și secretarul comitetului U.T.M. (tov. 
Vasile Prelipceanu) de la întreprin
derea forestieră se agită la start. 
Foile de concurs sînt completate, iar 
cronometrul stă pitit undeva, în buzu
nar, de frică să nu-i înghețe limbile.

S-au făcut intense preparative pen
tru disputarea concursului de schi din 
cadrul etapei I a Spartachiadei de 
iarnă. S-a făcut și popularizare, dar 
parcă mai era nevoie de așa ceva ? 
Cine nu schiază la Vatra Dornei ? Au 
coborît din exploatările forestiere de 
la Coșna, Negrișoara și Rusca un mare 
număr de tineri. Au venit la Vatra 
Dornei pe schiuri, cu rucsacuri în spi
nare. Consiliul asociației și-a propus 
să acorde toată atenția schiului și — 
în acest sens — a chemat în întrecere 
nu numai pe schiorii avansați, ci și 
pe începători.

— In asociația noastră, ne spunea 
tov. V. Chiriac, majoritatea membrilor 
UCFS știu să schieze. Este normal, 
deoarece aproape toți sînt crescuți... 
pe munte. Iată de ce ne-am propus 
să întărim secția de schi, promovînd 
un tînăr în munca de instructor spor
tiv. Acum urmărim în primul rînd as
pectul calitativ al muncii de in
struire.

Ii privesc pe tinerii Traian Buta, 
Vasile Buhăianu, Vasile Vărvăreanu, 
Ion Nfchituș, Ion Buz-ilă, și-i admir 
pentru măiestria cu care alunecă pe 
schiuri. Cîți dintre ei n-ar putea a- 
junge schiori de frunte dacă s-ar 
afla sub îndrumarea unui antrenor sau 
instructor priceput ? Dar, din păcate, 

ciațiilor sportive respective în organiza
rea întrecerilor, în îndrumarea concuren- 
ților, în depistarea elementelor talen
tate. Dar, după cum se vede, ei preferă 
să joace șah la club.

Ați putea crede însă că antrenorii 
Craiu și Veliciu se aflau, atunci cînd 
î-am găsit jucînd șah, într-o mică pau
ză, dar că, în general, n.au timp să 
„răsufle" din cauza preocupărilor le
gate de pregătirea sportivilor. Ar fi 
fost o scuză dar... a căzut. Chiar ei 
ne-au declarat că au 12 ore de antre
nament pe săptămînă. Cum s-ar spune 
...un sfert de normă (de lucru, fiindcă 

salariul îl primesc-., integral). Con
siliul clubului a luat în discuție atitu
dinea antrenorului Ion Veliciu (de ce 
numai a lui?), dar măsurile vor fi 
luate, se pare la „calendele grecești". 
De ce ?

Iată, așadar, cum privesc sarcinile de 
muncă, colaborarea cu consiliul clubu
lui doi activiști salariați ai mișcării 
sportive. Ce părere aveți, tovarăși Craiu 
și Veliciu ? In orice caz, așa nu mai 
merge.

HRISTACHE NAUM

la concursul de care ne ocupăm, an
trenorii nu s-au prea văzut...

★

Liniște deplină. Douăzeci de ,,minți" 
gîndesc — unele, cum să scape re
gele din încleștare, altele cum să gră
bească matul. Luăm secretarului 
U.T.M. din întreprindere (care ne-a 
dovedit multă pasiune pentru activi
tatea sportivă) un „interviu în 
șoaptă".

— Este primul concurs din etapa I 
a Spartachiadei de iarnă ?

— Nu... Am organizat deja trei 
runde. De fiecare dată vin 40-50 de 
șahiști. Și nu numai cei din oraș. 
Consiliul asociației a reușit să procure 
pentru fiecare cabană de la exploată
rile forestiere cîte 2—3 jocuri de șah. 
La cabanele de la Voroava, Dumitrelu, 
Coșnița ș. a. lumina se stinge întot
deauna aproape de miezul nopții. Ti
nerii Victor Braha, Petre Ungu- 
reanu, Vasile Guțu, Valeriu Candrea, 
Petre Cazan, vă pot spune multe lu
cruri interesante despre... nocturnele 
lor șahiste.

Și acum, o remarcă. Planul de 
muncă al consiliului asociației sportive 
Bradul — Vatra Dornei prevede că 
membrii asociației se vor întrece la 
următoarele ramuri de sport: șah, 
schi, tir, și gimnastică. S-a omis — 
din păcate — posibilitatea organi
zării întrecerilor de trintă (deși aci 
există, prin forța împrejurărilor, ti
neri puternici — doboritori de copaci, 
încărcători), în schimb se prevăd în
treceri de gimnastică, deși un mare 
număr dintre membrii asociației mun
cesc la exploatările forestiere. Ne în
trebăm : unde să se facă gimnastică 
sus in munți, în pădure ?...

R. CALARAȘANU

La primul lor I 
concurs... (

Cîteva șarje de iarnă (auten
tică...) au adus luni dimineață 
patinoarul „23 August" mai a- 
proape de decorul său obișnuit 
de ianuarie. Frigul zgribulise par
că inimile micuților patinatori, 
absolvenți ai cursurilor de inițiere, 
care, strînși roată în jurul antre- j 
norului Glieorghe Roncea, răs
pundeau la apelul dinaintea pri
mului lor concurs. Examen de ad
mitere în mult așteptata „școală 
de patinaj"...

Din sutele de copii care de la 
începutul sezonului au parcurs 
„alfabetul* alunecării pe patine, 
43 erau prezenți aci, recomandați 
de instructorii ce i-au avut pînă 
acum în grijă. Primele condiții, 
deci — aptitudini și sîrguință, do
vedite în orele de inițiere erau 
îndeplinite. Ca și a treia (nu mai 
puțin important) — limite de 
vîrstă : între 6 și 9 ani. .

Am urmărit cu interes și — d 
ce să nu recunoaștem ?... — cu 
puțină emoție evoluția micilor 
conourenți, punctată pe foile de 
concurs de cei doi arbitri, A. 
Lupea și B. Horosz. „întrebările"

Instantanee

erau 9 la număr: alunecarea în 
față, alunecarea cu spatele, tă
ierea gheții în față, tăierea 
gheții în spate, optul nr. 1, optul 
nr. 2, săritura Cadet, pasul de 
vals, pirueta. „Răspunsurile" — 
adesea corecte și, mai ales, pro
mițătoare...

Comisia, exigentă, a admis pe 
32 din cei 43 de candidați. Ei vor 
păși de la 2 februarie pe porțile 
Școlii de patinaj, prima care se 
organizează la noi în țară. De 
aci încolo, mai multă atenție din 
partea instructorilor, mai multă 
muncă din partea elevilor.

Dar nici cei „căzuți* la exa
men nu vor sta degeaba. Ei vor 
continua să se antreneze cu rîvnă 
sporită pentru un nou examen, 
la începutul lui aprilie, cînd vor 
putea lua note de admitere în ' 
școala de patinaj care va începe 
la toamnă.

Deocamdată, să dăm și noi o 
notă bună comisiei de patinaj ar
tistic a orașului București și clu
bului Constructorul, care au luat 1 
această prețioasă inițiativă.

R.

Noi recorduri și titluri 
de campioni republicani 

de juniori
(Urmare din pag. I)

pionatul republican de junioare cit și la 
finalele școlilor sportive de elevi.

Secția de notație (prof. Doina Cior^ 
tea, D. Plopa, P. Stroescu) se va stră
dui să obțină 6 titluri de campioni re- 
publicani de juniori, 12 locuri 1 în-țin fi
lele Spartachiadei S.S.E. și 3 locuri II 
în campionatele republicane de seniori.

Titluri de campioni de juniori sint 
capabili să cucerească și sportivii de la 
talere (turn și șanț), sărituri, echipa 
masculină de volei, cea de polo.

In același timp, o serie de alte re
prezentative de secții sînt hotărîte să 
ocupe locuri fruntașe în campionatul 
juniorilor și în finalele S.S.E. : cea de 
baschet băieți, ciclism, volei fete, gim
nastică sportivă și gimnastică artistică.

In afara acestor obiective, ne propu- ‘~ 
nem să dăm loturilor republicane multe 
elemente printre care Stela Tudor și I. 
Raț (canotaj), D. Dumitrescu (ciclism), 
L. Radu și C. Bancu (polo), M. Stavilă 
și Gh. Andrei (rugbi), Mioara Constanti- 
nescu și Corina Sonia (gimnastică). Ne 
propunem, de asemenea, să îmbunătă
țim permanent procesul de pregătire în 
fotbal, handbal masculin, tir, rugbi, vo
lei feminin, gimnastică masculină și 
scrimă.

In fine, în 1965, numărul sportivilor 
legitimați va crește cu încă 857, al ce
lor clasificați cu 307, dintre care 5 la 
categoria maeștri, 20 la cat. I și 86 la 
cat. a 11-a.

Pentru a asigura procesul de instruire , 
a echipelor și sportivilor noștri de per
formanță, vom căuta să terminăm lu
crările de amenajare a sălii de gimnas? 
tică de la școala de 8 ani nr. 3 precum 
și terenurile de volei, baschet și hand
bal din incinta unor școli de la care ne 
recrutăm elevi în secțiile noastre. Adău
gate la cele existente, noile amenajări 
sportive vor fi un imbold pentru elevi 
ca și pentru profesori către realizarea 
integrală a obiectivelor propuse.



DE CE IȘI RUP UNII SPORTIVI MENISCURILE?
—* Tovarășe doctor, din ce mi-ați 
is, înțeleg că am o ruptură de me- 
Șc și că trebuie să mă operez. Știu 
rm mai fost și alți sportivi operați 

lintea mea pentru același lucru. Dar, 
, să fiu sincer, nu știu nici ce este 

menise, nici de ce se rupe el în 
rsul exercițiilor fizice, nici de ce tre- 
ie operat. Sînteți bun să-mi expli- 
i ?
— Să știi că nu este așa de ușor, 
t spune că este mai ușor de operat 
cât de explicat. Dar, să încercăm, 
ntru asta, te rog să mă ajuți și să 
rebi tot ceea ce te interesează.

.— In fond, ce este acela un menise?
— Meniscul este un element al unor 
iculații.
— De ce al UNOR articulații ? Cre
am că se găsește numai la genunche 
ț- Nu. Se mai găsește și în alte arti- 
iații, dar acestea prezintă excepțional
rar leziuni. Practic se poate spune 
numai leziunile meniscurilor genun- 

iului preocupă și dau probleme.
— Ați spus meniscurilor ? Genun- 
til are deci mai multe ?
— Fiecare genunchi are cîte două: 
ul extern și unul intern.
j- Nu sînt lămurit.
r-tr~ Jîhniscurile sînt niște elemente 
e completează unele golun articu- 
e. Suprafețele osoase ale femurului 
ale tibiei nu sînt perfect simetrice 
între ele, mai ales la periferia arti- 
ației, rămîne un spațiu gol. Dacă 
meritele osoase ar funcționa în a- 

condițiuni, atunci ele s-ar freca 
ul pe altul și s-ar roade pur și simplu, 
ngîndu-se la ceea ce noi denumim 
roză, o boală în care leziunea prin- 
ală constă în eroziunea cartilagiilor 
sculare. Meniscurile, care sînt în 
d niște zgîrciuri, umple aceste go-

ACTIVITATEA
ÎN TARĂa

ÎNTRECERILE STUDENȚILOR 
CRAIOVENI

'ampionatul studențesc al Craidvei 
reunit participant! din cadru! însti- 
jftri Pedagogic și al Institutului 
ronomic din localitate. Pe primul 

; s-a clasat George Moise, student 
anul T al Facultății de filologie. El 

a suferit nici o înfrîngere, fiind 
nat în ordine de Marin Grigore și 
olae Șerbănescu, ambii de la Insti
ll Agronomic. (Corvin Marica — 
esp.).

ȘAHIȘTII DIN SAW MARE 
IȘI DISPUTA INTÎIETATEA 

PE ECHIPE

,‘ecent și-au început întrecerea echi- 
: fruntașe de șah din Satu Mare, 
țticipă 7 formații alcătuite din 4 
itori și 2 jucătoare. După patru 
pe, în clasamentul competiției con- 
e Voința cu 15% p, urmată de 
aiul 12% p, Someșul 10% p, Mon- 
a 9% p. De notat că la prima masă 
Voinței joacă maestrul sportului 
j Szabo. Echipa sa a întrecut cu

-1% pe Someșul și cu 6—0 echi- 
7'. cerea. (V. Săsăranu, A. Verba 

L Kovacs — coresp.).

INCURS PENTRU CATEGORIA I
LA SUCEAVA

a Suceava se desfășoară un con- 
rezervat șahiștilor de categoria 

'are își dispută obținerea unei 
de candidat maestru. După con- 

area a 11 runde, în clasament con- 
Coastantin Rotaru și Traian 

anca cu cite 9 p. în grupa a Il-a 
oncursului conduce șahistul Klos- 
lan Diter cu 6% p. (C, Alexa — 
sp. regional).

CONCURS
NTRU JUNIORI ȘI JUNIOARE 

■Tele acestea s-au încheiat la Re- 
t întrecerile fazei raionale a con
ului republican pentru juniori și 
pare. în întrecerea băieților pe pri- 

loc s-a clasat Tiberiu Orban (12 
) cu 10 p din 11 posibile. La ju
re victoria a revenit tinerei de 14 
Agota Schleier cu 6 p din tot 

•a posibile. Au participat 19 băieți 
ete. (I. Păus — coresp. regional).

ÎNTRECERI PE ECHIPE LA 
PLOIEȘTI

A cadrul campionatului republican 
■șah pe echipe mixte. Ia Ploiești 
Întrec 8 echipe: Petrolul, Olimpia, 
amotiva, Vagonul, Petrolul Brazi, 
hova, Rafinorul și Constructorul. 
,iă primele trei runde Petrolul Plo- 

a luat conducerea cu 17 p, față 
14 (2) ale Constructorului. (C. Ne- 
escu — coresp.).

■J 

țuri. Ele au apărut deci ca o necesi
tate funcțională la nivelul genunchiu
lui.

— Cam ce formă au ?
— Dacă ne vom imagina spațiul gol 

pe care trebuie să-1 umple, vom înțe
lege și forma lor. Cel intern are forma 
unei șemilune, iar cei extern al unui O.

— Și ele sînt libere în articulație ?
— Numai când se rup. In mod nor

mal, ele sînt prinse prin capetele lor 
de mijlocul platoului tibial și prin mar
ginea lor de fața interioară a capsulei 
articulare.

— Deci de femur nu se prinde nici 
un menise ?

Desigur. El vine numai în contact 
cu suprafețele superioare ale menisen- 
rilor, care ambele se prind de tibie și 
de capsulă.

— Asta însemnează că în timpul 
mișcărilor de întindere și de îndoire a 

SPORT Și SĂNĂTATE

genunchiului meniscurile se deplasează 
o dată cu tibia, în timp ce femurul 
alunecă numai pe ele ?

— Exact. Și, dacă ai înțeles aceasta, 
va fi simplu să înțelegi și modul cum 
se rup în timpul mișcărilor.

— Sînt numai urechi.
— Uite, săi luăm chiar cazul dumi- 

tale. Dapăi câte mi-ai explicat, erai în 
timpul unni meci de fotbal și alergai 
după o minge. La un moment dat, în 
imediata apropiere a mingii, ai făcut 
un pas mai mare, ai pus piciorul jos, 
cu genunchiul mult îndoit, ți-ai lăsat 
toată greutatea pe acest picior și, brusc, 
te-ai- înălțat înținzînd genunchiul și 
răsucindu-ți trunchiul pentru a lovi 
mingea -cw celălalt picior. Inchipuie-ți 
ce s-a întȘnplât la nivelul genunchiu
lui pe care l-ai extins brusc. Cînd ai 
atacat solul și crampoanele s-au fixat 
în pămînt^ genunchiul era îndoit. Me
niscurile, o dată cu platoul tibial, erau 
exact pe fața dinapoi a extremității 
articulare femurale. In acest moment, 
toată greutatea corpului a trecut pe 
acest picior. Meniscurile au fost strivite 
între femur; șj tibie. Și brusc te-ai în
tins și te-ai răsucit. Meniscurile nu au 
mai putut Soăpa din strînsoare, capsula 
articulară, ‘la care sînt înserate prin ba
za lor, le-a întins puternic și unul din 
ele s-a rupt. Sau poate s-au rupt amîn- 
două.

— Așadar, meniscul se rupe în timpul 
unei mișcări forțate de extensiune și 
răsucire a coapsei pe gambă, piciorul 
fiind fixat pe sot. Bine, dar mii de 
sportivi fac dceastă 'mișcare și nu toți 
își rup meniscurile.

— Observația este foarte justă. A- 
ceastă mișcare aparent simplă poate fi 
însă executată în cele mai diverse si
tuații. Intr-un fel o execută un sportiv 
experimentat și tn alt fel un începător. 
Intr-un fel o execută un sportiv bine 
încălzit și altfel unul care intră pe te
ren fără încălzire. Intr-un fel o execu
tă același sportiv la începutul partidei 
și într-alt fel la sfîrșitul ei. în procesele 
de coordonare intervin, după cum știi, 
o serie întreagă de factori, care dau 
mișcării un alt ritm sau, mai corect 
spus, o altă succesiune, ca viteză, a di
feritelor ei faze. Cîteva sutimi de se
cundă întîrziere și meniscul — prins 
între fragmentele osoase, — nu mai 
poate urma tibia în deplasarea ei îna
inte și rămîne strivit...

— Iar operația în ce constă ?
— Nimic mai simplu. Se deschide ar

ticulația și se ridică meniscul rupt care, 
fiind liber, blochează mișcările și irită 
sinoviala declanșînd o revărsare mai 
bogată de lichid sinovial (lichid care 
se găsește în articulație).

— Dar de ce trebuie să se ridice ?

(Urmare din pag. 1)

I
 zinca, 13 ani, Daniela Coroiu, 13 

ani și Ruth Hoher, 11 ani. Dorina 
este (bineînțeles in apă) un mic 
delfin in miniatură. Daniela are 
predilecție pentru stilul liber, iar 
Ruth — o foarte bună „spa- 
tistă". Vîrsta lor. sportivă (5 ani) se 
confundă ca cea a bazinului.

In seria u-mătoare programul nu 
$ a fost mult diferit. Lungimile ero
ii nometrate mi-au dezvăluit și alte ta
ft lente: Adriana Haidu, 12 ani, care 
n după două luni de pregătire serioasă 

parcurge 251 m spate in 21,0 sec., Eu- 
X gen Aimer, 11 ani, tratele fotbalistu- 
A lui Ivansuc, 21,5 sec. pe 33 m liber și 
§ 23,8 sec pe 33 m fluture, Mircea
•S Hohoiu, 12 ani, 24.5 sec pe 33 m
Zi spate sau Mariana Stanciu, 11 ani, 
g 22,3 sec pe 33 m liber. Cu toții sint 
ft și fruntași la învățătură. De altfel — 

aveam s-o descopăr mai tirziu — 
g carnetul de note constituie pentru fie
care dintre ei... legitimația de intrare 
in bazin I

— Și alte perspective ?
— ■ Mai degrabă posibilități. Des

pre perspective (mă refer la valori 
europene) se va-putea vorbi doar a.

L-am revăzut pe prof. Schuster 
după-amiâza cind a venit rlndul ce1

★ ■'

Nu se poate coase la loc meniscul 
rupt ?

— S-a încercat acest lucru. De alt
fel, primele operații care s-au făcut pe 
meniscurile rupte au încercat tocmai 
snturarea lor. Dar s-a constatat că me
niscurile suturate nu se mai sudează, 
suturile se rup și simptomele de rup
tură meniscală reapar. De aceea, se 
preferă ridicarea meniscului.

— Deci în locul lui rămîne tocmai 
golul pe care el trebuie să-l umple ?

— Un timp foarte scurt, da. Dar 
apoi, în locul meniscului scos, apare un 
alt menise, care nu seamănă ca struc
tură cu cel inițial, dar care îl supli
nește perfect din punct de vedere func
țional. Noi îl denumim neo-menisc.

— Iar acest neo-menisc se poate rupe 
și el ?

— Da. Se poate rupe, dai foarte rar. 
Rupturile de neo-menisc intră pentru 
noi la capitolul curiozităților chirurgi
cale.

—- Tovarășe doctor, vă mulțumesc. 
Lămuririle date mă fac să merg la ope
rație convins că voi avea numai de câș
tigat.

— Sînt bucuros că am putut să-ți 
fiu de folos. Aș dori însă să-ți mai 
spun câteva lucruri. In primul rînd, că 
orice operație, oricât de ușoară ar fi ea, 
este totuși o operație și ea nu trebuie 
privită cu superficialitate. Și, în al doi
lea rind, că rezultatul nu depinde nu
mai de tehnica chirurgului, ci și de 
voința celui operat. ' /

— Vă referiți probabil la tratamentul 
post-operator de reeducare ?

— Desigur. După operație, chiar îna
inte de ridicarea atelei ghipsate de imo
bilizare, bolnavul trebuie șă înceapă, 
cu voință și perseverență, programul de 
reeducare. în primele zile se vor face 
contracții ale mușchilor pulpei picioru
lui, cîte 5—10 minute în fiecare oră, 
apoi, după ridicarea atelei ghipsate, se 
vor începe mișcările active de exten
siune și de flexiune ale genunchiului, 
care se vor face progresiv ca amplitu
dine și intensitate. Mersul poate fi 
reluat chiar dm prima săptămână de la 
operație.

— Dar activitatea sportivă cind poate 
fi reluată ?

— Termenul nu este fi]ț. Depinde 
de tipul de leziune, de evoluția post
operatorie, de voința operatului și de 
sportul practicat. Personal, și ca mine 
toți colegii care se ocupă, de aceste 
operații, am avut de exemplu, cazuri . 
în care sportivii au putut reintra după 
două săptămîni, dar am avut și cazuri' 
în care nu au putut reintra decît după 
două luni. In general, se poate spune < 
că o ridicare parțială a meniscului, a- 
tunci cînd tipul de leziune permite a- 
cest lucru, o rezorbție rapidă a lichi
dului articular Ia un sportiv cu voință • 
și practicînd sporturi care solicită mai 
puțin brutal articulația genunchiului 
sînt elemente favorabile reluării rapide 
a activității sportive. Și, invers, ridica
rea întregului menise, care este totuși 
de preferat, persistența lichidului arti
cular, lipsa voinței și nerespectarea unui 
program judicios de reeducare, la cei 
care practică sporturi ce solicită brutal 
genunchiul, cum sînt fotbalul, rugbiul, 
scrima etc., presupun un timp mai 
îndelungat.

— Vă mulțumesc încă o dată.
— Vreau să-ți spun în încheiere că, 

dacă te interesează mai în amănunțime 
problema cauzelor rupturilorde menise, 
o poți găsi dezvoltată pe larg în nu
merele 1 și 2 din anul 1964 ale revis
tei „Cultură fizică și sport", care a pu
blicat un articol intitulat „Biomecanica 
genunchiului".

dr, CLEMENT BACIU 
candidat în științe medicalei medic 
primar de ortopedie și traumatologie

Ore de „laborator44 la Reșița
tunci cînd elevii mei și părinții lor 
vor înțelege că distanțele trebuie du
blate, că orele pierdute, din diferite 
motive se numără înzecit. Zilele tre
cute am primit vizita mamei uneia 
dintre înotătoarele talentate, care m-a 
întrebat: „tov- profesor, credeți că 
fata mea va ajunge campioană olim
pică ?“ Văzîndu-mi ezitarea a conti
nuat : „atunci n-am s-o las decît de 
trei ori pe săptămină Ia bazin. Vreau 
să învețe și franceza și baletul și..." 

l-am scos ziarul „Sportul popular" 
cu articolul „Cheia succeselor" ca 
să citească cum se antrenează îno
tătoarele din alte țări. Și doar așa 
am putut s-o conving să-și lase fata 
în fiecare zi la bazin. Pentru că, 
este greu de presupus că poți fi un 
virtuos balerin, un poliglot și, în 
același timp, medaliat olimpic. Per
formanța cere multe sacrificii. Altfel 
sintem puși în situația de a ne 
pierde timpul degeaba... ’

— Cred că nu este cazul. Ultimele 
concursuri au atestat de gltfel va
loarea — pe plan republican ț- a 
tinerilor dv. elevi.

Lucru la spaliere pentru întărirea forței. Execută elevii anului II frezori 
Foto: St. Ciotioș

DUPĂ ORELE DE CURS...
Zi obișnuită la Grupul școlar „23 Au

gust". Dimineață — ore de curs, de ate
lier. După-amiază — cerc de meditații. 
In cuprinsul unei zile de școală rămin, 
totuși, destule ore libere care sini con
sacrate activităților extrașcolare cu ca
racter recreativ. Cercuri de lectură, de 
muzică, ore de sport. Acestea din urmă 
sîrrt și cele mai îndrăgite. De ani de 
zile, sportul deține recordul in materie 
de participare. Vin să se pregătească, 
in sala de sport, atleții și gimnaștii, vo
leibaliștii și handbaliștii; în principal, 
cei care reprezintă școala in competiții 
oficiale. Este o plăcere să-i vezi tucrînd 
cu un zel care le este caracteristic in 
toate ocaziile. '

■ Ceva mai mult, atleții na uită că un 
■ fost coleg de-al lor, Gh. Zamfirescu, este 
azi sprinterul nr. 1 al țării. Gh. Teodo- 
rescu și V. Vențer calcă pe urmele lui, 
dar in altă probă, la triplu salt. Cel 

' puțin așa lasă să se înțeleagă antreno
rul Elias Baruch care ii supraveghează 
îndeaproape.

Gimnaștii știu și ei că de ta această 
'școală a plecai un alt sportiv ajuns 
acum în lotul de tineret — Nicolae 
Berea. Știu acest lucru. îndeosebi, ele
vii Jan Lascu, Ioan Buduruș. Vasile 
Nicola fi Constantin Popescu din echi-

pa școlii, campioană pe țară doi ani la 
rind, în 1963 și 1964. Profesorul Pascal 
le-a dat asigurări că muncind ca Bercă. 
toți elevii amintiți, ca și alții, desigur, 
au perspectiva să-l ajungă și chiar să-t 
întreacă.

In ce-i privește pe voleibaliști, pregă
tirea lor grijulie „bate" departe: să. . 
cucerească, și in 1965, ca acum doi ani, 
titlul de cea mai bună echipă școlară 
din. țară. Ca să ajungă' aici, Dobre,' ' 
Albu, Paraschîv și ceilalți elevi volei
baliști repetă zeci de servicii, exersează 
„zidul" la plasă, fac să .tremure podeaua,,, .. 
sălii de tirul „bombelor" lor. După un 
astfel de antrenament — 80 de minute 
pline — lortică' Dobre, căpitanul 'echipei, ' ' 
ține să-mi spună: „Nu-i de glumit cu 
antrenorul nostru, profesorul Săvuleactt.... 
De la un antrenament la altul este tot 
mai exigent".

La rindu-le,; handbaliștii au și ei un 
votum de pregătire sportivă care poete 
surprinde pe un neavizat. Cind știi insă 
că tinerii handbaliști ai școlii urmăresc 
un loc fruntaș pe Capitală...

Cotidiană, temeinică, multilaterală (și 
mai ales însuflețită), pregătirea sporti
vilor și echipelor va aduce, fără îndoia
lă, școlii, satisfacțiile mult așteptate.

TIBERIU STAMA j.

UN REUȘir CONCURS ȘCOLAR DE GIMNASTICA
ÎN COMUNA DiiIJA

l-a cucerit formația clasei a V-a care 
a totalizat 57,50 p. Pe locurile urmă; 
toare — gimnaștii claselor a Vl-a 
a VIII-a.

Concursul, care s-a bucurat de 
bună organizare, a fost urmărit 
numeroși săteni din comună.

o
da

Din inițiativa conducerii școlii de 
ani din comuna Dîrja, raionul Gher

la, recent a avut loc un reușit con
curs de gimnastică. Participanți: ele
vii și elevele claselor V—-VIII.

La individual, punctajul cel mai 
mare l-au realizat pionierii Nicolae 
Spătar din clasa a Vl-a și Maria Stan 
din clasa a V-a.

In clasamentul pe echipe, locul I

8

nici
a-

din

— Da, dar asta nu mă mulțu. 
mește. In general, se acordă o prea 
mică importanță copiilor sub 10 ani. 
Ba mai mult chiar, nu există 
un concurs republican pentru 
ceastă categorie de înotătorii

— Fără îndoială, este unul 
punctele nevralgice ale notației noas
tre-

— Lipsindu-i pe copii de o pre
gătire temeinică la vîrsta cea mai 
fragedă, de acel concurs care le sti
mulează interesul și te întărește dra
gostea pentru înot, comitem cea mai 
mare greșeală. Este ca și cum doi 
alpiniști ar porni la cucerirea Eve- 
restului. Primul pornește de la poa
lele piscului, iar celălalt de la 5.000 
de metri. Pentru cel dinții există 
șanse de reușită. Al doilea, însă, va 
mai urca 1.000 m după care aban
donul va fi inevitabil. De aceea, 
speranțele mele depind tocmai de a- 
cești copii.

rv 
fi*

O .

PETRICÂ CORDOȘ, corespondent 

tor mai mari. Nu vă speriați, nici 
unul nu depășește vîrsta țuruoraiu- 
Itii. Cu ei antrenorul este mult mai 
sever. Zilnic cîte 4—5 000 m și 
forță, foarte multă forță. Halterele 
și extensoarele nu cunosc clipe de 
răgaz în miinile Ancăi Andrei, 13 
ani (1:12,1 la 100 m liber și 1:21.3 
la 100 m spate), ale lui Zeno Gin. 
rasa, 15 ani (1:07,8 la 100 tn spate 
și 1:03,0 la 100 m liber) sau Nico- 
lae Tai, recordmanul țării de juni
ori la 400 m mixt. Vor împlini ei 
speranțele natației noastre?

Seara cind luminile se aprind în 
„cetatea de oțel" laboratorul înotă
torilor reșițeni continuă să fie în 
plină fierbere. In apă performerii 
parcurg „la cronometru" lungime 
după lungime, iar pe margine antre
norul notează, notează fără între
rupere. lată unul din secretele celor 
șase titluri republicane și al celor 
30 de recorduri ale țării realizate 
numai în '64- Și, in așteptarea șar
jei de calitate (cine știe, poate și 
a unui campion european) să dorim 
tinerilor înotători mult succes și... 
mai mult sprijin din partea federa
ției de specialitate. Au destulă ne
voie t



• •

Nu-i vina noastră că revenim asupra unui aspect al activității competițio- 
nale, ci a acelora care ne silesc s-o facem ; de vină e modul diferențiat în care 
sînt apreciate articolele* regulamentului de către unii, printre care — desigur 
— și jucători și jucătoare. Dar nu despre aceștia din urmă este acum vorba. 
Ne referim, deocamdată, numai la unii arbitri și antrenori, pentru care în mod 
evident — și condamnabil — regulamentul se împarte, dintr-un punct de ve
dere, în două mari categorii: una a regulilor serioase, ...respectabile, alta a 
regulilor prezente acolo,, în filele regulamentului, așa. ca să fie, deci care pot 
fi și ignorate. Intre acestea din urmă (și — interesant de remarcat — majori
tatea nu sînt de nuanță tehnico-tactică, ci de ordin disciplinar, educativ) se 
află și precizarea conform căreia antrenorii nu au voie să dea sfaturi tehnice 
echipelor pe care le conduc, jucătorilor și jucătoarelor lor decît cu prilejul 
„timpurilor de odihnă” sau schimbărilor operate. Orice îndrumare dată în 
cursul jocului în afara acestor ocazii atrage după sine sancționarea echipei 
(conform capitolului II, regula IV, articolul 3. paragraful e și articolul 4 și ca
pitolul IV, regula XXIII, paragraful n) cu observație, avertisment personal 
consemnat în foaia de arbitraj, pierderea unui punct sau a serviciului și, in 
cazurile cele mal grave, eliminarea de pe teren.

Și, dacă e așa, dacă așa scrie in regulament, de ce lucrurile se petrec 
aproape întotdeauna altfel ? De ce, în majoritatea situațiilor, arbitrii nu aplică 
și aceste reguli, ci se rezumă, în cel mai fericit caz, la avertismente verbale 
sfioase și pline de ...jenă, sunînd mai degrabă a rugăminți ? De ce adeseori 
arbitrii (ca de pildă A. Dinicu, unul dintre secunzii de duminica trecută de 
la Dinamo) le îngăduie antrenorilor (la meciul în cauză — Gh. Bodescu de la 
C.S.M. Sibiu și N. Murata de la Știința București) să încalce în această pri
vință litera regulamentului ?

Iată, fără alte sublinieri și argumentări speciale, cîteva întrebări la care 
singurul răspuns așteptat și acceptabil va trebui să fie de fapt respectarea în
tocmai și sub acest aspect a regulamentului !

— C. F. —

Vie activitate la bazinul floreasca
_ Bogată activitate competițională, as

tăzi și mîine la bazinul Floreasca. 
Săritorii de pe trambulină participa 
la etapa I a concursului republican. 
Astăzi, de la ora 19, sînt programate 
săriturile impuse, iar mîine, de la ora 
16, cele cu coeficient liber.

Jucătorii de polo — copii, juniori și 
seniori — sînt angrenați într-o serie 
de întreceri. «

Echipele de seniori se află înaintea 
celei de a treia etape în competiția 
organizată de comisia orășenească de 
specialitate. Mîine sînt programate 
jocurile Steaua — Știința (ora 11) și 
Rapid — Dinamo (ora 12).

In etapele anterioare s-au înregi
strat următoarele rezultate: Rapid — 
Știința 5—0 (reprezentare), Steaua -— 
Progresul 10—1, Dinamo — Stiinta 
13—1.

Echipele de juniori își dispută „Cupa 
16 Februarie", competiție organizată 
de clubul Rapid. Pînă în prezent s-au 
obținut rezultatele: Clubul sportiv șco
lar — Rapid 3—0, Dinamo — S.S.E. 2

1—1, Progresul — Steaua 2—1, Pro
gresul — Rapid 4—0, Dinamo — Clu
bul sportiv școlar 4—2, Steaua — 
S.S.E. 1 10—0 (reprezentare), Clubul 
sportiv școlar — S.S.E. II 3—1. Me
ciurile se dispută sistem turneu fulger 
(două reprize a 5 minute fiecare).

Mîine, de la ora 19, sînt progra
mate jocurile: Rapid — Steaua, Pro
gresul — Clubul sportiv școlar, Rapid 
— S.S.E. I, S.S.E. II — Steaua, Pro
gresul — S.S.E. I, Dinamo — Steaua 
și Rapid — S.S.E. II.

Echipele de copii sînt angrenate și 
ele într-o competiție organizată de 
comisia orășenească. In primele două 
etape s-au înregistrat următoarele re
zultate: S.S.E. I — Dinamo 2—1, 
Steaua — Progresul 2—1, Rapid — 
Clubul sportiv școlar 6—0, Rapid — 
Progresul 5—2, S.S.E. I — Clubul 
sportiv școlar 7—0. In programul de 
mîine: de la ora 9,30: Rapid — 
S.S.E. I, Clubul sportiv școlar — 
S.S.E. II și Steaua — Dinamo.

ÎN PLIN SEZON COMPETIȚIONAL...
• LA OBERHOF, 1NTÎLNIREA DE B1ATLON ROMÎNIA - R.D.G. • IMPORTANTE CONCURSURI REPUBLICAN* 
LA PREDEAL, BUȘTENI SI POIANA BRAȘOV • REZULTATELE ÎNTRECERILOR DE LA VATRA DORNEI, BAfa 
MARE, C1MPULUNG MOLDOVENESC Șl ODORHEI • PREGĂTIRILE SCHIORILOR RESITEN1

• Reprezentativa de 
biatlon a țării, alcătuită 
din N. Bărbășescu, Gh. 
Cimpoia, Gh. Vilmoș, Gh. 
Bădescu șt C. Carabela, 
susține mîine la Oberhof 
o întîlnire cu puternica 
echipă a R. D. Germane 
întrecerea face parte din 
pregătirile în vederea 
campionatului mondial de 
la Elverum.

o Azi și mîine, la Pre
deal, Bușteni și Poiana 
Brașov se dispută urmă
toarele concursuri cu ca
racter republican : la Pre
deal, etapa I a „Cupei 
R.P.R “ la slalom uriaș și 
slalom special pentru ju
niori și junioare; ’ "
teni, etapa I a 
R.P.R." la fond 
seniori, senioare, 
și junioare ; la 
Brașov, „Cupa 
rul“ la slalom uriaș și slcS- 
lom special pentru seniori 
și senioare.

• Concursurile din ca
drul campionatului raio
nal pentru seniori și „Cu
pei speranțelor" pentru 
juniori și copii, desfășura
te pe pîrtiile de la Vatra 
Dornei, s-au bucurat de un 
frumos succes. Iată cîști- 
gătorii probelor SE
NIORI, slalom uriaș: R.

la Buș-
„Cupei 
pentru 
juniori 
Poiana 

Postăva-

Rodica Pal,

NIORI, slalom uriaș: R. Pal (Voința 
Vatra Dornei) ; coborîre: R. Pal, slalom 
special: Andrei Moraru (Bradul Va
tra Dornei); SENIOARE, fond 5 km: 
Rodica Pal (Știința); JUNIORI cat. 
I, fond 5 km: Nicolae Buta (SS.E.), 
slalom uriaș: Lucian Turcu (S.S.E.), 
coborire: Lucian Turcu; slalom spe
cial: Lucian Turcu; JUNIORI CAT. A
77-a, slalom uriaș: Silvestru Malanca 
(S.S.E.), coborire: S. Malanca ; slalom 
special: S. Malanca; JUNIOA
RE, fond 3 km: Gabriela Bighiu

PREGĂTIRILE JUNIORILOR — Vă pregătiți de zor...
— Avem toate motivele, ne întîm- 

pină antrenorul Tedi Niculescu de la 
școala sportivă „Viitorul". La 4 februa
rie se vor disputa primele meciuri din 
campionatul republican al juniorilor, 
faza orășenească.

— Cîți tineri ați înscris în campio
nat ?

— 12. Dintre aceștia, cred că cel 
mai îndreptățit să cucerească titlul de 
campion al Capitalei la categoria grea, 
este Mihai Niculescu. Are 17 ani, 106 
kg, și 1,95 m înălțime. Dar Mihai nu 
este singurul nostru favorit. Cei pe care 
îi vedeți bătînd cu înverșunare la sacul 
cu nisip, sînt fiii foștilor boxeri frun
tași, ion Popa și Costel Stănescu. 
Sînt convins că tinerii Adrian Popa și 
Paul Stănescu vor da mult de furcă 
viitorilor lor adversari.

★
12 va avea loc la 
(str. Ion Vidu) tra- 

primelor meciuri, 
disputa în saia

campioana de fond a raionului Vatra 
Dornei

Foto i D. Stănculescu

(S.S.E.) ; COPII, slalom uriaș: Ilie 
Constantin (SS.E.), coborîre: Ilie
Constantin. Trebuie subliniat faptul 
că R. Pal și I- Bălan au fost desca
lificați din proba de slalom special, 
deoarece au avut o comportare ne
sportivă.

PAVEL SPAC — coresp

• Campionatul orașului Baia Ma 
s-a desfășurat în condiții organh 
torice excelente. Cîștigătorii probele 
SENIORI, slalom uriaș : Ștefan Sti 
beli (Oțelul B. Mare), slalom speci: 
A. Gorog (Oțelul), fond 10 km : 
Iosif (Industria locală B. Mare 
SENIOARE : slalom uriaș : Eva L 
zăr (Viitorul B. Mare) ; slalom sț 
cial : Ildico Scheip (Minerul B. M 
re) ; fond 5 km : Livia Cristea (Oi 
Iul); JUNIORI, slalom uriaș: 
Gorog (Oțelul); slalom special : V 
sile Crompanschi (Știința), fond 
km : Mircea Brînzeu (Știința B. Spri 
ștafeta 3.x 5 km: Știința Baia Spr 
JUNIOARE, slalom uriaș : Mai 
Deac (Știința B. Sprie); slalom sp 
cial : Maria Deac, fond 3 km : Vale 
tina Plăcintă (Știința B. Sprie); șj 
feta 3x3 km : Știința Baia Spri 
COPII, fond 2 km : Corneliu Ghi 
man (Șc. generală de 8 ani nr. 2 B; 
Mare).
V. ȘTEFANESCU și ALEX. DOMU" 

corespondenți

• Peste 280 de tineri au particip 
la inaugurarea sezonului de schi 
Cîmpulung Moldovenesc. Concurs 
organizat pe pîrtiile masivului BcJ. 
s-a desfășurat pe un timp frumos și* 
zăpadă excelentă (pulver) în fața 
nui numeros public. Proba de slab 
special, desfășurată pe un traseu iu 
de 400 m și amenajat cu 37 de po;. 
a fost cîștigată de elevul E, Andr 
(Școala medie „Dragoș Vodă") t 
condat de colegul său Alexandru I 
sei. Cursa de slalom rezervată co 
ilor a revenit elevului Liviu Pope: 
(Școala de 8 ani), urmat de coieș 
său E. Sebastian. La fond, cursa de 
km a fost cucerită de elevul M. G 
goraș, care a stabilit recordul pîri 
și a ’întrecut pe toți participanții s 
niori.

GH. VOICULESCL 
instructor de sch:

faza de zonă a campionatului rcpuDIik

Știința Cluj s-a caliiicat, dar gre
VATRA DORNEI (prin telefon). — 

In localitate s-au disputat întrecerile 
zonei a III-a a campionatului republi
can. Au participat echipele Știința Cluj, 
Metalul Rădăuți și Șurianul Sebeș Alba. 
Iată rezultatele, în ordinea desfășurării 
partidelor :

Știința Cluj — Șurianul Sebeș 5—0 
(0—0, 3—0, 2—0). Clujenii au învins 
pe merit, dar replica primită de ei din 
partea sebeșenilor a fost foarte dîrză. 
Au marcat: Cozan I (2), Cozan II, Go- 
dri și Baghi.

Știința Cluj — Metalul Rădăuți 3—2 
(0—1, 3—1, 0—0). Meci foarte viu

disputat, desfășurat sub semnul dețf 
nei egalități. In ultima repriză, Știi» 
și-a apărat greu victoria și... calificări 
Au înscris: Cozan 1 (3) pentru Știin 
Sava și Lungu pentru Metalul.

Metalul-Rădăuți — Șurianul Sel 
Alba 7—0 (2—0, 2—0, 3—0). Joc f. 
mos, în care nu s-a înregistrat nici 
eliminare. Rădăuțenii au marcat p 
Nichiforiuc, Poclitaru, Murin, I-unț 
Rusu, Lazarov, Sava.

Clasamentul: 1. Știința 4 p.; 2. k 
talul 2 p.; 3. Șurianul 0 p..

C. ALEXA și S. PAVEL, core.

D. Miron (stingă) și C. Stanciu vor fi prezenți în reuniunile organizate de 
comisia orășenească. In fotografie: aspect de la ultima lor întilnire, care a 
avui loc anul trecut, in finala fazei orășenești a Spartachiadei repitolicane

Azi de la ora 
sala Progresul 
gerea la sorți a 
Reuniunile se vor 
Casei de cultură a raionului Tudor 
Vladimirescu.

DINAMO ȘI STEAUA ÎNTÎLNES 
SELECȚIONATA SOFIEI

(Urmare din pag. I)

I ice“
In așteptarea turneului pe categorii de 

greutate, boxerii din Capitală vor par
ticipa la un program de... varietăți pugi- 
listice. deosebit de atractiv. Despre ce 
este vorba ?

Comisia orășenească de box a hotărît 
să organizeze. în zilele de 14, 21 și 28 fe
bruarie. un ciclu de reuniuni. In prima 
gală de pildă, se vor disputa 12 meciuri 
în cadrul cărora vor încrucișa mănușile 
cei mai valoroși juniori care participă 
la actualui campionat, boxeri de catego
ria I și maeștri ai sportului, precum și 
cîteva dintre fostele glorii ale boxului, 
care au abandonat activitatea competițio
nală în ultimi, ani. Intîlnirile demonstra
tive dintre aceștia vor fi arbitrate șl ju
decate de... antrenorii Ion Popa, Ion Chi- 
riac, Lucian Fopescu ș.a. In sfîrșit, în 
meci... vedetă, se vor întîlni doi dintre 
cunoscuții noștri arbitri (ai căror nume, 
deocamdată nu-1 publicăm) care vor fi 
judecați și arbitrați de 
xeril fruntași !

unii dintre bo-

Comisia orășenească a 
unor pugiliști cunoscuți, 
Dumitrescu, Olteanu, Ciucă, Badea, Bă- 
loiu, Niculescu, Puiu etc. De asemenea, 
unor tineri talentați cum sînt C. Stanef 
(Viitorul), i. Sabău (S.P.C.), C. Stanciu 
<Vaican), p. Niculescu (Metalul) ș.a.

trimis Invitații 
ca • Davidescu,

Reamintim că în cadrul „Cupei Du
nării", oaspeții noștri de azi și mîine 
au terminat la egalitate (2—2) cu echipa

^\\\\\\\\\\\\\\\\\V\\\\\\\\\??A\\\\\\^

de

la

Rapid (f), Știința 
(f), Rapid — Voința

SPORTIV^

VOLEI. Sala Dinamo, de la ora 
17,30: Rapid — Știința București 
(f), Dinamo — Petrolul Ploiești 
(m), meciuri în cadrul campiona
tului categoriei A, seria I.

NATATIE. Bazinul Floreasca, 
Ia ora 19: concurs de sărituri.

MÎINE
Sala Floreasca, de

Progresul — C. P. Bucu-
Progresul — Construe-

VOLEI.
ora 8,30: 
rești (f), .. ______
torul Brăila (m), meciuri în cadrul 
campionatului categoriei A, seria I.

FOTBAL. Stadionul Giulești, ora 
10,30: Rapid — Metalul București.

BASCHET. Sala Floreasca, ora 
11 : Rapid — Dinamo Oradea (m).

HANDBAL. Sala Floreasca, de 
la ora 14: jocuri în cadrul „Cupei 
Sportul popular" : S.S.E. nr. 2 — 
S.S.E. Craiova (junioare), C.S.S. 
•— Electroputere Craiova (juniori), 
Rafinăria Teleajen — Voința Ag
nita (juniori); meciuri pentru „Cupa 
F.R.H." : Rafinăria Teleajen — Di
namo (m), Steaua — Știința (m), 
Progresul — "
— Confecția 
(m).

PATINAJ, 
de la ora 8: 
pentru copii 
11-a.

ATLETISM. Sala Floreasca II, 
de la ora 9: campionatul orășenesc 
pentru juniori categoria I și a Il-a 
(etapa a Il-a).

Patinoarul Floreasca, 
concurs de verificare 

și juniori de cat. a

NATAȚIE. Bazinul Floreasca, 
ia ora 9,30: jocuri de polo 
campionatul Capitalei (echipele 
copii); de la ora 11 : Steaua 
Știința și Rapid — Ditiamo (cam
pionatul Capitalei la seniori); de la 
ora 19: meciuri de juniori în 
drul „Cupei 16 Februarie". Ora 
ziua a Il-a a concursului de 
rituri.

ca-
16:
să-

Ungariei și au pierdut cu 5—0 în f 
echipei noastre naționale. Cum hochq 
bulgar a înregistrat în ultima vie 
frumoase progrese, ne putem aștepta 
întîlniri interesante, mai ales astă-sea 
în partida cu Dinamo, cînd raportul 
forțe pare foarte aproape de echilib- 

Cele două formații fruntașe ale > 
cheiului bucureștean s-au pregătit 
grija cuvenită pentru jocurile cu So- 
Dinamoviștii, conduși de M. Flamaro.. 
și G. Cosman, și-au încheiat pregătii 
aseară, printr-un meci cu Știința But 
rești. în partida de astă-seară ei ' 
prezenta echipa obișnuită (cu Dumiti 
Pană, Florescu, Bașa etc.), dar fără 
riac, plecat la Helsinki. în locul acest: 
va apare Scheau. Antrenorul Flama 
pol ne declara ieri că echipa sa ț 
corectat unele deficiențe care apă 
seră în decursul campionatului Capi 
lei (în special în privința contribu 
atacanților la apărare) și că speră 
obțină un rezultat bun.

Steaua (antrenor Eugen Raduch) t 
ține în acest sezon o formă foarte bu 
confirmată recent de dubla sa victrt 
asupra Voinței, la Miercurea Ci 
Punctul forte al echipei se dovede’ 
apărarea (în care Czaka și Varga . 
celează) iar linia I (Biro, Calamar, S 
bo 1) dovedește o tot mai bună on 
genitate și putere de șut.

Astă-seară, meciul Dinamo-Sofia 
cepe la ora 19. Cel de mîine (Steai 
Sofia) se dispută începînd de la 18,



discuții Ofsaidul: sarea în bucate... Variațiuni coregrafice
Dacă cineva mi-ar cere să-mi spun pă

rerea despre fotbal și regulile lui, aș 
răspunde că acesta este un joc complet, 
deosebit de spectaculos și că regulamen
tul după care se joacă de atîția ani — 
peste o sută — corespunde chiar și 
actualei etape prin care trece el.

Este adevărat că întîi a apărut jocul. 
Iar apoi i s-au stabilit regulile. Ar părea 
normal, deci, ca după atîția ani, acestea 
să sufere unele modificări în raport cu 
evoluția jocului. Pentru amatorii de sta
tistică, vom spune că de la 1 decembrie 
1863 regulamentul a mai fost supus 
unor corectări, din care una, cea mai 
esențială (în anul 1925, la Montreaux) 
cînd „INTERNATIONAL BOARD” stabi
lește că un jucător — pentru a nu fi în 
ofsaid — trebuie să aibă cel puțin doi 
adversari între el și linia porții. Pînâ 
atunci, ca să evite ofsaidul, trebuia să 
aibă cel puțin... 3 adversari între el și 
linia porții, treabă evident mai dificilă.

De atunci fotbalul a cunoscut un avînt 
fără precedent: am văzut partide me
morabile, jucători de o excelentă valoare 
tehnică, goluri multe de rară spectacu
lozitate și spectatori cu sutele de mii.

Cum de la ultima modificare a ofsai
dului se împlinesc anul acesta 40 de 
ani, unii ar putea considera că a venit 
timpul ca aceste reguli să mai sufere 

alte modificări, mai ales că a apărut 
un, fenomen îngrijorător: numărul spec
tatorilor — după statistica unor comen
tatori sportivi — a scăzut în întreaga 
lume în mod simțitor.

In ultimul timp, căutînd cauzele aces
tei stări de lucruri unii tehnicieni pretind 
că ofsaidul frînează jocul și elanul 
înaintașilor, oprindu-i să finalizeze a- 
tacurile. Ei au mai afirmat că jocul dur 
al apărătorilor — în actualul sistem de 
joc — ar fi de asemenea o cauză a scă
derii spectaculozității acestui popular 
sport.

în acest sens s-au făcut chiar propu
neri către „INTERNATIONAL BOARD" 
(Comisia Tehnică a FIFA), să se li
miteze legea ofsaidului, astfel ca ea să 
devină activă numai îritr-un spațiu res- 
trîns ca, de exemplu, porțiunea cuprin
să între linia porții și prelungirea liniei 
paralele care delimitează suprafața de 
pedeapsă.

In presă au apărut articole în care se 
fax? fel de fel de propuneri: să se re
nunțe la aruncarea de la margine, care 
se execută în prezent cu mîinile, iar 
balonul să fie repus în joc cu o lovitură 
liberă indirectă. In ceea ce privește ți
nerile „spectaculoase44 de tricou în afara 
suprafeței de pedeapsă ele să fie sanc
ționate cu lovituri de la... 11 m (?!). S-a 
mai sugerat ideea ca jucătorii nervoși 
să fie readuși la ordine prin eliminare 
temporară, ca la hochei și handbal în 7.

Aflîndu-ne, deci, în fața unor feno
mene noi, în fața unor căutări de soluții 
care să restabilească prestigiul fotbalu
lui, mi-am permis să abordez în articolul 
de față unele idei legate de controver
sele referitoare la situația actuală a fot
balului.

Am să încep prin a reaminti cititori
lor că agențiile de presă străine ne-au 
informat (tocmai acum, cînd fotbalul — 
după unii — acuză o criză) că la jocul 

Pe urmele materialelor publicate

Cind vom primi răspuns?
Calitatea scăzută a meciurilor din 

prima parte a acestui campionat, lo
cul 5 (cu mult sub posibilități și aș
teptări) ocupat de reprezentativa noa
stră la Olimpiada de la Tokio, eli
minarea echipelor Dinamo București, 
Steaua și Petrolul din cele trei com
petiții europene etc. au tăcut ca în 
ziarul nostru să apară numeroase ar
ticole în care s-au arătat lipsurile care 
se manifestă de mai multă vreme in 
această disciplină sportivă. Totodată 
în articolele publicate, specialiști din 

—domeniul fotbalului ca și numeroși ci
titori au făcut o serie de propuneri 
deosebit de prețioase pentru îmbună
tățirea muncii.

Firesc era ca F. R. Fotbal să a- 
corde tot interesul celor semnalate și 
să comunice ziarului — și deci opi
niei publice — măsurile luate pentru 
ca fotbalul să nu fie la coada disci
plinelor sportive din țara noastră. Din 
păcate însă F.R.F. n-a găsit de cu
viință să răspundă decît la un singur 
articol publicat în „Sportul popular" 1 
Un răspuns evaziv, de cîteva rinduri 
(primit la 17 ianuarie), pe/ care-1 
transcriem fără nici o modificare:

„Privitor la articolul „Măsuri care 
se impun pentru redresarea fotbalului 
nostru" (n.r. apărut la 19 decembrie 
1964), vă răspundem următoarele: 
propunerile cuprind elemente pozitive, 
utile îmbunătățirii activității tehnico- 
organizatorice în fotbalul nostru. A- 
proape în totalitate ele sînt cuprinse 
în planul de muncă al Federației ro- 
mîne de fotbal. Mulțumim autorului și 
dv. că le-ați făcut cunoscut și opiniei 
publice pentru a le sprijini".

Bineînțeles, un răspuns ca acesta 
nu ne poate mulțumi. F. R. Fotbal ar 
putea să ia exemplu de la amplele 
răspunsuri primite (și publicate) din 
partea federațiilor de box și natație.

In Hotărîrea Biroului Polit’c a! 
C.C. al P.M.R. cu privire la activita

dintre F.C. Santos și reprezentativa R.S. 
Cehoslovace disputat recent în Brazilia
— s-au înscris 10 goluri, în urma unul 
joc spectaculos !! Deci, brazilienii, iniția
torii sistemului de joc cu 4 fundași, au 
reușit să înscrie în poarta j,vicecampio- 
nilor-‘ mondiali șase goluri (4 de către 
Pele). cehii au marcat și ei multe go
luri : 4 ’

Firește că^ în acest joc — deși amical
— a existat rivalitate sportivă, pentru că 
rezultatul de la pauză (2—2) ne demon
strează în mod convingător că jucătorii 
ambelor echipe și-au etalat întreaga 
gamă a posibilităților lor,- au folosit 
toate schemele tactice. Au reușit cei cu 
o pregătire tehnico-tactică mai bună. Ca 
să nu mai vorbim de Portugalia, care 
duminica trecută a învins cu 5—1 în pre
liminariile campionatului mondial Tur
cia, o echipă incomodă, alcătuită din 
jucători iuți, cu o excelentă pregătire 
fizică, sau — ca să exprim plastic — un 
boxer cu garda pe stînga. In acest joc 
Eusebio, a cărui valoare nu a atins-o pe 
cea a lui Pele, a marcat 3 goluri. Prin 
urmare, acolo unde tehnica este la ea 
i,acasă”, marcarea golurilor nu consti
tuie o problemă.

Am ținut să iau ca etalon astfel de 
jocuri de dată recentă, spre a-mi spune 
părerea în legătură cu intervențiile me-

Desen de Neagu Radulescu
nite să determine forul internațional să 
aducă unele modificări ale regulii de 
ofsaid.

Căutînd cauzele ineficacității înaintă
rilor în existența ofsaidului înseamnă — 
după părerea mea — „de a da foc casei 
spre a scăpa de șoareci44.

tea ziarului „Scînteia" se prevede că 
„toate organele de partid și de stat, 
precum și instituțiile de orice fel, vi
zate de materialele critice apărute fie 
în „Scînteia" fie în alt organ de pre
să, sînt datoare să discute critici'le 
aduse și să răspundă ziarului în ter
men de 10 zile de la publicarea ma
terialului respectiv arătînd starea de 
lucruri și măsurile luate". Or, F.R.F. 
nu s-a grăbit de loc să răspundă cri
ticilor din presă. Și acum așteptăm 
răspuns la o serie de articole ca: 
„P.înă în fața porții" (27.X.1964), „Aș
teptăm arbitraje competente" (21.XI. 
1964), '„Despre meciul de la Coventry" 
(28.XI.1964), „Mai multă muncă pen
tru ridicarea calității fotbalului" 
(1.XI1.1964), „Federația să-și respecte 
propriile-i hotărîri" (8.XII.1964), „Dis- 
'cuții multe, măsuri puține" (12.X11. 
1964), „Să aruncăm mărul putred" 
(12.X1I.1964), „Campionatul juniorilor 
să constituie o treaptă către măiestrie" 
(28.X11.1964), „O discuție despre fot
bal cu ocupanții locului 14“ (5.1.1965), 
„In discuție: arbitri, arbitraje și dele
gări" (19.1.1965).

Pe bună dreptate scria mai de mult 
cititorul nostru Gh. Ștefan, inginer 
din Zărnești, reg. Brașov: „In majo
ritatea: articolelor scrise după înfrîn- 
gerile din ultima vreme ale echipelor 
noastre de fotbal, critica a fost adre
sată în mod justificat jucătorilor, an
trenorilor și federației de specialitate. 
Mă așteptam ca în „Sportul popular" 
să apară măcar un răspuns la aceste 
critici, din partea federației. Dar... ni
mic". , .

Sîntem de aceeași părere cu citito
rul nostru și așteptăm cit mai curînd 
răspunsurile federației. Răspunsuri de
taliate, la obiect, care să arate mă
surile luate pentru îmbunătățirea si
tuației fotbalului nostru.

Autorii regulamentului au introdus le
gea ofsaidului, gîndindu-se că un jucă
tor care caută o poziție în teren în spa
tele adversarului sau pe aceeași linie 
cu el și, primind balonul, marchează 
fără luptă un gol, este un sportiv ...care 
calcă o lege.

Englezii — autorii primului regula
ment — l-au considerat pe acest jucător 
a fi „afară din joc44 și l-au tratat ca pe 
un om care caută — prin analogie cu 
viața — să treacă prin ea înșelînd pe 
alții. Cu alte cuvinte, un om care calcă 
legea și — deci — trebuie sancționat.

Autorii regulamentului s-au gîndit, 
așadar, că meritul unui jucător nu este 
acela de a sta „afară din joc” și a mar
ca goluri, ci lupta și pregătirea tehnică 
superioară adversarului, depășirea lui 
în viteză și, bineînțeles, căutarea de so
luții ingenioase (un dribling, un schimb 
rapid de pase etc.), care trebuie să pre
ceadă marcarea unui punct. Ele izvorăsc 
din talentul și calitățile fotbalistului,- 
care se dezvoltă în urma unei pregătiri 
temeinice. Sînt convins că nu ofsaidul 
constituie obstacolul în calea înaintări
lor, așa cum încearcă unii antrenori 
străini să prezinte lucrurile, publicînd 
pentru susținerea tezei lor declarații prin 
presă sau cerînd să se organizeze jocuri 
experimentale.

A desființa ofsaidul sau a limita spa
țiul în care el să poată fi aplicat în
seamnă a crea un alt joc, dîndu-i even
tual o altă denumire. Fotbalul fără of
said este ca o mîncare fără sare...

Cu întreg cortegiul lui de nemulțumiri 
pe care le aduce în special arbitrilor, 
ofsaidul nu este o armă în mîna apără
torilor îndreptată împotriva înaintașilor, 
ci o armă in mîna jocului de fotbal. A 
priva fotbalul de această importantă lege 
a sa. care determină în final înaintașul 
să gîndească mai mult și mai bine și să 
ocupe poziții' care să deruteze adversa
rul, înseamnă a-i răpi spectaculozitatea 
pe care și-a cîștigat-o de-a lungul celor 
115 ani de existență, a face din el un 
joc care n-ar mai interesa pe nimeni: 
nici pe spectatori și nici pe jucători.

In loc să se afirme că fotbalul ar fi 
pierdut din spectaculozitate, cred că ar 
fi mai bine ca antrenorii și specialiștii 
să-și îndrepte privirile spre îmbunătă
țirea procesului de instruire tehnică a 
jucătorilor, singura soluție care poate 
învinge aceste obstacole artificiale, chiar 
în condițiile folosirii apărărilor supra
aglomerate, a apărărilor „beton44 de care 
uzează multe echipe.

Și mai e ceva. Se vorbește despre jo
cul dur al apărărilor, care ar opri elanul 
înaintașilor și i-ar determina — în spe
cial în deplasare — să joace economicos 
și cu un dezvoltat instinct de conser
vare. Acest lucru este adevărat.

Jocul dur a devenit principala plagă a 
fotbalului» principala cauză a lipsei de 
goluri, la care arbitrii își au — din pă
cate — contribuția lor.

Lupta împotriva jocului dur, dusă de 
cluburi, de federație și de arbitri, apli
carea strictă a măsurilor disciplinare vor 
duce la înviorarea jocului, la creșterea 
spectaculozității meciurilor de fotbal, 
scutind mersul pe unele cărări neum
blate, in căutare de „senzațional”.

MIHAIL POPA 
arbitru internațional

în meci de antrenament

Juniorii atacă cu insistență și înscriu primul gol prin Udroaică (tricou alb).
Fază din meciul lotul U.E.F.A. — Dinamo Victoria București

Foto î N. Tokacek
Deși timpul a fost geros și terenul 

tare, miercuri după-amiază, pe tere
nul II din parcul „23 August", lotul 
de juniori a continuat pregătirile pen
tru turneul de fotbal U.E.F.A., susți- 
nînd un meci de antrenament — două 
reprize a 45 de minute.

Partenera de ioc, echipa bucureștenă 
din categoria C Dinamo Victoria, a 
servit juniorilor o replică dîrză. Supe
riori ca pregătire și posibilități, junio
rii au cîștigat pînă la urmă cu 3—1 
(2—0). Golurile lotului au fost înscri
se de Udroaică, Lupulescu și Mu- 
reșan.

Jocul a fost deosebit de util pentru 
antrenorii P. Steinbach și Gh. Ola : ei 
și-au putut da seama de direcția în 
care trebuie să se îndrepte de aci în
colo pregătirile lotului.

Juniorii au folosit următoarele echi
pe : repriza I: Gornea, Bircă, Sătmă- 
reana, Boc, Moroianu, Olteana, Cos- 
tache, Pantea, Udroaica, Lupulescu 
Grozea > repriza a Il-a: Plică (Salo- 
mir), Rațiu, Simionescu, Păciulete, 
Cucula, Costache, loniță, Popanică, 
Mureșan, Lupulescu, Ratoni.

N. TOKACEK — coresp.

Lotul de juniori ll.LF.A.—
Dinamo Victoria București 3-1 (2-0)

pe teme fotbalistice (I)
Fotbalul nostru care în curînd va îm

plini 60 de ani de existență, a cunoscut 
în acest răstimp multe suișuri și co- 
borîșuri, marcate printr-o foarte curioa
să diagramă.

Anul 1964, ca un caleidoscop, ne-a 
rezervat toate bucuriile succesului (cul- 
minînd cu acel 1—0 de la Sofia) pen
tru a sflrși cu amărăciunea generală, 
provocată de rezultatele de la Tokio, 
Milano, Coventry, Zagreb și Plovdiv. 
Acestea din urmă au lăsat urme adinei 
pînă și în „dicționarul sportiv", pe care 
l-am îmbogățit cu termeni noi, neuzi
tați pînă azi și, deci, cu totul neobiș- 
nuiți pentru auzul fotbaliștilor noștri.

Este vorba în primul rînd, de un 
întreg buchet coregrafic, alcătuit prin
tre alte... flori, din „cadrilul bătrînilor", 
„bătuta pe loc", și oltenescul „hop 
și-așa 1“...

Să încercăm a examina, cu toată 
obiectivitatea, în ce măsură jucătorii 
noștri, deplasați la Tokio, merită a pur
ta calificativul de interpreți ai vechiu
lui dans, cu schimbări lente de perechi, 
care făcea deliciul saloanelor bunicilor, 
acum circa 100 de ani...

„Diploma" le-a fost acordată de un 
antrenor mexican „tentat să compare 
jocul fotbaliștilor romini cu un cadril 
al bătrînilor"...

Din nefericire, eticheta pusă de spe
cialistul sud-american a fost verificată 
„de visu" și de telespectatorii noștri, 
datorită celor cîteva secvențe transmi
se de la Tokio...

In partidele vizionate (cu reprezen
tativele R.D. Germane și R. P. Unga
re) olimpicii noștri ne-au apărut într-o 
ipostază cu totul nebănuită 1 cei pe 
care-i știam plini de ardoare (vezi So
fia I), se mișcau, acum, cu „încetinito
rul"... Intervențiile lor lipsite de vigoa
re, pasele la adversari sau în cel mai 
bun caz „telefonate", driblingurile pre
lungite pînă la saturație (și pînă la 
pierderea mingii), deplasările făcute în 
pas delicat de menuet, transformaseră 
parcă pe olimpicii noștri in serafici o- 
limpieni, total detașați de grijile teres
tre ale jocului. Atuul cel mai prețios, 
ritmul irezistibil care-i dusese. în alte 
meciuri, pe aripile victoriei, pălise de
finitiv pe stadioanele japoneze. înver
șunarea cu care luptau, odinioară, pen
tru cîștigarea balonului, cedase pasul 
unei celeste apatii, din care nu-i rffâi 
puteau dezmorți nici chiar îndemnurile 
telepatice ale sutelor de mii de com- 
patrioți ce stăteau, cu sufletul la gură, 
în fața „micului ecran"... Echipa noas
tră, pronosticată de mari somități spor
tive drept sigură câștigătoare a unei 
medalii, cel puțin de bronz I (prezentam 
spre deosebire de alte „naționale" un 
lot intact de „ași") nu mai era decît 
umbra, obosită și de nerecunoscut, a 

celei ce evoluase, la 3 mai, în capitala 
Bulgariei...

Fotbalul zilelor noastre — excelînd 
prin rapiditatea execuțiilor, mișcarea 
continuă și gîndită a tuturor jucători
lor — era dat îndărăt, de prima noas
tră garnitură, cu cel puțin un secol. 
Retrăim epoca dribling-gameului, a in
cursiunilor de „unul singur", a rătă
cirii fără rost de-a lungul și de-a latul 
terenului...

„Cadrilul" a rezultat tocmai din min
gile „moi" (tăcute), date pe metru 
pătrat și „la picior", care impuneau 
întoarcerea atacanților cu spatele spre 
poarta adversă și revenirea lor către 
terenul propriu, prin deplasări sinuoase 
ce nu le-a permis nici o posibilitate 
de pătrundere în adîncime. Fotbaliștii 
romîni nu au utilizat, de loc, pasele 
tari (normale), pe poziții viitoare, deci 
la întîlnire, pentru a imprima dinamism 
acțiunilor.

Lipsiți de preocuparea demarcării, 
atacanții noștri și-au executat toate 
„figurile" în imediata vecinătate a 
„perechii adverse" care fără greutate, 
i-a deposedat de minge...

După revenirea în țară a lotului și 
reluarea campionatului, această atara- 
xie, in loc să dispară, a fost și mai pu
ternic conturată. Ea a atins apogeul 
în partidele susținute de Dinamo ia 
San Siro, de Steaua la București și 
Zagreb, de Petrolul la Plovdiv.

Dar, despre aceste noi variațiuni co
regrafice („bătuta pe loc" și „hop și- 
așa" I), într-un viitor articol.

VIRGIL ECONOMU

PREGĂTIRI... PREGĂTIRI...
• Fotbaliștii de la Unirea Dej pot 

fi văzuți aproape zilnic pregătindu-se 
sub conducerea antrenorului Victor 
Husa. Se pune un accent deosebit pe 
pregătirea fizică generală. La antre
namente participă : Servațius, Mardan, 
Butuza, Vasile, Covaci, Curtu, Bondi, 
Duca, Ciobotaru, Pîrvu, Stanoilovici, 
Neagu, Vereș, Ciordaș, Pop, Căpraru. 
Ultimii cinci sînt promovați din e- 
chipa de juniori.

Octavian Guțu și Traian Bara, 
corespondenți

s La Constructorul Brăila pregă
tirile au început la 10 ianuarie. An
trenorul Al. Dumitriu a hotărît ca 
pregătirea să se desfășoare în aer li
ber. Sarcinile antrenamentului, în pe
rioada actuală, sînt: creșterea capa
cității de efort, dezvoltarea calităților 
fizice de bază și specifice etc. Mai 
sînt prevăzute ședințe teoretice pri
vind sarcinile jucătorilor în sistemul 
cu 4 fundași. De asemenea, un arbitru 
va prelucra regulamentul de joc.

N. Costin — coresp.
• Pe antrenorul echipei Dinamo 

Bacău, I. Unguroiu, l-am găsit în 
parcul Libertății, împreună cu echipa. 
După antrenament, ne-a declarat: 
„Anul acesta, spre deosebire de tre
cut, conducerea clubului a pus accent 
pe întinerirea echipei. Au fost scoși din 
lot o serie de elemente (Harșani, La
zar, Meder) certate cu viața sportivă. 
Această măsură va da un suflu nou

j echipei. La pregătire participă : Ghiță, 
Argeșeanu, Bucur, Rădulescu, Panait 
Gross, Cincu, Pașcanu, Public, Seco- 
șeanu, Vătafu, Dumitrescu, Seceleanu, 
Negoescu, Matei, Unguroiu, Gram, 
mai puțin Nedelcu și Olteanu aflați 
la tratamente medicale și Petrovici, 
în sesiune de examene".

Ilie lancu — coresp. reg.

Duminică, 
meci la Giulești

JOI : RAPID—ELECTRONICA 
4—0 (0—0)

Joi după-amiază Rapid s-a antrenat 
în compania echipei Electronica din 
campionatul orășenesc, pe care a în
vins-o cu 4—0 (0—0) prin golurile 
înscrise de Dumitriu (2), Georgescu și 
Ionescu.

Rapid a folosit următoarea formație : 
Andrei (Urziceanu), Lupescu, Motroe, 
C. Dan, Greavu, Dinu (Jamaischi, Lan- 
ga), Georgescu, Năsturescu (juniorul 
Rugiubei), Dumitriu, Ionescu, Co- 

i dreanu.
Duminică dimineața la ora 10,30, pe 

| terenul Giulești, Rapid va întîlni for
mația de categorie B, Metalul Bucu
rești.

H. STETTER — coresp.
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Organizarea primului concurs ul 
centrelor de copii

Zzz grija pentru creșterea elemente
lor tinere, de perspectivă, F.R.T.M. a- 
cordă o atenție deosebită activității 
care se desfășo'ară in centrele de co
pii și tineret. Astfel, in 1964, pe lingă 
sprijinul dat pentru buna funcționare 
a centrelor existente la București, 
Oradea, Craiova. Bocșa Vasiovei, au 
fost organizate 20 de centre (cu un nu
măr de 450 de copii) in diferite regiuni 
ale țării, centre conduse de antrenori 
și instructori voluntari. Această acți
une a dat rezultate pozitive, concreti
zate prin participarea unui număr de 
30 de centre la faza interregională a 
concursului organizat in prima jumă
tate a lunii ianuarie. în patru orașe: 
Rm. Vilcea Onești, Brașov și Oradea, 
întrecerile s-au bucurat de succes, cu 
această ocazie evidențiindu-se o serie 
de tineri și tinere (pînă la 14 ani) au
tentice speranțe. Iată relatările cores
pondenților noștri despre primul con
curs pe țară al centrelor de copii:

RM. VILCEA. Au luat parte sportivi 
și sportive reprezentînd Dinamo 
Craiova, Voința Constanță, Casa 
Pionierilor Craiova, Voința Tg. Jiu, 
Șc. elementară Caracal, Sănătatea și 
Drubeta Tr. Severin, Sănătatea și 
Progresul Rm. Vîlcea, orașul Pitești. 
Cîștigători: echipe băieți: Dinamo 
Craiova (C. Dotre, D. Arjoca), e- 
chipe fete: Casa Pionierilor Craiova 
(Marilena Tomescu, Carmen Greavu), 
simplu băieți: Cheamuran Gheldagi 
(Voința Constanța), simplu fete: Ma
rilena Tomescu (Casa Pionierilor Cra
iova). S-au mai remarcat Pavel Lu
cian, Suchici, Bobocică, Dobre, Arjo
ca, Drăgănuș, Udrescu, Medvedov, 
Zincli, Eftimescu, Dorina Aniței, Car
men Greavu, Mihaela Ștelan. Merită 
mențiuni pentru felul cum și-au pre
gătit elevii, antrenorii și instructorii 
V. Bălan, V. Mateescu, dr. Petchie- 
scu, I. Gheorghiade.

Dragomir Roșianu, Alexandru Petrescu, 
corespondenți

BRAȘOV. Cele mai frumoase com
portări le-au avut sportivii de la cen
trele din Tg. Secuiesc, Sf. Gheorghe 
(au ocupat locuri fruntașe în toate 
probele), Cugir și Hunedoara. Subli
niem evoluția surorilor Ha jnal și Ma
ria Corodi din comuna Sîntion Lunca 
raionul Sf. Gheorghe, a Măriei Tu
roczi, Elisabeta Covaci, Ana Barabaș, 
Cornelia Mitrana, Eva Berecmeri, E- 
caterina Gîrbovan, Sentghiorghi, 
Turoczi, Benko, Dobai, Dogaru 
Gavriș. Rezultatele acestor tineri 
datoresc desigur și muncii de pregă-

A.
Și 
se

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

August" este deschis pentru patinai pu
blic ASTAZI între ORELE ÎS și 18 și 
MÎINF ÎNTRE ORELE 10—13 șl 15—17.

o La patinoar funcționează un curs 
de inițiere in patinaj pentru copii Intre 
s și 11 ani. înscrieri și informații Ia pa
tinoar.

• La bazinul acoperit Floreasca func
ționează și în timpul iernii cursul de 
inițiere la inot pentru copii. înscrieri si 
informații ia bazin.

ultima si la tragerea excepțională
Loto «Central pentru autoturisme

Azi se închide vînzarea biletelor la 
tragerea excepțională Loto-Central 
pentru autoturisme. Se atribuie auto
turisme „Fiat 1 300", „Fiat 1 100 F“, 
„Moskvici 403“ și „Trabant-Combi".

în anul 1964, la sistemele organizate 
de Loto-Pronosport, au fost cîștigate 
171 de autoturisme. în 1965 au fost 
cîștigate 20 de autoturisme. Mai jos 
vă prezentăm trei din cîștigători : Con
stantin Stanciu din Slobozia (Fiat 1300), 
E. Lantoș din Reghin împreună cu fiul 
său (Fiat 1100F) și C. Binișan ” ~
șița (Wartburg-Standard). Rubrică redactată de Loto-Pronosport

din Re-

tire desfășurată de instructorii Demco 
(Tg. Secuiesc), Terza (Sf. Gheorghe), 
Dornic (Cugir) și antrenorul Verzar 
din Tg. Mureș. învingătorii probelor : 
echipe fete: Sf. Gheorghe (H. și M. 
Corodi), echipe băieți: Tg. Secuiesc, 
(Benko, A. Turoczi), siniplu-fete: H. 
Corodi, simplu băieți: ~
(Sf. Gheorghe).

E. Bogdan

Sentghiorghi

— coresp.

ONEȘTI. S-au întrecut 
din patru regiuni: lași, 
iești și București. C_

concurenți
Bacău, Plo

iești și București. S-au remarcat re
prezentanții centrelor din Iași (antre
nor G. Simionescu și instructor C. 
Gheorghiu), copii între 11 și 12 ani, 
bine pregătiți. De altfel, echipa mas
culină ieșeană alcătuită din Dan A- 
postu și Cornel Macovei s-a dovedit 
cea mai bună, cîștigînd detașat com
petiția. La fete, finala pe echipe a a- 
vut loc între formațiile Fetești (reg. 
București) și Văleni de Munte (reg. 
Ploiești), cîștigătoare devenind selec
ționata Fetești formată din Mirela Ca- 
zacu și Elena Popa. La simplu fete 
s-a clasat pe primul loc Elena Popa, 
iar la băieți Dan Apostu. Au mai lă
sat o impresie bună Ion Marinescu, 
Nicoleta Spiridon și Mariana Pescă- 
reanu (Iași), Mihai Zimnicaru (Giur
giu). Sportivii din Onești, deși au 
condiții foarte bune de pregătire .(sală, 
antrenor) s-au prezentat satisfăcător 
doar ca număr (4 băieți și tot atîtea 
fete), dar au fost slab antrenați. De 
altfel, activitatea centrului de la Rafi
nărie este necorespunzătoare. Este de 
dorit ca antrenoarea Ioana Isachievici 
să arate mai multă preocupare, să 
lucreze temeinic cu tinerele cadre de 
jucători de tenis de masă.

Al. Andronescu — coresp.

ORADEA. Au luat startul repre
zentanții orașelor Arad, Bocșa Vasio- 
vei, Cluj, Cărei, Satu Mare, Timișoara 
și Oradea. Sportivii au arătat un tun 
nivel de pregătire la aceasta contri
buind și munca depusă de antrenorii 
Ligheti (Satu Mare), Trîpa (Oradea), 
Bojincă (Bocșa Vasiovei) și instructo
rul Fikl (Timișoara). Concursul s-a 
încheiat cu următorii cîștigători: 
echipe fete: Oradea I (Maria Veni- 
ghe, Elisabeta Lovasi), echipe băieți-: 
Satu Mare (Ligheti, Brugos)/ simplu 
fete: Maria Venighe, simplu băieți: 
Ligheti. Primii clasați au primit di
plome. Au mai fost premiați pentru 
jocul frumos și ofensiv, Maria Veni
ghe și Vasile Brugos ca și cele mai 
tinere participante: Livia Caruceru 

Jrtna Totfalusi (Cluj), 
nouă ani.

(Oradea) și 
fiecare de cite

Ion Oprea — coresp.

învingătorii 
vor lua parte 
va desfășura 
vacanței de primăvară. La aceste în
treceri vor mai fi invitați și alți spor
tivi. remarcați cu ocazia etapei inter
regionale. Este necesar ca și pe viitor 
munca pentru ridicarea elementelor 
tinere să continue cu toată seriozitatea 
pentru a crea un rezervor cît mai 
mare de cadre cu perspective, capabile 
de a deveni fruntașe în această dis
ciplină.

din cele patru zone 
la faza finală care se 

la București în timpul

PRONOSPORT

I: — 
a Il-a i — 
a IlI-a i S9 variante a

Premiile concursului Pronosport nr. 4 
din 24 ianuarie 1965.

Categoria
Categoria
Categoria

2.545 lei.
Report la categoria 1: 55.156 lei.
Report la categoria a II î 66.187

pe șoseaua Eforie
Aspect de la un. recent antrenament at cicliștilor din lotul republican efectuat 

Nord — Mangalia
Foto: dr. Octaviân Stănescu 

chiar dacă această migăloasă muncă 
este, deocamdată, anonimă.

Cicliștii, căci despre ei vreau să vă 
vorbesc, au început de pe acum asal
tul șoselelor. Pe unii dintre ei l-am 
surprins zilele trecute pe litoral, la 
Mangalia, într-o scurtă dar fructuoasei 
vacanță. Pasionați! sportului cu pe
dale știu de mai multă vreme că pen
tru rutieri, ca și pentru alți sportivi, 
noțiunea de vacanță a căpătat o sem
nificație nouă : aceea de muncă în co-

Iubitorii sportului „semnează condi
ca" în aceste zile la hochei, la schi și 
patinaj sau în sălile care găzduiesc 
derbiurile campionatelor de volei, 
baschet și handbal. In focul dispute
lor de sezon i-au uitat poate pe spor
tivii care, la primăvară îi vor atrage 
iarăși în tribunele stadioanelor. Dar, 
pentru ca nivelul ■ viitoarelor competiții 
să înregistreze o ascensiune continuă, 
protagoniștii întrecerilor din sezonul 
estival se pregătesc sîrguință,

IN

HANDBAL"-7

ECHIPA T.S.C. BERLIN 
R. P. ROMINA

La începutul lunii viitoare, echipa fe
minină de handbal T.S.C. Berlin (R. D. 
Germană) va întreprinde un turneu în 
țara noastră. Oaspetele vor juca la 4 
februarie, la Oltij cu Știința, la 6 fe
bruarie ta Tg. Mureș cu Mureșul și la 
9 și 10 februarie ia București cu com
binata Rapid — Știința.
UN ANTRENOR ROMIN DE HAND

BAL IN IUGOSLAVIA
în prezent, antrenorul emerit I. 

Kunst-Ghermănesou (Steaua) se află 
în Iugoslavia, unde a fost invita! să 
țină o serie de conferințe metodice la 
handbal, la Belgrad, Zagreb și Sara
jevo.

• Din nou jocuri interesante, fru
moase și din nou mulți spectatori 
miercuri seară la „Floreasca". Iu
bitorii handbalului au rămas pe 
locurile lor pînă seara târziu, cînd 
s-a terminat ultimul meci. O do
vadă în plus că atunci cînd li se 
oferă spectacole de calitate, ei par
ticipă în număr mare la meciurile 
„Cupei F.R.H.", răsplătind echipele 
cu ropote de aplauze. Iar dacă și 
arbitrajele ar fi mai atente și mai 
bune (ceea ce nu s-a întîmplat prea 
des) satisfacția spectatorilor ar fi 
și mai mare.

LOTO-CENTRAL

ia-

90

La tragerea Loto-central din 
nuarie 1965 au fost extrase din 
următoarele numere:

32 41 68 37 52 54 44 89 83 
Premii suplimentare: 18 24 34.
Fond de premii: 1.161.269 lei.
Tragerea următoare va avea loo vi

neri 5 februarie la București.

29 
urnă

ȘTIRI
• N-au lipsit nici surprizele. Se

ria a deschis-o Electromagnetica in 
partida feminină cu Confecția, pe 
care a întrecut-o fără drept de a- 
pel ca urmare a unui joc organizat 
și eficace. E drept însă că și Con
fecția s-a prezentat mai slab și 
că, în plus, a jucat în inferioritate 
numerică prin accidentarea porta
rului (n-a avut jucătoare de schimb 
pentru acest post). A urmat apoi 
victoria talentatei formații de eleve 
S.S.E. nr. 2 asupra Progresului, după 
un meci echilibrat, dîrz și pasio
nant, în care învinsele au avut un 
finiș puternic, dar la scorul de 
9—10 au ratat un 7 m... In fine, 
handbaliștii Științei — practicînd 
un joc foarte bun — au completat 
seria, reușind un succes remarcabil 
în fața echipei Steaua, într-o par
tidă de un nivel tehnic ridicat, dis
putată într-o notă de perfectă spor
tivitate și intr-un ritm extrem de 
rapid.

• Și un rezultat normal : victo
ria cu 7—5 a Rapidului asupra e- 
ternei sale rivale Știința. Rapid a 
făcut poate cel mai bun joc din 
acest sezon, ceea ce este și mai re
marcabil dacă ținem seama că a 
întîlnit un adversar care s-a com
portat mai bine decît în etapele 
anterioare și a manifestat tendințe 
spre un joc rapid, cu multe pase 
și combinații frumoase în apropie
rea semicercului, din păcate însă 
fără prea multă eficacitate.

• După aceste rezultate, în cla
samentele Cupei conduc — fără po
sibilitate pentru „urmăritori" 
ajunge — Dinamo la băieți 
pid la fete.

• Programul de duminică 
ora 14 la „Floreasca"): S.S.E. nr. 2
— S.S.E. Craiova (junioare), C.S.S.
— Electroputere Craiova (juniori); 
Raf. Teleajen — Voința Agnita ju
niori), Raf. Teleajen — Dinamo (m), 
Steaua — Știința (m), Progresul — 
Rapid (f), Știința — Confecția (f), 
Rapid — Voința (m).

de a-i 
și Ra-

(de la

ÎN CURÎND 

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 VOICU 

Regia artistică: ION SIMIONESCU 
Scenografia : arh. VLADIMÎR POPOV

leciiv, de verificare a gradului 
pregătire desfășurată la cluburi, 
corijare a lacunelor reieșite din jurna
lele personale. Așadar, la Mangalia, 
am găsit o atmosferă de muncă in
tensă.

Antrenorul Ernest Golgoți — deși 
mai tînăr decît unii dintre „elevii" săi
— are deplină autoritate. Acest lucru 
i-a fost conferit de eficacitatea meto
delor de antrenament aplicate în a- 
nii trecuți, de rezultatele realizate în 
marile concursuri internaționaile de că
tre cicliștii pe care i-a pregătit. Cu 
sprijinul federației de specialitate el a 
reunit lotul la Mangalia. Suit prezenți: 
C. Dumitrescu, G. Moiceanu, I. Stoica, 
I. Ardeleana, W. Ziegler, L. Zanoni, I. 
Braharu, Gh. Moldovean^, Fr. Gera, 
C. Gon lea, C. Grigore, Gh. Neagoe și 
Mircea Virgil. După cum se vede, a- 
cest grup întrunește cicliști cu expe
riență, alergători care aspiră la „tri
coul naționalei" și tineri aflați la por
țile consacrării. In felul acesta gene
rația mai vtrstnică poate împrumuta 
din experiența pe care o are „celor " 
ce vin", iar tinerii sînt introduși în
tr-o atmosferă de muncă intensă (deși
o parte din antrenamente sînt indivi
dualizate). Pînă acum ei au parcurs 
la antrenamente peste 1 600 km. Știin- 
du-I un adept al noului, l-am întrebat 
pe antrenorul Ernest Golgoți care sînt 
inovațiile aduse programului de pre
gătire.

—- De această dată — mi-a răspuns 
el — n-am să-mi îndrept atenția asu
pra numărului de kilometri parcurși 
la antrenamente. în această privință 
socotesc că plafonul atins anul trecut 
(aproximativ 10000) este suficient. 

r Ceea ce mă preocupă este mărirea 
■ vitezei în concursuri. Pentru aceasta
— cu ajutorul federației — va trebui 
să-i rodez pe cicliști în concursuri 
tari, cu adversari puternici, care să le 
solicite un efort sporit. Lipsa unor

; concursuri în care să ne verificăm for
țele în compania unor adversari de 

i valoare a fost principala carență a 
anului trecut și ea trebuie eliminată.

Pe dr. Octavian Stănescu, medic al 
Sanatoriului balnear Mangalia, un pa
sionat al ciclismului care se ocupă 
voluntar de controlul zilnic al cicliști
lor, l-am întrebat despre starea sănă
tății alergătorilor.

— Este perfectă din toate punctele 
de vedere. îi admir pe acești adevă- 
rați atleți pentru puterea lor de adap
tabilitate la efort sporit. Controalele 
pe care le-am efectuat, ca și jurnalele 
lor de autocontrol atestă acest lucru. 
Un singur exemplu : Aloiceanu și Du
mitrescu au, la scurt timp după efort, 
un puls de 42—44 1

în ziua cînd i-am vizitat pe cicliști, 
la Mangalia era o zi frumoasă, ca de 
aprilie. Făcuseră două antrenamente 
(dimineața 50 km, după-amiază 40 

km) și seara, în completare, un meci 
de polo în bazinul cu apă încălzită. 
Și, dacă era după ei, poate că ar fi 
continuat să joace polo și după cele 
două reprize a cîte 10 minute prevă
zute în program (țineți seama: se 
aflau după o zi cu două antrenamen
te!). Și acesta este un indiciu că bă
ieții vor să facă treabă bună. Locul 
IV (individual) ocupat în „Turul Tu
nisiei" și locul II (echipe) în cursa 
Varșovia — Berlin — Fraga, anul 
trecut (curse în care a fost angajat 
acest lot de cicliști) 
gație: aceea de a 
îmbunătăți în 1965 
Și alergătorii sînt 
cina pe care o au.

A
le-au creat o olțU- 
menține și de a 
aceste rezultate, 
conștienți de sar- 
Citești aceasta în 

hotărîrea cu care îndeplinesc obiecti
vele antrenamentului, în disciplina pe 
care și-au impus-o, în 
inimă cu care se ocupă 
mănunt.

Nu este nici vremea, 
anticipăm. Am vrea doar să ne expri
măm o dorință: în anul 1965 ciclis
mul să se ridice la nivelul exigențe
lor înflăcăraților săi suporteri.

HRISTACHE NAUM

disciplina 
tragerea 
de fiecare

pe 
de 
a-

nici locul să



ale anului 1964
urmează să primeas- 

întreaga sa avere cu

Incepînd cam din 1981, 
în colțul ringurilor noastre 
a apărut un nou antrenor. 
Dacă te uiți mai bine la 
el nici nu zici că a fost 
boxer. Nu poartă nici mă
car semnele unei ...zgîrie- 
turi. Dar Eugen Dinu — 
pentru că despre el e 
vorba — a fost adeptul 
unui box ...curat, a prefe
rat scrima in locul luptei

PERSEVERENȚA

Antrenorul Eugen Dinu in 
„colțul" elevuiui său, Va

leria Prodan
Foto: C. Chiriac

în forță. Și, să nu credeți 
că în lunga sa activitate 
pugilistică, de aproape 12 
ani, a întîlnit adversari de 
...mina a doua. Multi din
tre obișnuiții ringurilor își 
amintesc, desigur, de dis
putele îndîrjite dintre Dinu 
și Mircea Dobrescu Vic
tor Șchiopu, Ion Zlătaru, 
Niculae Mindreanu etc. 
Boxerul metalurgist „a a- 
Juns‘ deseori in turneul 
fina’ al campionatelor re
publicane, iar în echipa 
sa, Metalul București, era 
considerat ca un sportiv 
de nădejde.

Au trecut anii. In 1960 
Eugen Dinu și-a pus mă-

SCOȚIENII
li acuză pe englezi

DE... ZGiRCENIE R. CALARAȘANU

in rindurile lor. 
se spune despre 
sîntem... zgîrciți!" 
unul dintre condu- 
Federației de Fot-

Stadionid Wembley are. 
100.000 de locuri. Cu toa
te acestea, pentru meciul 
cu Scoția, jederația en
gleză n-a pus la dispozi
ția suporterilor scoțieni 
ilecit 3 600 de locuri. Ceea 
ce a provocat o adevărată 
revoltă

„Și 
noi că 
a spus 
cătorii 
bal din Scoția.

In același timp, engle
zii au fost amenințați cu 
represalii pentru meciul 
retur din 1966...

SUSPENDAT PE 24 DE ETAPE
Federatia spanieelă de 

fotbal a hotărît să recurgă 
Sa cele mai aspre sanc
țiuni pentru a reprima jo
cul dur. Debutul, cel pu
țin, a fost convingător 

în acest sens. Analizînd 
incidentele care s.au pro
dus la meciul dintre Sa- 
ragosa și Atletico Ma
drid, federația l-a sus
pendat pe 24 de etape pe 
Cortizo, aripa dreaptă a 
echipei Saragosa, conside- 
rînd că el l-a lovit în 
mod voluntar pe Collar de 
la Atletico Madrid, care a 
trebuit din cauza aceasta 
să fie internat la spital. 

Viața nesportivă duce la scoaterea din formă a jucătorilor

parale
CAREUL acesta jace... ...In CAREUL acesta nu face nici... 

două parale /
Desen de AL. CLENC1U

nușile în cui, dar n-a spus 
adio boxului. Unii dintre 
sportivii cărora succesele 
mari nu le-au prea suris, 
se descurajează ușor și nu 
mai vor să audă de sport. 
Alții — dimpotrivă — per
severează. Așa s-a întîm- 
plat cu boxerul de la Me
talul.

— Mă voi ocupa de co
pii, de tineri — și-a spus 
Dinu — și-i voi 'duce pe 
treptele măiestriei sportive. 
Dar pentru aceasta trebuie 
să învăț.

în 1961, federația de spe
cialitate a luat în conside
rare dorința tînărului bo
xer de a urma cursurile 
unei școli de antrenori. 
Dimineața, muncă rodnică 
la secția de motoare a uzi
nelor „23 August4* (Eugen 
Dinu este ajustor), iar 
după-amiaza, la cursurile 
de antrenori. Timpul trece 
repede, caietele de notițe 
se umplu cu repeziciune. 
Azi predă Ion Popa — pri
mul antrenor al lui Dinu. 
Mîine il va asculta pe fos
tul triplu campion al Eu
ropei, Lucian Popescu. Ai 
ce învăța de la asemenea 
oameni.

...Uzinele „23 August*. 
Spre sala de antrenament 
se îndreaptă mulți tineri. 
Sînt elevi ai școlii profe
sionale de pe lingă fabri
că. Iată-1 și pe antrenorul 
Eugen Dinu. A dezbrăcat 
salopeta și a luat trenin
gul. Prima parte a lecției, 
pregătire fizică. Apoi, ac
cent deosebit pe tehnică, 
lucru la mănuși, pe 
rechi.

Observînd prezența 
stră. puștii și tînărul 
antrenor se opresc o 
din lucru.
proape 20 
din nou 
Să-i vadă

— Ne pregătim de 
spune Dinu, pentru 
pionatul republican de ju
niori. Sîntem, cum se spu
ne, în febra dinainte de 
start. Despre Niculae Roșu 
și Valeriu Prodan (ambii 
în vîrstă de 15 ani) sînt 
convins că veți avea ce 
scrie. Aveți numai ...puțin
tică răbdare.

pe-
noa- 

lor 
clipă 

a-Apoi, cei 
de tineri încep 
antrenamentul. 

...fotoreporterul, 
zor, 

cam-

IN PATRU RÎNDURI
In asociația sportivă 

de la G.A.S. „Insură- 
ței“-Brăila nu s-au or
ganizat întrecerile Spar
ta chiadei de iarnă.

.Spartachiada, pe la ei, 
N-a avut, se vede, sorți, 
Fiindcă la însurăței 
Sînt cu sportul.în divorț!

Fotbalistul Al. Geor
gescu (Crișul Oradea) 
continuă să lipsească 
de la antrenamente.

fost singura

Madrid. Otto

Și n-a _
sancțiune. Antrenorul lui 
Atletico 
Bumbel. a fost suspendat 
pe 12 etape pentru injurii 
aduse arbitrului, iar un 
jucător al lui Atleticb Ma
drid, Glaria, a „încasat" 
și el 6 etape suspendare. 
Numeroși a Iți jucători, din 
ambele echipe, au fost 
sancționați eu amenzi.

N-a scăpat nici arbi
trul, Gomez Arribas. El 
a fost suspendat pe 3 luni, 
luîndu-i-se pentru acest 
timp și dreptul de a con
duce meciuri interna
ționale.

STIATI CA
■I d

...Cassius Clay va debu
ta ca... ziarist sportiv ? El 
a fost angajat de o publi
cație din Boston să scrie 
cronica meciului de box 
dintre Floyd Patterson și 
canadianul George Chu- 
valo, care va avea loc la 
1 februarie.

întrebat ce crede de
spre acest meci, Clay și-a 
exprimat părerea că 
Floyd Patterson va fi în
vins prin k.o. în prima re
priză.

...Didi, celebrul jucător 
brazilian de fotbal, nu nu
mai că nu a renunțat la 
activitatea compebițională, 
dar că manifestă o for
mă foarte bună la 36 de 
ani ? Didi este convins că 
va fi selecționat în echipa 
Braziliei pentru campio
natul mondial din 1966.

M-am gîndit acum, firește, 
Să-i întreb în acest fel : 
Dacă dînsul tot lipsește 
Nu se pot lipsi... de el ?

I. CHIVU
Conducerea asociației 

sportive de la Fabrica 
de produse zaharoase 
București — întreprin
dere cu specific femi
nin — dă atenție nu
mai fotbalului.

Criticați și 
Dinșii, ca 
Vor chema 
Pe teren...

prin gazete, 
remediere, 
la sport și fete 
ca suportere !

Antrenorul de polo 
V. Daroezi este refrac
tar noului.

el acasă, dragii mei,La
Vedeți și astăzi, pe birou, 
Un calendar din ’63
Că-l refractar la tot

ce-i nou.

Cicliștii de la Olimpia 
București n-au scos în 
1964 nici un rezultat va
loros.

Și, totuși, ei au cîștigat 
Anul trecut, bine-nțeles, 
Atunci cînd au participat 
La un concurs... Prono- 

expres.

V. D. POPA

...Fiul lui Joe Louis, în 
etate de 17 ani, student 
la Universitatea din Bos
ton, n-a văzut niciodată 
un meci de box ?

...Santos a comunicat că 
nu poate ceda pe Pele, 
pentru turneul pe care 
echipa Braziliei îl va în
treprinde în acest an în 
Europa, Africa și Asia ? 
Absența lui Pele din for
mația Santos ar duce la 
scăderea încasărilor la ju
mătate.

Monique Petri 
la ofițerul stării civile

Cunoscuta atletă Moni
que Petri, recordmana 
Franței la 100 de m, și-a 
luat adio de la părinți și 
a poposit alături de Louis 
Fernandez în fața ofițe
rului stării civile. Sporti
vii francezi, trfmițînd feli
citări cuplului Monique- 
Louis, n-au uitat să

IOAN 
REȘI.

la primăvară I

CONSTANTIN STA- 
MATE, COMUNA ION 
CORVIN. — La handbal, 
noi am cucerit de cinci ori 
campionatul mondial. Pri
mul titlu a fost cîștigat în 
1956, la Frankfurt pe 
Main, de echipa noastră 
feminină de handbal în 
11. Ea a repetat xperfor- 
manța în 1960, în Olanda. 
Am cîștigat apoi — la 
handbal în 7 — în 1961 
la Dortmund (băieți), în 
1962 la București (fete), 
în 1964 la Praga (băieți) 
și ...lista rămîne deschisă!

orașul 
Torn-

i

CINE NU ȘTIE SPORI 
CîȘTIGĂ!

O gospodină din 
suedez Malmo, Ede
I ierg, în etate de 70 de 
ani, a realizat al 21-lea 
cîștig la concursurile de 
pronosticuri sportive, în 21 
de ani. De cîteva ori ea 
a indicat maximum de 
pronosticuri esacte, obți- 
nînd premiul I.

Un amănunt : Ede 
Tornberg n-a văzut în via
ța ei un meci de fotbal 
și nu citește rubricile spor
tive din ziare. îi este 
teamă că ,-prinzînd" un 
pic de tehnicitate, aceas
ta ar influența asupra 
...clarviziunii ei.

dauge urarea de a o re
vedea pe Monique în con
cursurile de atletism.

Dorință legitimă ținînd 
seama atît de performan
țele lui Monique Petri- 
Fernandez cît și de faptul 
că ea este una dintre cele 
mai frumoase sportive ale 
Franței...

BARBU LF.CA, VALEA 
MACRI.ȘULUI. — Gheor- 
ghe Constantin de 
Steaua a împlinit 
14 decembrie 32 de 
I-ați scris și nu 
răspuns ? Probabil 
i-ați scris după 
meci pierdut de Steaua. 
Așteptați o ocazie mai fa
vorabilă

la 
la 

ani. 
v-a 
că 
un

„clasamente" sînt 
relative, fiind vor- 
un sport în care nu 
măsurători exacte

CHIRA, AGHI-
— Ne întrebați 

dacă vreun fotbalist romîn 
a figurat vreodată într-un 
clasament al celor mai 
buni jucători din lume 
sau din Europa ? Din pă
cate, nu. Este adevărat că 
aceste 
foarte 
ba de 
există
(metri, secunde, kilogra
me), dar nu ni s-a făcut 
nici o nedreptate. Mai 
ales dacă ne 
anul... 1964.

referim la

DAL1DIS,
— Boxerul

1UL1US
BUCUREȘTI.
Constantin Ciucă este ol- 

in cursul unui antrena
ment al echipei de fotbal 
Lazio Roma, unul din ju
cători a expediat balonul 
peste zidul înconjurător al 
stadionului. Mingea a că
zut pe un camion care 
tocmai pleca încă'cat cu 
diferite colete spre aero
port. Acolo, Împreună cu 
alte colete, mingea a fost 
încărcată într-un avion cu 
destinația Australia și a 
ajuns la Sydney. Este u- 
șor de imaginat încurcă
tura poștei australiene 
cind s-a văzut în fața u- 
nui asemenea „colet"_ O 
ștampilă a clubului apli
cată pe minge a permis 
să fie descoperit „expedi
torul", astfel incit balonul 
a putut fi expediat „re
tur".

Un testament cu totul 
original a lăsat arbitrul 
brazilian de fo’hal Paulo 
Chaval. Clubul F C. Șan-

45 perechi
pentru o

Un pictor portretist 
din Lyon, E. Max, a ho
tărît să întreprindă pe 
jos o călătorie de... 8.000 
de km. După ce va merge 
de-a lungul Coastei de 
Azur, el va escalada 
Alpii, va străbate Elve
ția, Germania, Belgia și 
Olanda, fără să se gră
bească — cite 35—40

Iașin despre uniforma portarului
Lev lașin, cunoscutul 

portar al reprezentativei 
U.R.S.S., nu și-a sacrificat 
decît o singură dată felui 
său de a se echipa, tot
deauna în negru : cu pri
lejul meciului Anglia — 
Restul lumii

lașin poartă de 10 ani 
chiloți negri, un tricou ne
gru și ciorapi negri. Chiar 
și mănușile sale sînt din 
piele neagră. De ce ? El a 
spus mereu că lucrul aces
ta a fost calculat. „Eu 
cred, spune lașin, că echi
pamentul de culoare în
chisă dă portarilor posibi
litatea să treacă mult mai 
neobservafi în ochii ald

tean, așa cum spuneți dv. 
Este născut în comuna 
Vînjul Mare, raionul Ca
lafat. Dar este legat și 
de Reșița. Aici a făcut el 
primii pași în box.

Madrid, 
aliniat următoarea 

Sfetcu — Geor- 
Nunweiller 111,

— Petru Emil.
— Ivanstic, Ozon, 

D. Popescu,

IONEL COVRIG, CLUJ 
— 1) înainte de a veni 
la Steagul roșu, E. Naghi 

/a jucat la Steaua. — 2) 
In primul meci cu Spa
nia, disputat la 
noi am 
echipă: 
gescu, 
Macri
Koszka 
Voi nea, 
Ghergheli.

BUJOR IVANESCU. — 
Articolul în chestiune era 
semnat de doctorul Traian 
Ivănescu. Și nu e vorba 
de aceeași persoană eu 
fotbalistul cu aceiași nu
me și prenume.

VAS1LE CHIR1ȚA, 
CRAIOVA. — Există vreo 
întrecere atletică fără 
proba de săritură cu pră- 

tos 
că 
condiția ca, in decurs de 
un an, prin intermediul u- 
nui concurs, să fie com
pus un „imn al arbitri
lor" care ar urma să fie 
executat la mormântul lui 
in ziua cind se va împlini 
un an de la moartea sa.

Boxerul amator englez 
John Collins a avut, cu 
prilejul unui meci disputai 
la Londra un noroc cu 
totul neașteptat. Adversa
rul său l-a expediat cu o 
lovitură puternică dincolo 
de corzile ringului, unde a 
„aterizat" in brațele unei 

spectatoare. Șase săptă- 
mlni mai tir ziu, lohn 
Collins s-a căsătorit cu a- 
ceasta fată, iar 'învingă
torul lui a fost invitat să-l 
fie martor. „Fără el nu 
iș fi cunoscut-o niciodată 
pe actuala mea soție" — 
a declarat John.

de bocanci
excursie

km pe zi. Banii necesari 
speră să-i obțină prin 
exercitarea profesiunii 
sale, adică făcînd portre
tul diferitelor persoane 
întîlnite pe drum.

După calculele făcute, 
în decursul excursiei Max 
va avea nevoie de 45 pe
rechi de bocanci.

canților adverși. Aceștia 
nu au întotdeauna timp să 
privească mult, și atent 
poarta adversă. Pata clară 
a unui portar îmbrăcat în 
culori țipătoare atrage pri
virile atacanților, ceea ce 
le permite să-și regleze mai 
bine șutul. Lucrul acesta 
nu e sigur, dar este po
sibil".

De altfel, lașin a făcut 
„școală" printre portarii 
din Europa. Internaționalii 
iugoslavi Beara sau Sos- 
kici, bulgarul Naidenov, 
cehoslovacul Schroif fo
losesc echipament de cu
loare neagră, ca și Gro- 
sics la timpul său.

jina, cea mai spectaculoa
să dintre probele de atle
tism ? Firește că și la 
Tokio, la J.O., aiEții s-au 
întrecut și la „prăjină". 
Victoria a revenit ameri
canului Fred Hansen, cu 
o performanță de 5,10 m, 
care constituie un nou re
cord olimpic, dar este cu 
18 centimetri sub recor
dul său mondial. In 1964, 
cel de-al doilea săritor cu 
prăjina a fost Preussger 
tR.D. ~ 
reușit
m.

Germană) care a 
o săritură de 5.15

ION PO.ȘTAȘU
Desene de

NEAGU RADULESCU



R C1111 âl 1.I.°, .11 ™ WI11 till!
despre fotbal și... fotbaliști Festivalului Mondial al Tineretului-

cunoaștem dePe Helmuth Schon îl 
mai mulți ani. Mai întîi ca fotbalist, 
apoi ca antrenor secund al reprezenta
tivei R. F. Germane, principalul colabo
rator al lui Sepp Herberger. Acum, 
după „pensionarea" bătrînului Sepp, 
Helmuth Schon a fost numit antrenor 
principal.

Și iată-1 pe Helmuth Schon, la invi
tația forului nostru de specialitate, în 
Capitală. N-am scăpat ocazia de a dis
cuta cu el unele probleme actuale din 
fotbalul internațional. în holul hotelu
lui Ambasador, prima întrebare pe care 
i-am adresat-o s-a referit la unele ches
tiuni legate de observațiile sale asupra 
selecționatelor Europei, pe care le-a 
pregătit în 1964, pentru meciurile de la 
Copenhaga și Belgrad.

— Selecționatele Europei au cuprins 
un buchet de jucători deosebit de va
loroși : Law, Eusebio, Schnellinger, 
Charlton, Iașin, Voronin etc. Am ajuns 
la convingerea că cu jucători formați 
nu este greu de lucrat. Dar, chiar și în 
acest caz, omogenitatea ECHIPEI joacă 
un rol hotărîtor. O reprezentativă alcă
tuită numai din „stele" poate fi învinsă 
chiar și de o formație mai modestă, 
dar numai atunci cînd omogenitatea este 
de partea ultimei.

Vorbind despre marii jucători n-am 
putut omite 2 întrebări la ordinea zilei:

— Ce primează în consacrarea unui 
fotbalist : talentul sau valoarea dobîn- 
dită prin muncă ? Ce rol joacă regimul 
de viață al fotbaliștilor ?

-— Am mai răspuns la asemenea în
trebări și repet : numai talentul nu va
lorează nici două parale. Dar, talentul 
plus muncă dau întotdeauna măiestria, 
consacrarea. Ce folos că jucătorul nostru 
Rahn a avut talent cu carul?! Neserio
zitatea, regimul de viață nesportivă l-au 
exclus din galeria consacraților. In con
trast, Uwe Seeler nu este atît de talen
tat, dar seriozitatea, ambiția și conștiin
ciozitatea în pregătire l-au dus la con
sacrare. Și munca serioasă exclude exce
sele din viața particulară. Marii jucă
tori aplică maxima „est modus in re
bus" (există o măsură în toate). Ei știu 
că îndatoririle lor trebuie să primeze în 
fața unor plăceri personale. Cu alte 
cuvinte, ei sînt conștienți că trebuie să 
facă mult, și, în același timp, să re
nunțe la multe. Am văzut personal, ca 
selecționer al reprezentativelor Europei, 
cum se comportă un Bobby Charlton, un 
Denis Law, un Eusebio. După meci, 
la banchet, ei au băut un singur pahar 
de vin, iar după o plimbare scurtă, sea
ra la 10 i-am găsit în pat! l-am felicitat 
în sinea mea.

Apoi, discuția noastră a continuat pe 
o temă și mai actuală. Fiind în febra 
pregătirilor pentru „mondiale", l-am ru
gat pe Helmuth Schon să ne vorbească 
despre pregătirile reprezentativei R. F. 
Germane.

— Sîntem într-o grupă „tare", ca de

altfel toate echipele europene. Ca să ne 
calificăm, trebuie să cîștigăm meciul cu 
Suedia la Stockholm. E greu 1 In primă
vara aceasta vom susține patru întâlniri 
cu Italia, Cipru, Anglia și Elveția. în 
aceste jocuri urmărim omogenizarea e- 
chipei. Cum se pregătesc jucătorii ? 
Eu, personal, sînt împotriva cantona
mentelor lungi, pentru că ele obosesc, 
schimbă ritmul de viață al unor jucători 
cu temperamente și caractere diferite 
care, în meciul decisiv, nu pot da un 
randament maxim. Jucătorii sînt pregă
tiți în cluburi după indicațiile colegiului 
de antrenori, iar cantonamentele se re
zumă la cîteva zile înainte de meci, 
urmărindu-se asamblarea ji armonizarea 
formației. Pofta de joc este maximă nu
mai atunci cînd obiectivul propus se 
realizează în timp relativ scurt.

— Preferați vreo tactică ? Ce-ar a- 
duce, de pildă, desființarea ofsaidului?

— Sînt adeptul acelui sistem de joc 
care se potrivește jucătorilor pe care îi 
am. Mi se pare absurd să aplici în mod 
șablon un sistem oarecare, numai pentru 
că el este la „modă“. Pentru 4—2—4, 
lansat de brazilieni, trebuie să ai jucă
torii potriviți: tehnicieni excelenți, jucă
tori cu o pregătire fizică completă, șuteri 
buni etc. Multe formații, în dorința de 
a imita, și-au pierdut linia specifică, 
orientarea în joc, care pînă atunci le-a 
fost caracteristică. Nu poți începe con
strucția unei case cu... acoperișul. Inter 
aplică „betonul" pentru că majoritatea 
jucătorilor pregătiți de Herrera sînt po
triviți pentru acest sistem, Milan joacă 
ofensiv pentru că are atacanți foarte 
buni etc. Un antrenor trebuie să cu
noască posibilitățile jucătorilor pe care-i 
are în mină și, ca atare, să imprime 
sistemul cel mai adecvat acestor calități. 
Cit despre desființarea ofsaidului, vă 
spun clar : nu sînt de acord I Ar fi să 
înmormîntăm fotbalul ca și handbalul 
în 11!

Spre regretul nostru, interviul a tre
buit să ia sfîrșit aici... Helmuth Schon 
se pregătea să plece la cursul de per
fecționare a antrenorilor noștri, la care 
urma să expună o lecție.

ION BANAȚEAN

Scrisoare din Paris

la 11 discipline
După cum se anunță din Alger, la în

trecerile sportive din cadrul Festivalului 
Mondial al Tineretului și Studenților, 
care va avea loc aici în luna august, vor 
participa aproximativ 1500 de tineri din 
40 de țări, în programul întrecerilor 
sînt înscrise competiții de atletism, gim
nastică, înot, ciclism, tenis, volei, bas
chet, handbal, box, judo și fotbal.

NEW YORK 29 (Agerpres). — Nu
meroși atleți americani și străini s-au în
trecut joi seara pe pista de lemn de la 
„Madison Square Garden". Cea mai 
bună performanță a fost realizată de 
sprinterul american Sam Perry, care a 
egalat cu timpul de 5,9 recordul mon
dial de sală la 60 yarzi, deținut de cam
pionul olimpic Bob Hayes. Alergînd în 
pantofi fără cuie, englezul John Whet- 
ton a cîștigat proba de o milă în 4:05,4, 
canadianul Bill Crothers a sosit primul 
la 880 y — 1:51,2.

Alte rezultate : greutate: Gary Gub- 
ner 18,61 m; înălțime: Richard Ross

2,08 m ; 60 yarzi garduri : Roger Mor
gan 7,1 ; 2 mile : George Young 8:48,4. 
în această probă Bill Baillie (Noua Ze- 
elandă) a ocupat locul doi — 8:50,0 și 
campionul olimpic la 10 000 m, Bill 
Mills, locul trei cu 8:52.0 ; prăjină : Mei 
I tein 4,87 m ; 600 y: Tom Farrel
1:10,5; 60 y femei: WyomiaTyus 6,9,

ANTRENORII DE BASCHET INVITAȚI IN S.U.A.
STUDIAZĂ...

Timp de aproape trei luni, cei 10 
antrenori de baschet invitați de către 
secția sport a Departamentului de Stat 
din S.U.A., printre care și Vasile Po
pescu (R. P. Romînă), au urmărit în 
mai multe orașe pregătirea și activita
tea celor mai bune echipe americane 
de amatori și profesioniști. Recent ei 
s-au reîntîlnit la Bartlesville, statul 
Oklahoma, pentru a lua parte la un 
ultim stagiu comun organizat de către 
Phillips Petroleum Company, care pa
tronează cunoscuta echipă Phillips 66.

Cu acest prilej ei au avut un schimb 
de experiență cu cîțiva dintre cei mai 
buni antrenori americani, printre care 
John McLendon (A.A.U. Basketball 
Comitee), Joe Swank (Tulsa University), 
Buddy Brehmer (Rockhurst), Gary 
Thompson (Phillips 66) ș.a. și au ur
mărit o serie de lecții teoretice cu ex
perimentări practice. La acest ultim

stagiu au participat Mohamed Senoussi 
(Tunisia), Phaedon Matheu (Grecia), 
Muktar Saycd (Maroc), Founad Aboul- 
Kheir (R.A.U.), Vladimir Heger (Ceho
slovacia), Ramiro Fernande Escalante 
(Ecuador), Carlton Clarke (Trinidad), 
Mohamed Balha (Libia), Rolando 
Guerrero (Argentina) și VASILE PO
PESCU (R. P. Romînă). La încheierea 
lucrărilor a avut loc o paitidă demon
strativă între formațiile Rockhurst, 
campioana N A.I.A. (liga corporativă), 
și Phillips 66.

Echipele calificate pînă acum 
pentru campionatele europene (m) 

de baschet
Campionatul european masculin de 

baschet se va desfășura anul acesta în
tre 1—15 iunie la Moscova. Din cele Iț) 
echipe participante la turneul lîfîak sînt 
cunoscute pînă în prezent 12 : U.R.S.S., 
R. P. Polonă, R.S.F. Iugoslavia, R. P. 
Ungară, R. P. Bulgaria, R. D. Germa
nă — primele șase clasate la ultimul , 
campionat european ; R. P. Romînă și 
Grecia — din Jocurile balcanice : Fin
landa și Suedia — primele două clasate 
în campionatul țărilor scandinave ; R. S. 
Cehoslovacă și R. F. Germană — pri
mele două clasate în turneul din R.F. 
Germană. Celelalte 4 finaliste vor fi 
desemnate peste cîteva zile în urma 
disputării turneelor de la Paris și Sau 
Sebastian.

1 Profiluri: EUSEBIO

(m) și Dinam» (f) 
evoluat la Sofia

29 (prin telefon de la cores- 
nostru, Toma Hristov). La

au
SOFIA 

pondentul 
întoarcerea din Turcia, unde au evoluat 
în cadrul „Cupei campionilor europeni", 
echipele romîne de volei Rapid (mas
culin) și Dinamo (feminin) au susținut 
meciuri amicale în R. P. Bulgaria, în- 
tîlnind la Sofia formațiile Minior Pernik 
și, respectiv, Levski Sofia. Voleibaliștii 
romîni au fost învinși în primul meci, 
disputat joi, cu 3—2 (10, 11, — 16, 
—10, 10), dar au cîștigat întîlnirea dis
putată astă-seară, cu 3—1 (10, —11, 
13, 12). Voleibalistele romînce au pier
dut prima partidă cu 3—0 (7, 4, 8). 
Meciul revanșă putea fi cîștigat de ro- 
mînee (ele au condus cu 2—0 la seturi), 
dar în cele din urmă victoria a revenit 
tot sportivelor gazdă cu 3—2 (—8,
— 14, 6, 9. 10).

Eusebio! Un nume de rezonantă, 
pe care ori de cite ori îl pronimfă 
un crainic sportiv înseamnă că. poar
ta echipei adverse este în pericol. 
Eusebio și.a cîștigat renumele de-a 
ji un „Pele al Europei" prin simțul 
său deosebit în manevrarea balo
nului, prin eficacitatea sa de-a drep
tul uimitoare. Despre interul echipei 
naționale portugheze și al clubului 
Benfica se spune că... înșcfie mai 
multe goluri decit ratează- Pentru 
exemplificare să nu mergem prea 
departe: în cele 15 etape din actua
lul campionat portughez el a înscris 
23 de goluri, iar duminică, în meciul 
cu Turcia, numele lui Eusebio a apă
rut de trei ori pe tabela marcato
rilor /

Activitatea sportivă a lui Eusebio 
n-a început însă la Lisabona, ci in 
Mozambic, mai precis, intr-una din 
sărăcăcioasele mahalale din Louren- 
co Marquos, capitala țării. Era prin 
I960 .. Renumita echipa braziliană, 
F.C. Santos, susținea un turneu in 
Mozambic... Un tinăr, cu fața tu
ciurie, de vreo 18 ani, cu o înălțime 
care nu atingea 1,70 m, a atras, in 
mod deosebit, atenția sud-america- 
nilor: era Eusebio Fereira da Silva.

NOUTĂȚI DIN RUGBIUL FRANCEZ
Victoria echipei de rugbi a Fran

ței asupra celei a Scoției a produs 
o impresie puternică, mai mult prin 
stilul în care a fost obținută decît 
prin scor, asupra comentatorilor 
sportivi din Marea Britanie. Aceș
tia se interesează acum 
particular de metodele de 
ment folosite în cluburile 
de pregătirea pe care a 
echipei naționale noul ei 
Jean Prat, de mai buna înțelegere 
a noilor reguli arătate de francezi. 
Britanicii, care pînă mai ieri mi
nimalizau activitatea antrenorilor 
și valoarea pregătirii de lot, trag 
acum concluzia că rugbiul insular 
trebuie să se inspire din aceste me
tode, dacă nu vrea să fie depășit. 
Fie ca aceste prime constatări să 
aducă Pe britanici și la un punct 
de vedere mai realist în organiza
rea relațiilor internaționale ale rug- 
biului.

De fapt, nu se poate spune că 
metodele de antrenament s-au 
schimbat prea mult în cluburile 
franceze. Ne mulțumim, în general, 
cu o ședință de antrenament în 
sală, marți seara, urmată de o pu
nere la punct pe teren, joi după- 
amiază. Ceea ce s-a schimbat efec
tiv în bine este calitatea antrenori
lor. a pedagogilor rugbiului. Aci se 
vede contribuția cursurilor de spe
cializare organizate de Federația 
franceză de rugbi, a cărei comisie

activează Pau și Lourdes; apoi 
Tulle, actualmente rivală a celor 
de la Brive, unde joacă pilierul in
ternațional Berejnoi, colosul Orluc 
(1,95 m — 110 kg) și doi faimoși 
șuteri : uvertura Laborde și funda
șul Borie.

în mod 
antrena- 
franceze, 
impus-o 

antrenor,

pentru pregătirea antrenorilor este 
condusă de un om cu o competență 
remarcabilă și cu vederi largi : 
Julien Saby. Printre absolvenții a- 
cestor cursuri se numără foști jucă
tori reputați cum sînt Theo Caze- 
nave, care activează acum la clubul 
Section Paloise, Maurice Prat 
(Lourdes), Vigier (Clermont Fer
rand), Fernand Cazenave (Mt. de 
Marsan), Dufu (Vichy), Carrere 
(Perpignan). Uneori, căpitanul echi
pei face oficiul de antrenor. Este 
cazul lui Lacroix la Agen, Vannier 
la Chalon. în fine, o serie de pe
dagogi, care n-au cunoscut celebri
tatea ca jucători, obțin rezultate re
marcabile prin îmbogățirea califi
cării lor tehnice. Cel mai bun e- 
xemplu, pe care iubitorii de rugbi 
din Romînia vor ști să-l aprecieze 
în mod deosebit, îl oferă Raymond 
Barthes, antrenorul lui Beziers.

în momentul cînd punem pe hîr- 
tie aceste rînduri, în preajma celui 
de al doilea meci al sezonului in
ternațional, împotriva echipei 
gliei, este cazul să ne referim 
campionatul Franței. Este un 
pionat destul de complicat, în
activează 56 de cluburi repartizate 
în 7 grupe pentru prima fază, în 
cadrul căreia se dispută meciuri tur- 
retur. Primele patru echipe din fie
care grupă se califică, iar cele cla
sate pe locul 5 joacă un turneu de 
baraj pentru desemnarea a încă pa-

An- 
și la 
cam- 
care

tru finaliste. Aceasta ridică la 32 
numărul echipelor care-și dispută în 
ultima fază titlul de campioană a 
Franței. De Ia 16-imi de finalăpînă 
la ultimul meci se joacă după sis
temul eliminatoriu.

în momentul actual deținătoarea 
titlului, echipa din Pau, se reface 
după un start șovăielnic. Echipa 
este condusă de fostul căpitan al 
XV-lui Franței, Moncla. în rîndu- 
rile ei activează internaționalii Cap- 
douze și Pique. Pau figurează încă 
printre favoritele competiției. Al
tele ar fi, în ordine: Agen, puțin 
diminuată actualmente prin rănirea 
căpitanului ei Lacroix; Beziers, care 
beneficiază încă de incomparabilul 
tandem Danos—Dedieu; Brive, în 
care Domenech și-a anunțat retra
gerea cedînd conducerea inteligen
tului mijlocaș la grămadă Puget, 
rezervă a naționalei franceze; Dax, 
care gravitează mereu în jurul nu
cleului Lasserre—Albaladejo; Tou
lon, mult schimbată în bine în spe
cial prin activitatea înaintașilor săi 
internaționali Herrero și Gruarin.

Au apărut, de asemenea, noi for
te printre care cităm : Aurillac, e- 
chipa orașului Cantal, din Au
vergne, cu o foarte puternică pere
che de mijlocași Masseboeuf—Gail
lard; Graulnet. o mică localitate 
din departamentul Tam, a cărei 
echipă își permite luxul de a con
duce în clasamentul grupei unde

ROBERT BARRAN

Peste cîteva zile, la Lisabona, în-lț 
tr-o discuție, antrenorul BenficăiA 
Bela Gutman, tl întreabă pe inipre.* 
sarul lui Santos: ș

— Ne dați și nouă vreun Pele?" 
— Voi aveți unul, mai ieftin. Mer--i 

geți și-l luați din... Mozambic. Pe cu-" 
vînt, nu glumesc, este un nou Pele L

ȘZ Bela Gutman s-a urcat în a--* 
viori... A treia zi s-a reîntors cu Eu-* 
șebio. O dată cu acest om nou in- 
echipă s-a afirmat și Benfica pe plani 
internațional. Ciștigă de două ori* 
consecutiv „Cupa campionilor curo-, 
peni" (in 1961: 3—2 cu F.C- Barce-' 
Ion a în finală și în 1962: 5—3 cu* 
Real Madrid in meciul decisiv), iar- 
in 1963 se califică in finala acestei* 
competiții.

Cite nu se pot scrie despre această* 
„perlă neagră" a fotbalului ? PortuE 
ghezii îl consideră „e o menino de' 
ouoro de futebol") („el este copilulj 
de aur al fotbalului").

Azi, la numai 23 de ani, Eusebio', 
se poate minări cu o carte de vizită- 
de invidiat: a fost selecționat în' 
„echipa lumii", în cea a continentu-. 
lui și a fost considerat cel mai bun- 
fotbalist al anului 1962. Toate aces-'. 
te succese au fost obținute in urma- 
unei munci deosebite. Antrenamente', 

^intense, o viață sobră și modestă 
î— iată deviza lai Eusebio. El se an-' 
4 trenează cu pasiune, cu plăcere, se 
T bucură ca un copil de fiecare drib.- 
4 ling reușit, de fiecare „bombă" cs'rc. 
y intră in plasă. Pentru el nu există 
Țnoțiunea de plictiseală. La antrena-' 
♦ meat, el nu cunoaște oboseala, pen-- 
I tru că duce o viață sportivă exem- 
ț piară, împletită cu o dăruire totală, 

pentru fotbal.
Iată drumul care l-a dus spre o 

consacrare deplină.
Lilian Cambera-

valorosul component al re-
în fotografie : 

bero, 
prezentativei Franței, în acțiune.
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