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Formațiile noastre campioane Rapid și Dinamo 
susțin returul jocurilor cu Galatasaray Istanbul

LA SCHI!
Iubitorii schiului au avut 

de ce să fie supărdți în această 
iarnă. Luni de zile zăpada s-a 
lăsat... așteptată. Au citit de 
mai multe ori cunoscuta poezie 
a lui Coșisțtt, dar „semnele" 
unei ninsori abundente nu se 
arătau. Și iată că — în sfîrșit 
— de cîteva zile norii se „răz
bună" pe meleagurile noas
tre. Stratul gros (în unele re
giuni chiar foarte gros) de ză
padă a creat condiții optime 
pentru schi. La munte, pîrfiile 
sînt coborîte zilnic de sute și 
sute de pasionați ai schiului. 
Localnicilor li s-au adăugat, în 
aceste zile, și studenții aflafi 
în vacanță la tabere de odih
nă. Dar activitatea la princi
palul sport al sezonului nu este 
concentrată numai în regiunea 
montană. Consiliile asocia
țiilor sportive, cluburile orga
nizează și în regiunile de șes 
interesante concursuri de schi.

Pe dealurile din vecinătatea 
orașelor și satelor, pe „trase
ele" din jurul stadioanelor să- 
niușul și schiul sînt la ordinea 
zilei. Cele mai multe dintre 
Concursuri sînt organizate în 
cadrul primei etape a Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretu
lui. La săniuș „ponderea" o au 
elevii. După cum se știe, con
cursurile sînt organizate pe 
două categorii : săniuțe de o 
persoană și săniuțe de două 
persoane. Săgetînd aerul tare, 
copiii învață de acum cît pre
țuiește o zecime de secundă și

(Continuare în pag. a 3-a)

crat ilustrează dorința 
avea o comportare cît

Foto î Șt. Ionescu-Predeal

Gh. Cimpoia, imul din reprezentanții țării noastre la „triun
ghiular ulu găzduit azi de Poiana Brașov

în centrul universitar Cluj, 
sportul de performanță și-a sta
tornicit de-a lungul anilor o pu
ternică tradiție. Pe drumul con
solidării acestei tradiții ne pro
punem să mergem și în acest 
an.

In atletism, de pildă, sportivii 
clubului nostru se vor strădui 
să corecteze patru recorduri re
publicane prin C. Porumb (înăl
țime), Ana Beșuan (100 m), Li- 
via Oroș (greutate) și C. Socol 
(decatlon). Aceiași sportivi vi- 

mijloacele prin care poate fi 
cucerită.

Cei mari au la îndemînă pro
bele de schi. La șes, firește, 
proba de fond este aceea ca
re-i atrage la start pe schiori. 
Cei care au întocmit regula
mentul Spartachiadei au ținut 
însă seamă de vîrstă și au de
semnat mai multe categorii : 
16 — 22 ani (5 000 m), 22—31 
ani (5 000 m) și peste 31 de 
ani (2 000 m). Așadar, concu- 
renții și concurentele luptă pen
tru cucerirea mai multor titluri 
de învingători pe asociație.

La munte, se organizează și 
întreceri de slalom. Pe aceleași 
categorii de vîrste ele cuprind 
diferențe de nivel de 200 m 
și 300 m. Numărul porților va
riază, de la o categorie la al
ta, între 6 și 15.

Condițiile de practicare a 
schiului trebuie fructificate din 
plin. în aceste zile, ultimele 
din prima fază — pe asociații 
sportive — a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului, consi
liile asociațiilor sportive au 
datoria ca, în colaborare cu 
organizațiile de bază U.T.M., 
să atragă la startul probelor 
de schi și săniuș cît mai mulți 
tineri și tinere, să organizeze 
întreceri în cursul dimineții 
pentru cei care lucrează în 
schimbul de după-amiază, 
concursuri pe ateliere și clase 
etc. In momentul de față suc
cesul acestor întreceri depinde 
numai de sîrguința și price
perea lor I 

zează și obținerea clasificării 
de maeștri ai sportului.

Fotbaliștii juniori, care acti
vează în seria a IX-a a campio
natului republican, vor să ter
mine pe locul I nu numai în 
serie ci și în finala competiției. 
Pe un loc fruntaș — 4 — s-au 
ang-ajat să se situeze și fotba
liștii seniori.

Voleiul, cel feminin îndeosebi, 
vrea să fie și el la înălțime: lo
cul 3 în campionatul republican. 
Pe un loc fruntaș (1—3) promit 
să termine campionatul țării și 
poloiștii juniori, in timp ce po-

Consîdtuirca arbitrilor 

de iotbal

Astăzi (de la ora 15) și mîine 
la sediul Consiliului General al 
UCFS va avea loc consfătui
rea arbitrilor de fotbal. Colegiul 
central va prezenta raportul de 
activitate pe anul 1964 și măsu
rile pentru îmbunătățirea arbitra
jelor pe 1965.

Mîine, patru meciuri de fotbal 
In Capitală

Echipele de fotbal își continuă 
programul de pregătire în ve
derea returului, susținînd, la sfîr- 
șit de săptămlnă, meciuri de ve
rificare. in capitală se dispută 
duminică patru partide, după 
cum urmează :

Stadionul Giulești : Rapid — Fa
rul ; Stadionul Dinamo : Dinamo 
Buc.—Dinamo Victoria ; Teren 
Ghencea : Steaua—Metalul Buc ; 
Teren Progresul : Progresul—Fla
căra roșie.

Toate meciurile vor începe la 
ora 10,30.

Azi, la Poiana Brașov

Triunghiularul de biatlon Romînia—R. D. Germană—Polonia
POIANA BRAȘOV 5 (prin te

lefon de la trimisul nostru). 
Frumoasa stațiune de la poalele 
Postăvarului a primit pe spor
tivii participanți la a treia edi
ție a întîlnirii triunghiulare de 
biatlon, Romînia — R.D. Ger
mană— Polonia, cu un covor 
■'maculat de zăpadă „pulver", 
căzută chiar zilele trecute. Din 
acest punct de vedere, Poiana 

Știința Cluj: Printre fruntași in cit mai multe 
competiții de nivel republican

loiștii seniori se vor strădui să 
se aîle la sfîrșitul competiției pe 
locul 4. In fine, un loc comun, 
6, pot să ocupe handbalistele și 
echipa de hochei pe gheață.

Tot un obiectiv important pen
tru clubul nostru este și acela 
al obținerii unui număr de 6 tit
luri de maestru al sportului la 
șah. Printre cei care aspiră la 
această clasificare sînt 
M. Breazu și D. Pană.

Paralel cu realizarea 
obiective, ne propunem 
bunătățim în continuare 
tea centrelor de inițiere în na- 
tație, polo, fotbal, tenis de ciinp.

sportivii

acestor 
să îm- 

activita-

Pe voleibaliștii de la Galatasa
ray i-am întîlnit joi după-amiază 
în calitate de spectatori la meciul 
Rapid — Steaua (la acea oră fe
tele aveau antrenament în sala 
Dinamo). Sosiți în Capitală în 
noaptea de miercuri, ei au ținut 
să folosească acest prilej pentru 
a-i mai vedea o dată la „lucru" 
pe adversarii lor din „Cupa cam
pionilor europeni". La rîndul nos
tru, am profitat și noi de prile
jul ivit și am stat de vorbă cu 
oaspeții noștri (pe care i-am re
văzut a doua zi la antrenamentul 
efectuat pe podiumul de la Flo- 
reasca). Ne-ani adresat antreno
rului ORAL Y1LMAZ, care ne-a 
informat despre pregătirile ce 
le-au efectuat pentru jocurile re
tur. Ca antrenor al ambelor for
mații, Oral Yilmaz ne:a vorbit pe 
scurt și despre băieți și despre 
fete :

„Fără îndoială că am fi pre
ferat să jucăm cu alte echipe in 
primul tur al „Cupei campioni
lor europeni". Atunci rezultatele 
ar fi fost altele. Dar, nu-i de loc 
rău să joci cu adversari mai va- 
lotoși. Amărăciunea eliminării 
este ștearsă de faptul că ai po
sibilitatea să înveți multe.

Am venit la București cu do
rința de a avea o comportare cît 
mai bună. Ne pare rău că la 
fete am pierdut din lot trei com
ponente de bază. Cu acestea in 
formație, am fi dat o replică mult 
mai dirză adversarelor. Sînt con
vins că vom reuși acest lucru la 
băieți Meciul de la Istanbul a 
fost destul de echilibrat. In cele 

oferă condiții excelente, atît spor- întorși de la Oberhof, biatloniș- 
tivilor participanți la concursul tii rotnîni și-au reluat miercuri 
internațional, cît și numeroșilor pregătirile. Rivria cu care au lu-

turiști romini și străini pe care-i 
vezi de dimineață pînă seara 
lunecînd pe schiuri.

O animație deosebită domneș
te la stadionul de vară. Aici vor 
avea loc sîmbătă startul și so
sirile. Arbitrii, „înarmați" cu a- 
parate portative de emisie-re- 
cepție și cu „porta-voce“, fac o 
ultimă verificare a aparatelor și 
stabilesc posturile de unde vor 
ține la curent publicul asupra 
desfășurării cursei.

Cît privește pe schiori, cei din 
R.D. Germană și Polonia au fă
cut antrenamente de acomodare 
și s-au declarat pe deplin mul
țumiți de condițiile de concurs.

să 
de

la 
iar
la

De asemenea, intenționăm 
punem bazele unui centru 
pregătire pentru viitorii gimnaști 
de performanță.

în acest an, numărul sporti
vilor legitimați va ajunge 
1 004 (față de 891 în 1964), 
cel al sportivilor clasificați 
742 (648 anul trecut).

Sînt obiective care, cu efortul 
comun al sportivilor și antreno
rilor, pot fi realizate și chiar de
pășite.

prof. ION VERESEJAN 
secretarul clubului sportiv 

ȘTIINȚA CLUJ

Vineri dimineața voleibaliștii de la Galatasaray au făcut an
trenament în sala Floreasca. Jată-i pe sportivii turci, cu citeoa 

clipe înainte, pozînd obiectivului fotografic

Foto i P. Romoșan

din urmă însă, cunoștințele teh
nice superioare și mai ales expe
riența și-au spus cuvîntul și echi
pa romînă a cîștigat cu 3—0.

Cit privește loturile deplasate la 
București, am adus tot ce avem

C. ALEXB
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Reportajul nostru

Noaptea pe stadion
Fulgi mari de zăpadă se a- 

șezau agale peste orașul de pe 
malul Moldovei. Dealurile Ro
manului, împletite intr-un șirag 
fără sfîrșit, erau din nou inva
date de săniuțele copiilor... Pri
veam și nu mă înduram să-mi 
văd de treburi...

Și tot mergînd și contemplînd 
iarna feerică ce poposise pe a- 
ceste meleaguri, se înnoptase de-a 
binelea. Mi-am amintit deodată 
de discuția de la prînz:

— După-amiază — îmi spu
sese unul din activiștii de la 
UCFS — nu-i de văzut aproape 
nimic. Doar jocuri de popice la 
arena Fabricii de zahăr, sau la 
cea a gării. Diseară însă, la 
stadion...

— Unde spuneți? interveni
seră eu, părîndu-mi-se că n-au
zisem bine.

— La stadionul mare al ora
șului. Unii îl știu de stadionul 
Laminorul, că-i al Uzinei de 
țevi. Dacă mergeți diseară cam 
pe la 6—f o să aveți ce ve
dea...
-

ACTUALITATEA

• IN ANGLIA A FOST CREAȚ
UN „CONSILIU NAȚIONAL AL

SPORTURILOR"

LONDRA (Agerpres). — După 
cum se anunță din Londra, gu
vernul britanic a hotărît crearea 
unui „Consiliu național al spor
turilor", destinat să favorizeze 
dezvoltarea sportului amator în 
Marea Britanie. Președintele a- 
cestul organism va fi D. Howell,- 
ministru însărcinat cu problemele 
sportive, iar director tehnic Wal
ter Winterbottom, fostul antrenor 
al echipei de fotbal a Angliei. în 
calitate de membri ai Consiliului 
sporturilor au fost aleși fostul re
cordman în proba de o milă, Ro
ger Bannister, înotătorul scoțian 
Ian Black și John Disley, cunos
cut la vremea sa ca unul din cei 
mai valoroși alergători la 3 000 m 
obstacole.

• DINAMO BUCUREȘTI
R.I.K. GOTEBORG

LA 23 FEBRUARIE

Data meciului retur Dinamo 
București — R.I.K. Goteborg, din 
cadrul „Cupei campionilor euro
peni" la handbal în 7 masculin, a 
fost modificată. De comun acord,- 
echipele au stabilit să joace la 
23 februarie în loc de 21. Dinamo- 
viștil urmează — în vederea re
turului — un program de pregă
tire atent întocmit, care prevede 
și meciuri de verificare. Un ast
fel de caracter are și jocul de 
mîine cu Steaua, pe care Dinamo 
o întilnește în cadrul „Cupei 
F.R.H.

— Nu vă supărați... asta 
seamnă că nu-i cunoașteți 
profesorul Constantinescu și 
lefii săi...

Mai tîrziu aveam să constat 
că avea dreptate...

— De aici, de la noi — a 
continuat el — au fost selec
ționați în loturile republicane 
mulți atleți și atlete: Rodica Vo- 
roneanu, azi prima după Iolan- 
da Balaș; Viorica Furdui, cla
sată pe locul doi la campiona
tele de anul trecut în proba de 
800 m plat, Aurica Popovici, re
cordmană la 500 m plat junioare, 
în prezent componentă a clu
bului Știința București; V. Flo- 
rea, campion republican la 3.000 
m obstacole seniori în 1961, C. 
Paghidas, Elena Flaișer, T. 
Chica și alții. Altceva... o să ve
deți diseară...

îmi sunau nu știu cum 
urechi
„Asta 
teți...“
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pe 
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în 
cuvintele tovarășului: 

înseamnă că nu-i cunoaț- 
Mai știi ! ? mi-am zis
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Sînt trei asociații sportive în comuna 
[Andrășești : Energia S.M.T., Recolta 
G.A.S. și Flacăra, de pe lingă coopera
tiva agricolă de producție. Spun acti
viștii consiliului raional UCFS Slobo- 
kia că este destul de greu să stabilești 
care e cea mai bună asociație din a- 
ceastă comună. Se poate spune totuși 
că consiliul asociației sportive Flacăra 
ie pricepe să muncească mai bine, în 
comparație cu celelalte, pentru atrage
rea tinerilor în activitatea sportivă. 
Cum face, cum drege consiliul asocia
ției Flacăra, cert este că la fiecare con
curs terenurile sau sala căminului cul
tural din localitate sînt pline. „Știu 
■ă muncească cu oamenii, să-i atragă", 
■e-au spus tovarășii de la raionul 
UCFS.

Dar, să facem prezentările. Preșe
dintele asociației : Dumitru Ioniță ; se
cretar : bibliotecara Dorina Măchiță; 
tehnician : profesoara de educație fizi
că Verneția Ionescu. Mai sînt și alți 
membri în consiliul asociației sportive 
Flacăra, dar greul muncii cade pe ume
rii celor citați mai sus.

— Cum reușiți să atrageți pe mem
brii asociației în activitatea competi- 
țională ?

Din răspunsurile ce ni s-au dat am 
Înțeles că pasiunea pentru sport a fost 
insuflată tinerilor din asociație încă de 
pe băncile școlii. Orele de educație 
fizică conduse de profesoara Ionescu

Pe stadionul Tineretului 
din Capitală am intiln.it 
zilele trecute un indicator

DIN RELATĂRILE CORESPONDENȚILOR NO$TRI

„Pe cînd Spartachiada?“
Lipsuri in organizarea întrecerilor

Zilnic, primim zeci de scrisori de 
pe toate meleagurile țării în care 
corespondenții noștri ne relatează 
desfășurarea întrecerilor primei eta
pe a Spartachiadei de iarnă. Ma
rea majoritate a corespondențelor 
ne aduc la cunoștință lucruri fru
moase în legătură cu felul cum sînt 
organizate concursurile, dar primim 
și scrisori al căror conținut ne vor
bește despre delăsări în muncă din 
partea unor activiști sportivi în or-

A 15-A EDIIIE I.C.F.-IADEI

A intrat î-n tradiția institutului nos
tru ca, la finele semestrului I, să se or
ganizeze campionatele inter-ani de studii. 
Competiția, cunoscută sub numele de
I.C.F.-iada,  a ajuns In acest an la oea 
de a XV-a ediție.

In cadrul I.C.F.-iadei au avut loc 
Întreceri de baschet, volei, box, gim
nastică și haltere.

La baschet, pe primul loc s-a situat 
reprezentativa anului II, care s-a im
pus meci de meci, printr-un joc colec
tiv și eficace. La volei, cele mat multe 
victorii le-au obținut studenții anului 
111. I>a box, majoritatea titlurilor de 
campioni au revenit sportivilor din 
anul I.

Pentru felul cum au pregătit echi
pele și sportivii panticipanți merită a 
fi subliniată contribuția lectorilor Cor
nelia Ghibu și Eustațiu Mărgărit și a 
asistentului Costin Florea.

N. DINESCU, student anul III

SPORTUL POPULAR
Pag. a 2-a Nr. 4603 

sînt așteptate, de fiecare dată, cu mare 
nerăbdare de elevi. Tema lecțiilor este 
variată și cuprinde atît exerciții de dez
voltare fizică generală, cît și jocuri 
dinamice (să-i vedeți pe puști cu ce 
plăcere le execută) și atractive. Ince- 
pînd din clasa a V-a se alcătuiesc pri
mele formații de volei și handbal (de 
altfel, sporturile cele mai îndrăgite de 
elevi). In vacanțe, profesoara are grijă 
să alcătuiască programe sportive cît 
mai atractive. Elevii școlii din comună 
se întîlnesc cu cei dn satele învecinate 
sau cu alți sportivi din Andrășești.

Există și un alt „secret" în ceea ce 
privește atragerea cît mai multor tineri 
din asociație în activitatea sportivă. 
Ușile căminului cultural sînt deschise 
zilnic nu numai pentru activitatea cul- 
tural-artistică, ci și pentru manifesta
țiile sportive. Și aci trebuie relevată 
înțelegerea pe care directoarea căminu
lui cultural, tovarășa Ioana Petrache, 
o dovedește pentru sport. Programul 
căminului îmbină activitatea culturală 
cu cea sportivă. Vorbind despre sport, 
nu este lipsit de interes să arătăm că 
— de regulă — după repetițiile echipe
lor artistice intră „în scenă" sportivii. 
Deunăzi într-o cămăruță, șahiștii își 
disputau aprig titlul de campion al 
asociației la Spartachiada de iarnă a 
tineretului. Pe scenă erau prezenți luptă
torii. A urmat întrecerea gimnaștilor

ganizarea Spartachiadei. Publicăm 
mai jos spicuiri din scrisorile critice 
primite în ultimul timp :
• „Pe cînd Spartachiada ?“ — 

așa își intitulează scrisoarea Ion Chira, 
mecanic la termocentrala din comuna 
Aghireș, raionul Huedin. El exprimă 
părerea de rău a celor aproape 1 000 de 
membri ai asociației Unirea-Aghireș, 
care pină la sfirșitul lunii ianuarie n-au 
avut posibilitate să participe in orele 
lor libere la întreceri sportive. Condi
ții — cum se precizează în scrisoare — 
există (o arenă de popice cu două piste, 
club la exploatarea minieră „Caolin", 
materiale sportive etc,). Lipsește in 
schimb preocuparea consiliului asocia
ției sportive (președinte Fr. Molnar).

Situația din această asociație sporti
vă, una din cele mai mari din raionul 
Huedin, este cunoscută la consiliul ra
ional UCFS și, după cum ne-a declarat 
președintele acestuia, urmează... să se 
ia măsuri. Ne întrebăm de ce tocmai 
acurrt, la sfirșitul etapei I ? De ce nu s-a 
făcut acest lucru la timpul cuvenit ?

• Tn fiecare an întrecerile Sparta
chiadei de iarnă a tineretului s-au bucu
rat de o largă participare a tinerilor 
din orașul Tîrnăveni. Iată însă, ne 
relatează corespondentul nostru loan 
Hasașiu, că actuala ediție a Sparta
chiadei de iarnă nu se bucură de a- 
tenția cuvenită din partea asociațiilor 
sportive. Cu excepția asociației Voința, 
care a reușit să angreneze numeroși 
participanți ia șah, tenis de masă, po
pice și tir, celelalte (ne referim îndeo
sebi la asociațiile Chimica și Sticla, în 
cadrul cărora activează numeroși mem
bri ai UCFS) nu au organizat nici un 
fel de întreceri I Ce au de spus în a. 
ceasta privință consiliile asociațiilor res
pective, ca și consiliul raional UCFS ? 

și a gimnastelor, care a stîmit în sală 
ropote de aplauze.

Dar colaborarea dintre consiliul aso
ciației sportive și căminul cultural din 
Andrășești nu s-a statornicit acum, cu 
ocazia desfășurării Spartachiadei de 
iarnă. Ea datează de mai mulți ani. 
Cînd vremea nu permite organizarea 
competițiilor sportive în aer liber, aso
ciațiile din Andrășești pot conta pe 
sala căminului cultural. Așa se face 
că de multe ori (îndeosebi în timp de 
iarnă) „duminicile cultural-sportive" au 
loc aici.

Și, ar mai fi ceva. Inimoșii activiști 
din consiliul asociației Flacăra, în do
rința de a-i obișnui pe oameni să prac
tice sistematic și în mod organizat 
sporturile pe care le preferă, acordă o 
deosebită atenție propagandei sportive. 
Se folosesc, în această privință, mijloa
ce variate. La căminul cultural au 
loc cu regularitate conferințe pe teme 
sportive (ultima, intitulată „EXERCI
ȚIILE FIZICE ȘI SPORTUL — MIJ
LOACE IMPORTANTE PENTRU 
ÎNTĂRIREA SĂNĂTĂȚII**).

Se fac, de asemenea, schimburi de 
experiență (mai cu seamă la handbal 
și volei) între sportivii asociației și cei 
din comunele învecinate.

Să ne mai mire, atunci, că sportul 
se bucură de mare trecere printre 
membrii asociației Flacăra Andrășești ?

R. CĂLĂRAȘANU

FOTOCRITICÂ

Neglijentă 
la „Tineretului*'

de atletism lăsat în voia soariei, aco
perit cu zăpadă și expus în felul acesta 
deteriorării.

Ne întrebăm de ce conducerea acestei 
baze sportive, recunoscută în întreaga 
țară ca o bază modernă și bine îngriji
tă, lasă să se strice diferite materiale 
sportive, păgubind în felul acesta avutul 
mișcării sportive?

Foto: T. Roibu

Tribuna schimbului de experiență

în sprijinul continuei îmbunătățiri 
a pregătirii sportivilor de performanță

Ga în orice domeniu de activitate și 
în sport cunoașterea și aplicarea reali
zărilor științifice au o mare influență 
asupra rezultatelor care se obțin. In 
acest sens la consiliul orășenesc 
UCFS București există preocupare în 
direcția îmbunătățirii continuie a ac
tivității antrenorilor, instructorilor, teh
nicienilor sportivi. Astfel, se acordă 
o atenție deosebită comunicărilor me
todice, muncii din colegiile orășenești 
de antrenori și cabinetele metodice ale 
cluburilor.

Acțiunile organizate prin aceste for
me de pregătire profesională au un ca
racter sistematic. Iată, de pildă, cum 
sînt folosite cele trei ore prevăzute săp- 
tămînal în regulamentul de funcționare 
a antrenorilor pentru activitatea în ca
drul comisiilor locale: în perioada ia
nuarie—iunie se organizează lunar o co
municare metodică, cîle 1—2 consfă
tuiri în colegiile orășenești de antrenori 
și în cabinetele metodice ale cluburi
lor. In lunile octombrie—decembrie se 
desfășoară lunar 1—2 consfătuiri în 
cadrul sesiunilor de referate și comu
nicări metodice ale colegiilor orășenești 
de antrenori și la cabinetele metodice 

[din club uri.

SPORTIVII HUNTDORTNI IN INTRECTRF
Ca în fiecare an, întrecerile din ca

drul Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui se bucură de mult interes din par
tea tinerilor și vîrstnicilor de la Com
binatul siderurgic Hunedoara. Pină 
acum, la startul diferitelor concursuri 
organizate s-au prezentat peste 3 800 
de tineri și tinere, care s-au întrecut 
la haltere, orientare turistică, tenis de 
masă, tir și șah. S-au evidențiat aso
ciațiile sportive din secțiile U.C.C., 
Aer-Gaz, Bluming 1 000, Turnătorii și 
Rep. electrice.

Recent, la Uzina cocso-chimică au 
fost organizate întreceri finale pe sec
ții. La aceste concursuri au participat 
primii trei clasați în întrecerile pe

Note de
De zece ani, nelipsit la meciurile 

de volei și baschet, ca de altfel și la 
alte manifestații sportive din orașul 
de pe malurile Someșului, nu am ab
sentat nici de la cuplajul găzduit de 
curînd in sala Armatei, cînd s-a jucat 
partida masculină de baschet Politeh
nica—Steaua și meciul de volei, tot 
masculin. Știința—Rapid.

Primul meci, cel de baschet, era pro
gramat pentru ora 9.30. La ora 9 am 
fost in sală, printre acei spectatori pa
sionați, care vor să vadă cît mai mult, 
deci și încălzirea. Și, cînd am intrat, 
i-am găsit la încălzire pe bucureșteni. 
Dintre băieții de la „Politehnică" — 
nimeni. Sosesc și ei pe la 9,15... Fără 
minge și fără antrenorul Șerban, care 
apare două minute mai tîrziu. Prost 
exemplu.

O dată cu începerea jocului, notele 
mele de spectator au mai reținut alte 
cîteva chestiuni considerate de obicei, 
în mod greșit desigur, drept „mărun
țișuri". De pildă, faptul că, prin ți
nuta lor vestimentară, ambii antrenori 
încălcau dispoziția regulamentară con
form căreia cei care conduc echipele 
noastre de baschet de pe margine 
trebuie să apară în echipament adec
vat, și anume, cu pantofi sau ghete 
de baschet, tricou sau bluză de trening 
cu însemnele echipei respective. Nu 
cu pantofi de stradă și cu palton ca 
Herold, antrenorul de la Steaua, nici 
în costum de... picnic, cu cravată in 
regulă, ca Șerban.

Cit privește jocul... Bucureștenii au 
învins, dar s-au comportat mediocru, 
intrecind greu o echipă modestă și 
lăsînd o impresie negativă, între altele 
și prin duritățile și repetatele proteste 
ale jucătorilor Valeria și Barau la de
ciziile arbitrilor, precum și prin unele 
gesturi reprobabile, comise de Nedef, 
în replică la adresa spectatorilor ne
mulțumiți, de jocul său slab, ineficace. 
In tot meciul, Nedef cred că a demon
strat de fapt limpede că e timpul să-l 
imite pe Folbert și să lase locul in 
echipă unui tînăr, pentru că altfel, 
evoluînd tot așa, în curînd noi, spec
tatorii, vom uita că el a fost „cineva" 
în baschetul rominesc.

LARGA ACTIVITATE 
DE INFORMARE METODICA

Prin comunicările metodice organi
zate lunar, cu participarea tuturor an
trenorilor, indiferent de ramura de 
sport, s-a căutat să se facă cunoscute 
și să se generalizeze noutățile din me
todica antrenamentului sportiv. De 
exemplu, a fost interesant de cunoscut 
cum s-a conceput și realizat pregăti
rea echipei masculine reprezentative de 
handbal, cîștigătoare a campionatului 
mondial de la Praga. Pentru aceasta 
a fost invitat pentru o expunere antre
norul emerit loan Kunst-Ghermănes- 
cu. De asemenea, la Școala sportivă 
de elevi nr. 2 s-a acumulat o expe
riență valoroasă în legătură cu instrui
rea copiilor și juniorilor. Cu privire la 
această problemă, antrenorul emerit C. 
Popescu — director al acestei școli — 
a prezentat o comunicare. De o bună 
apreciere s-au bucurat și expuneri oa ■ 
„Metoda lucrului pe intervale și c<i în- 
greriiere" (C. Florescu), „Despre for
ma sportivă" (prof. L. Teodorescu) 
etc... , 

secții. Au avut loc dispute pasionanfe 
la haltere, tenis de masă și șah. Cei 
mai bine pregătiți s-au dovedit a fi 
reprezentanții secției cocsificare, care 
au cîștigat majoritatea probelor.

Iată cîțiva dintre protagoniștii aces
tei faze: la haltere, tinerii Constantin 
Popescu (electrician) și Radu Masta- 
los (cocsar). La șah, Toma Ioachim 
(cocsar) și Spiros Pantazis (electri
cian), la tenis de masă Mihai Poliac 
(cocsar) și Gh. Grozăvescu (cocsar).

Un mare număr de sportivi s-au în
scris la probele de schi, patinaj și să
niuțe.

C. SCURTU
cores p.

Cuvintul cititorilor

spectator
Încheierea notațiilor la acest meci 

mi le-a servit... tavanul sălii, care, cam 
cu vreo 10 minute înainte de sfîrșit, 
a început să... transpire, acoperind țv> 
deaua cu băltoace și determinînd un 
șoc... în consecință.

A urmat partida de volei Știința —» 
Rapid, în care campionii ne-au de
lectat, atrăgîndu-și felicitări unanime. 
Studenții au apărut resemnați de la 
prima minge, lipsiți de puterea de- 
luptă — caracteristică pină nu de
mult acestei echipe, tinereții. Unul 
dintre ei, deosebit de talentat, ne-a 
necăjit în special prin această comba
tivitate scăzută, prin randamentul ne
satisfăcător. In plus, el mi-a adus a- 
minte că in seara zilei precedente, îl 
văzusem la... film, la „Calabuch", de 
la ora 21 I Este vorba de jucătorul 
Mateescu de la Știința, talentat, cum 
vă spuneam, și recent promovat in 
primii 6. Nu știu ce-a mai făcut el 
după aceea, după terminarea filmului, 
de la ora 23 încolo, dar știu că abia 
am așteptat a doua zi să văd cum va 
juca împotriva Rapidului. Și... am vă
zut : a greșit toate mingile, a fost me
reu în contratimp cu eforturile — pa
lide și ele — ale celorlalți, pe deasu
pra mai și apostrofîndu-și intr-una co
legii de echipă, ca și cum ei ar fi fost 
de vină că el greșea I Spectatorii au 
reacționat, firesc, iar pe la jumătatea 
setului al doilea antrenorul l-a înlocuit 
pe Mateescu. Ftin rîndurile de față îi 
ofer tovarășului antrenor explicația ran
damentului necorespunzător, a jocului 
sub orice critică prestat de Mateescu, 
unul dintre vinovății principali (cu un 
asemenea regim de odihnă din preziua 
meciului) de pierderea acasă a două 
seturi la 2 și la 4!

Pentru final, o întrebare : de ce la 
reuniunile sportive dm sală de la noi, 
prețul biletului de intrare nu este in 
concordanță cu programul, cînd se 
joacă un singur meci percepindu-se 
aceeași sumă ca și pentru un cuplaj 
de două sau de trei meciuri ?

MIRCEA DAVIE
— Cluj —

PENTRU GENERALIZAREA 
EXPERIENȚE! ANTRENORILOR

Atragerea și îndrumarea antrenori
lor în munca de studiu și cercetare 
științifică, ca și valorificarea celor mai 
bune metode de pregătire a sportivilor 
au constituit încă o latură importantă 
a activității noastre. Pe baza tematicii 
orientative elaborată de Consiliul Ge
neral al UCFS și a recomandărilor 
consiliului orășenesc al UCFS, pe linia 
cluburilor s-au fixat de la începutul 
anului teme de referate și comunicări 
pentru toți antrenorii salariați.

Aceste tematici au cuprins subiecte 
variate, cerîndu-se fiecărui antrenor să. 
prezinte metodele concrete folosite și 
izvorîte din metodica modernă de pre
gătire ca și din experiența proprie cir 
care a obținut rezultate bune cu spor
tivi de diferite vîrste și categorii de 
clasificare, lată cîteva din asemenea 
teme: „Observații pe marginea rezis
tenței specifice și a metodicii îmbună
tățirii ei în antrenamentul luptătorilor" 
(V. Dona — Dinamo), „Studii privind 
învățarea handbalului in condiții apro
piate de joc — experiment" (O. Nițes-

intiln.it


HDCH E șfeață O privire retrospectivă
In etapa a III-a a turneului final,

Steaua, Voința și Tir nava învingătoare
și una spre viitor

Cu mai multă sau mai puțină ușurință, cele trei favorite au ciștigat joi 
meciurile susținute in cadrul „pr&gramului--maraton" de hochei pe gheață, 
care ne-a finul pe fxdinaar de la or-a 15 și pină la 22. Trei meciuri în 
cadrul unui program e — desigur — prea mult și atîtea ore in tribunele 
palmoaruliu sări greu de suportat, mat ales atunci cirul (nu atît din 
necesitatea pregătirii gheții. cit din comoditatea unor arbitri!) pauzele 
dintre meciuri și dintre reprize se prelungesc nepermis.

Rezultatele 
scontate :

TÎRNAVA 
BUCUREȘTI

VOINȚA M.
GUUJ 11—1 <5—0, 5—0, 1—1) '

S3TEMJ.A — DINAMO 8—2 <2—0, 
3—1. 3—1)

PRIMUL JOC ne-a arătat că Tîr
nava Odorhei are cu totul alte posi
bilități decît cele pe care le-ar fi lăsat 
să se întrevadă meciul susținut cu o 
seară înainte, în fața Voinței, și pier
dut cu... 0—17 (1), scorul record aii 
campionatului. în fața Științei - Bucu
rești, Tîrnava a fost condusă ou 2—0, 
pentru ca apoi — luptînd cu convin
gere — să înscrie patru goluri în 
patru minute și să meargă apoi ou pași 
siguri spre o victorie concludentă. 
Realizatorii punctelor au fost: Gyorgyi 
(3), Tarcsi (2), Gal (2), Daradici (2), 
Vereș, Ioanovici și Toriik II pentru 
Tîrnava, Mihăilescu (2), Niță și Mezei

La sfîrșit 
de saptamma 
Din nou un sfrrșit de săptăoînă în 

care schiul are o activitate bogată, 
în afara înfîlntrli triunghiulare de

biatton dintre reprezentativele Romî- 
niei, R. D. Germane și Poloniei, azi și 
miine var mai avea loc întreceri inte
resante și pentru specialiștii probelor 
alpine. 'Rației, seniorii își vor disputa 
la Mogosa prima etapă a „Cupei 
R.P.R.", la car-e vor lua startul C. 
Tăbăraș, Gh. Bălan, K. Gohn, N. Io
vici, Dan Focșeneanu, C. Bălan, Ilona 

p«.Micloș, Mihaela Sloenescu și alți 
schiori fruntași. .Desfășurarea „Cupei 
R.P.R." la Mogoșa constituie un ni
merit prilej de popularizare a acestui 
sport în rîndurile oamenilor muncii 
din Baia Mare și din împrejurimi. Pro
bele concursului : slalom ' ’ '
lom special.

La Poiana Brașov, în 
bul sportiv Luceafărul 
mîine „Cupa școlarului"

uriaș și sla-

'•Karrtzer, clu- 
organizează 

__  „ , , Co cursă de 
slalom uriaș) la care vor lua parte 
juniorii legitimați la Progresul Sf. 
Cheorghe, S.S.'E. și Voința Sinaia, 
S.S:E. Piatra Neamț, Voința Sibiu,
Caraimanul Bușteni, precum și repre
zentanții c.hiburilor și 
tive brașovene.

asociațiilor spor-

de joi au fost cele

ODORHEI — ȘTIINȚA
12—4 <7—3. 2—1, 3—0) 
. CIUC — ȘTIINȚA

! 
I.

s-au încheiat cu rezultatul de 1—1 
Autorii goluriior: Szabo II (4), 
Antal (2), Balint I, Balint H, Andrei, 
Hollo și E. Antal, respectiv Godri. 
Formația învingătoare a arătat multe 
lucruri frumoase, dovedindu-se singura 
capabilă „să-i încurce" pe jucătorii de 
la Steaua, în drumul lor spre recuce
rirea titlului de campioni.

MAI ECHILIBRAT decît arată 
scorul (portarul dinamovist Dumitraș 
are cel puțin două goluri „pe con
știință") a fost meciul dintre Steaua 
și Dinamo. Echipa din Ștefan cel Mare 
a intrat pe teren decisă „să-și vîndă 
scump pielea" și a reușit nu numai cel 
mai strîns rezultat al său, în acest an, 
împotriva campionilor, ci și să înscrie 
acestora singurele goluri primite pină 
acum în campionat. Riposta dinamo- 
viștilor a fast insă departe de a contra
cara superioritatea tehnică individuală 
a jucătorilor adverși și Steaua a re
purtat o nouă victorie, după un joc 
în care s-a impus — și de data aceasta 
— ca o formație omogenă, viguroasă, 
cu un bun echilibru între comparti
mente. în acest meci, ne-au plăcut cejj 
mai mult Varga, Czaka, Vacar, Ște
fanov, de la Steaua, Ștefan, Florescu 
și Barbu de la Dinamo. Autorii celor 
opt goluri ale învingătorilor : Ștefanov 
(2), Caiamar (2), Biro (2),' Varga 
(cu -un șut din apropierea centrului te-

Triunghiularul de hiatlan
pag. 1)
care constituie

(Urmare din
la această întrecere,

* ultima verificare înaintea campienatului 
.mondial de la 'Elverum (Norvegia). ~

Echipa țării uoastre este alcătuită 
din Gh. Viimoș, N. Bărbășescu, C. Ca- 
■rabela și Gh. Cimpoia. _

Un amănunt interesant: --acaștia, ală
turi de alți 
disputa — 
rului — și 
can.

biatloniști romîni, își vor 
cu prilejul triunghiula- 
titlul de campion republi-

D. STÂNCULESCU

încep competițiile

la bob
Luni încep la Sinaia antrenamente 

la bob (2 persoane) în vederea competi
țiilor programate săptămîna vfitorre. ' 
Este vorba de „Cgpa Bucegii“,t „Cupa 
Voința", „Cupa Federației" care preced 
desfășurarea campionatelor republi
cane.

cu - Steaua), „încălzirea la grupele 
de copii și juniori în gimnastică" (M. 
'Constantineseu — ■Olimpia), „Cum lu
crez cu copiii în atletism" (Al. Mazi
lii — Rapid), „Criterii de selecție fo
losite în depistarea juniorilor la rugbi“ 
(D. lonescu — Constructorul) etc.

CABINETELE METODICE 
SI COLEGIILE ORĂȘENEȘTI 
i>E ANTRENORI - FORME 
EFICIENTE DE PREGĂTIRE 

PROFESIONALA
Pe lingă aceste referate și comuni

cări care vor fi prezentate în sesiunea 
antrenorilor sportivi pe -Capitală toți 
antrenorii sini programați să-și sus
țină lucrările în cadrul .cabinetelor me
todice ale cluburilor sau ale colegiilor 
orășenești. Acestea constituie utile 
forme operative de informare me
todică și-fevalorificare a experienței po
zitive din munca antrenorilor. Astfel 
se oferă prilejul unor dezbateri largi 
și a efectuării unui schimb de expe
riență în probleme de interes comun, 
pentru antrenorii din aceeași ramură 
sportivă, ca și pentru ceilalți.

Unele cluburi au organizat chiar 
sesiuni la care au participat antrenori 
din alte cluburi și asociații. Cu aceas
tă ocazie, la Steaua, antrenorii cu bune 
rezultate practice au prezentat .referate 
și comunicări printre care remarcăm; 
„Eficacitatea folosirii exercitiilor com
plexe tehnico-tactice în scopul realiză
rii pregătirii fizice specifice a handba- 
liștilor" (loan Kirnst-Ghermanescu). 
«Contribuții în legătură cu folTosirea 
metodei de antrenament pe intervale 
la echipa de rugbi Steaua" <P. Cos-

ȘTEFANOV a șutat puternic, deschizind scorul in meciul Steaua — Dinamo

Ceea oe caracterizează viața spor
tivă a asociației Agricola din Sibiu 
(președinte Martin Lang) este bogata 
activitate de mase. Acest lucru a re
ieșit limpede în adunarea generală 
pentru dare de seamă și alegeri care 
a avut loc recent.

La diferitele competiții de mase or
ganizate în anul 1964 au luat parte 
toți cei 582 de membri UCFS, între- 
cîndu-se ia volei, baschet, atletism, te
nis de masă, gimnastică și șah.

Dintre cele mai frumoase succese 
repurtate de sportivii „Agricolei" enu
merăm ; participarea tuturor membri
lor asociației la întrecerile Spartachia- 
dei republicane (la atletism, volei, 
baschet și gimnastică). în disputele a
cestei importante competiții s-au re
marcat tineri și tinere cu frumoase 
perspective i Clara Boghir, loan Arie- 
șeanu, Natalia Iordănescu (atletism). 
Sportivii acestei asociații au cucerit 
locul II, la volei fete și locul III la 
baschet băieți, la faza orășenească, e- 
vidențiindn-se Lucia Graur, Dorica Bă- 
cilă și Lacia Fetea, fruntașe în sport 
și la învățătură.

Demnă de amintit aici este și com
portarea echipelor șî sportivilor „Agri
colei" în campionatul școlar, la atle
tism, volei, baschet, tenis de masă și 
șah. Astfel, la atletism au fost cu
cerite 4 locuri I, la baschet locul III, 
iar la volei fete locul II.

Desigur că, analiznidu-se munca pe

un an întreg, participanții la adunare 
n-au uitat ceea ce nu s-a făcut, ceea 
ce ar ii putut să se facă.

Concursul pentru obținerea Insignei 
de polisportiv a fost, la început, „pro
blema nr. 1 “, apoi, după primele •«•»»- 
petUM organizate în acest sens, entu
ziasmul a scăzut încet, încet și iată 
că după un an în asociație sini doir 
56 de purtători ai acestui frumos tro
feu sportiv. Restul membrilor și-au 
trecut cîte 2—3 norme prevăzute de 
regulament pi, acum, așteaptă— Sta
rea aceasta de interimat durează de 
prea multă vreme și ea vorbește des
pre un anumit stil de muncă.

In planul de măsuri adoptat de a
dunare au fost incluse o serie de obiec
tive menite să impulsioneze activita
tea sportivă de la „Agricola", s-o ri
dice la nivelul așteptărilor și îndeosebi 
al (condițiilor create. Iată cîteva dintre 
ele:

—organizarea unui număr sporit 
de competiții de mase;

— participarea la campionatele șco
lare, la un nivel superior anului tre
cut;

— 80 la sută dintre membrii asocia
ției să devină ’purtători ai Insignei de 
polisportiv;

— amenajarea unui teren de volei 
și a unui sector de atletism c«c-

GH. TOPIRCEANU — corespondent

NOAPTEA PE STADION

pentru bucureșteni. în legătură eu 
acest joc, o remarrc: nu înțelegem 
de ce arbitrii nu l-au chemat la ordine 
pe jucătorul Tarcsi de la Tîrnava, atunci 
cînd, după ,o „crosă" la patine, sanc
ționată cu eiiminarea lui Niță, s-a re
pezit la acesta pentru a-l lovi cu 
crosa ! 'Tolerarea unor astfel de ră
bufniri stă, de cele mai multe -ori, 
baza unor incidente ulterioare și 
aceea arbitrii sini chemați să le 
prime cu toată energia.

VOINȚA n-a întîlnit ‘rezistență
fața Științei Cluj decît în încercarea 
sa de „a face scor". în ultima re
priză, la scorul de J0—0, studenții au 
jucat mai energic (contrar previziu
nilor - care anunțau o „cădere" a lor, 
pornind de la insuficientul an( ren a
ment) și astfel ultimele 20 de minute

a

Foto : P. Romoșan 
rend ui!) și L. Vacar. Pentru Dinamo 
au înscris Pană și Ștefan.

DUPĂ 3 ETAPE, 
golgeterilor conduce 
Voința ca 8 puncte; 
cîte 7 goluri marcate,
Szabo II, Ștefanov și Calamar, 
Steaua și Gyorgyi de la 'Oderhei. 

general, situația -este
la 
de 
re-

în

oăncstu), „‘Considerații în legătură cu 
folosirea metodei de antrenament pe 
intervale cu sportivii din secția de înot 
a clubului Steaua" (1. Frîncu și E. 
Cristea), „Studiu asupra jucătorilor și 
echipelor masculine participante la cam
pionatele europene de votei din octowt- 
brie-noiembrie 4963“ (N. Tărchriă, V. 
Surugiu, O. Soiomonev, E. Constante 
aescu).

Inițiativa de a organiza o asemenea 
sesiune a avut-o și clubul Dinam®. Cu 
acest prilej au fost audiate cu -uteres, 
expuneri ca : „Pregătirea echipelor de 
.performanță in condițiile loturilor neo
imogene" (Gh. Constantineseu), „Pro
bleme psihologice ale muncii antrena
mentului cu sportivii" (corff. «univ. M. 
Epurau,), „Metodica dezvoltării calită
ților fizice de bază specifice speciali
zării în baschet" (Dan Niculescu) -etc. 
Ceea ce a adus nou această sesiune a 
fost și prezentarea expunerii interesan
te a unui sportiv fruntaș, Aurel Ver- 
nescu, maestru emerit, cu tema : «Din 
planul meu de pregătire .(pentru parti
ciparea la Olimpiada de la Tokio".

Prin asemenea referate, comunicări 
și discuții -au fost scoase în evidența 
o serie die metode eficace care comple
tează experiența practică a antrenor-iRor 
noștri cu privire la metodica modernă 
de pregătire, mărirea volumului și in
tensității antrenamentului, perfecționa
rea tehnicii și tacticii sportive, dezvol
tarea ■calttățiter fizice, pregătirea fi
zică generală, specială etc. In acest 
fel s-a realiza-t un rodnic schimb de 
experiență între antrenorii care pregă
tesc sportivi de categorii superioare și 
cei care lucrează cu sportivi de valoare

în Clasamentul 
Andrei de la 
îl urmează, cu 
coechipierul său 

de la

In clasamentul 
următoarea ;

1. Steaua
2. Voința
3. Tîrnava
4. Dinamo
•5. Știința Buc.
6. Știința Cluj

3
3
3
3
3
3

OO 
0 0 
0 1 
0 2 
0 3 
0 3

33: 2
30: 2
20:23
10:,11
5.30
3:33

■6
6
4
2
0
0

RADU URZICEAN U

(Urmare din pag. 1)

mergind spre stadion. Or avea oamenii 
acolo iluminație, poate ckiar fluorescen
tă i Doar nu m-er fi pus pe drumuri 
noaptea, degeaba...

Și iată-mă ajuns la stadion.
Aici, peste tot, întuneric beznă. U3- 

ausem pe gtnduri. Să fi înțeles gre
șit fi să fi .nimerit la alt stadion ?... 
Poate se referise la sala de spert unde 
îu^r-adeoăr se vedea lumină. Ce-ar 
fi totuși să merg acolo? Jrttrind, altă 
nedumerire: 5 sau 7 tineri juoau bas
chet. Un om măi in virstă îi tot îndem
na să se miște continuu.

— Căutați pe cineva ? — mă întîm- 
pină după cîtva timp acesta, văzind 
că nici nu plec nici nu stau.

— Știți, se spune că atlețn fac an
trenament pe la ora asta și...

— Da. așa e t Sini pe stadion cu 
profesorul Constantineseu.

r-, IPt

madie (participanți în campionatele o
rășenești și raionale), s-a ajuns 'la o 
mai bună mobilizare a acestora la an
trenamente, J.a început să se pună ac
centul pe mdepliiiirea angajamentelor 
individuale și a obiectivelor concrete.

Sporadic se întreprind la consiliul 
orășenesc UCFS ’București și alte ac
țiuni menite să contribuie la perfec
ționarea profesională a antrenări or. 
Merită să fie generalizată practica in
vitării la consfătuirile colegiilor orășe
nești de antrenori și ale -cabinetelor me
todice ale cluburilor a unor oameni de 
știință și cu experiență, a unor antre
nori și tehnicieni străini, care ne vizi
tează țara, ca și a antrenorilor noștri 
care participă la importante competiții 
internaționale. Aceștia pot aborda în 
cuvîntdi tor diferite aspecte interesante 
legate de îmbunătățirea antrenamentu
lui respectiv.

Utilă s-a dovedit a fi și luarea în 
discuție a unor materiale apărute în 
presă. Așa a fost articolul apărut în 
ziarul „Sportul popular" sub titlul „De 
ce nu confirmă unii juniori la seniori?", 
sub semnătura antrenorului de atle
tism I. Viintilă ('Dinamo). Pe baza a- 
■cestui articol s-a® purtat discuții inte
resante în două consfătuiri .ale colegiu
lui orășenesc al antrenorilor la atle
tism și intr-o ședință a comisiei res
pective. In vederea pregătirii pentru 
asemenea discuții, unii antrenori au 
întreprins -car-cetări individuale la bi
blioteci pentru cunoașterea temeinică a 
cetar mai noi teorii și puncte de ve
dere care să-i ..ajute în susținerea și 
argumentarea propriilor convingeri.

■ Pentru viitor e necesar să se acorde

mai multă atenție acțiunilor practice 
ajungi nd ca cel puțin 50 la sută 
din temele consfătuirilor colegiilor 
orășenești de antrenori și a cabinetelor 
metodice ale cluburilor să cuprindă vi
zionarea și luarea în discuție a unor 
lecții de antrenament cu sportivii par
ticipant în campionatele republicane, 
orășenești, raionale, copii, juniori, se
niori, schimburi de experiență prin an
trenamente comune ^0.

De asemenea, pentru îmbunătățirea 
pregătirii teoretice a sportivilor se re
comandă colegiilor orășenești și cabi
netelor metodice ale cluburilor să or
ganizeze pentru sportivii din diferite 
secții și echipe mai multe vizionări de 
filme cu caracter metodic, simpozioane 
pe diferite teme etc.

Pentru ca asemenea inițiative și me
tode noi de lucru să ciștige teren în 
practică, antrenorii, instructorii și teh
nicienii sportivi trebuie să nu se o
prească numai la studierea și cunoaș
terea lor, ci să ia măsuri concrete 
rcnțrr aplicarea lor în pregătirea 
practică a sportivilor.

Ei trebuie să se străduiască cu per
severență ca experiența bună și cunoș
tințele acumulate să fie folosite pentru 
a îmbunătăți calitatea întrecerilor spor
tive și a ridica valoarea performanțe
lor. De altfel, studierea și aplicarea în 
practică a tot ce apare nou și valoros 
în metodica antrenamentului sportiv 
consitiirie o îndatorire izvorîtă din sar
cinile tot mai mari cane se pun în fața 
•mișcării sportive privind dezvoltarea 
sportului de performanță.

prof. GHEORGHE VLĂDICĂ

Fără a-mi lua în seamă nedumerirea 
continuă:

— Cei care termină vin în sală pen
tru refaxure. Eu... lucrez împreună cu 
profesorul de cîtva timp — adăugă 
noul antrenor de atletism, N. Buțu.

Dacă -vreți, vă conduc:. De, n-avem 
In fieoare seară... lună și stele, Da' tot 
se vede pista, mai ales că s-a pus 
zăpada.

Abia coborâsem treptele de piatră ale 
tribunei ce înconjoară aproape tot tere
nul și numai ce aud: „Intindeți pasu'l 
Tufa rămii mai in urmă

— Dtnsu e profesorru ! Are o voce 
de se aude pînă-^ celalalt capăt al 
stadionului. Acum n vedeți pe toți mai 
bine, de aici, de jos. Fata pe care a 
strigat-o e Elisabeta Baciu. Anul ăsta 
cred c-o să 'facă mare ispr-ax^f^. in *64  
a fost triplă campioană la junioare ti 
în probele de cros ți 500 m plat și a 
bătut 3 recordum.

fn acest timp, vreo 20—30 de tineri 
ji tinere, grupuri-grupuri, înșirați pe 
pista de nea din jurul terenului de fot
bal, ba țâșneau ca din pușcă, ba o 
sau la pas...

— Fiecare din ei trebuie să facă un 
anumit număr de sprinturi și ture de 
pistă — ținu să precizeze amabilul 
interlocutor. Profesorul dă indicații îna
inte de începerea antrenamentului și 
nu cred că îndrăznește careva să tragă 
chiuită, cu toate că e noapte. Altfel 
Baciu, Alisa Melinte, D. Vasile, D. 
Bucur și alții n-ar fi fost selecționați 
în lotul republican de juniori.

Pe toate le pricepusem, numai de ce 
fac antrenamente noaptea și nu ziua 
nu mai înțelegeam. Ghicindu-mi parcă 
gîndul, noul antrenor continuă:

— Ei dacă nu s-ar întuneca așa re
pede... Da’ n-avem încotro, că toți cei 
50 de băieți și 30 de fete sînt la școa
lă; unii dimineața și pînă își fac lecțiile, 
pină ajung la stadion șlțit^,, înnoptează. 
Alții sînt dtipă-amiază la școală și la 
ora 7 dimineața facem apelul aici. Alt
fel, nu putem sooate performanțe. Tre
buie deci a planificare foarte riguroasă.

Că se înnoptase, că pista era acoperită 
de zăpadă, n-avea importanță. Cei doi 
antrenori se preocupau cu conștiincio
zitate de pregătirea performanțelor 
viitoare ale tinerilor de pe stadion.

COSTIN CH1RIAC



VOLEI
Campionatul categoriei A la a X-a etapă

Rapid—Steaua 3 — 1
campionilor, care au manifestat lipsă 
de siguranță, de fantezie tactică și în 
general de vigoare. Subestimarea ad
versarului, rezervarea forțelor pentru 
meciul de astăzi cu Galatasaray, obo
seală de pe urma deplasării și parti
delor din Turcia și Bulgaria sac, pur 
și simplu, formă slabă ? Răspunse! 
credem că ni-1 va putea oferi întîlni
rea de după-amiază cu voleibaliștii 
terci.

Cei mai buni de pe teren : la Rapid 
— Plocon și, parțial, Nicolau, la Steaua 
— Papcgiu, Rauch și Porojnice.

A arbitrat 1, Niculescu (păcătcind 
prin cîteva decizii inverse și prin al
tele... nedate), secondat de N. Ionescu 
(cu unele scăpări neesențiale).

In meciul de joi:
Mîine, în Capitală și în provincie, se 

dispută 11 meciuri în cadrul etapei a 
X-a a campionatelor republicane de ca
tegorie A seria I. Iată programul com
plet : Petrolul Ploiești — Progresul 
București, Știința Cluj — Dinamo 
București, C.S.M.S. lași — Știința Ti
mișoara. Farul Constanța — Dinamo 
Bihor, Constructorul Brăila — Știința 
Galați, Minerul B. Mare — Tractorul 
Brașov (masculin), Știința București
— Progresul București, Metalul Bucu
rești — Voința Craiova, C.P. București
— Farul Constanța, C.S.M. Sibiu — 
Rapid București, C.S.M. Cluj — Parti
zanul roșu Brașov (feminin). Partidele 
feminine din București se desfășoară 
toate miine dimineață, incepînd de 'a 
ora 9, în sala Giulești, în ordinea ur
mătoare : Știința — Progresul, Metalul
— Voința Craiova, C.P.B. — Farul.

• In Capitală, etapa a început de 
fapt joi, cu meciul masculin Rapid — 
Steaua, disputat la Floreasca și înche
iat cu scorul de 3—1 (12—15, 9, 12, 8) 
In favoarea feroviarilor, care au con
firmat astfel pronosticurile. Echipa mi
litarilor (anul acesta în mare progres 
față de anii trecuți) a opus o dîrză re
zistență campionilor, provocîndu-le pier
derea primului set în actualul campio
nat. Un singur lucru nu a corespuns 
așteptărilor și din păcate tocmai jocul 

Formațiile noastre campioane Rapid și Dinamo 
susțin returul jocurilor cu Galatasaray Istanbul

(Urmare din pag. 1)

noi mai bun. Din formațiile noastre na 
vor lipsi cunoscuții internaționali G. 
YALCIN (de 46 de ori in echipa na
țională). ERDAL (32); S. i'ALCIN 
(22) și HALDUN (10) iar din echipa 
fetelor A1NUR, SEN1Z și MEL1HA, 
care au mai jucat in Romtnia, cu pri
lejul campionatelor europene".

★
In vederea acestor jocuri echipele 

noastre s-au pregătit intens. Dinamo a 
jucat joi cu echipa sa de juniori și cu 
acest prilej a folosit toate jucătoarele, 
vineri a efectuat un ușor antrenament

b

Maria Alexandru și Radu 
tripli campioni ai țării

' La încheierea a cinci zile de între
ceri, vineri seara au fost cunoscuți 
campionii republicani de tenis de masă 
la probele individuale. Având o com
portare foarte bună, Maria Alexandru 
în special și Radu Negulescu au reușit 
să câștige maximum de titluri posibile: 
icîte trei. A lăsat o bună impresie evo

RADU NEGULESCU
luția maestrei emerite a sportului Ma
ria Alexandru, aflată în revenire de 
formă. Ea a cucerit victoria în toate 
partidele susținute de-a lungul întregii 
competiții, cîștigînd 29 de seturi fără 
să piardă nici unul. In ultima zi, Eleo
nora Mihalca s-a arătat în vervă, obți- 
nîn un succes merituos în fața Ellei 
Constantinescu, în urma unor serii de 
atacuri spectaculoase terminate cu lo
vituri decisive.

în meciurile băieților, satisfăcător s-a 
prezentat Dorin Giurgiucă, neînvins. 
l)e asemenea, Cobîrzan a jucat cons
tant, cu multă dîrzenie. Fără a fi la 
punct cu antrenamentele (din cauza 
sesiunii de examene), Negrdescu a de
monstrat deseori posibilitățile pe care 
]e are.
, laU rezultatele mai importante, cla-

— C. F. -
★

ORAȘUL Dr. 
lefon). Restanța 
ința Timișoara

P. GROZA, 5 (prin te- 
Dinamo Bihor — Ști- 

_____ _ _ (m) a luat sfîrșit cu
victoria localnicilor : 3—1 (6, 10, 11
—15, 7). Oaspeții, care au jucat foarte 
slab, au lăsat o neplăcută impresie și 
prin vociferările și protestele la deci
ziile arbitrului Ion Pop (Beiuș), înlo
cuitorul arbitrului delegat, care nu s-a 
prezentat. (M. Domițian-coresp.).

Cît privește pe rapidiști, pe aceștia i-am 
. văzut joi după-amiază cînd și-au veri
ficat potenjialul cu ocazia meciului de 
campionat cu Steaua. Antrenorii celor 
două echipe vor alinia loturile complete 
din care nu lipsesc Doina Ivănescu, Lia 
Vanea, Marilena Șiefănesce, Hor afin 
Nicolau, Davila Plocon și Mihai Grigo- 
rovici.

★
Programul din după-amiaza de azi 

din sala Floreasca : ora 15.45 : Știința 
Buc. — Portul Constanța (B), joc de . . „ . .. ora

ora
handbal în cadrul Cupei F.R.H.; 
17,30: Dinamo—Galatasaray (F) ; 
18,30: Rapid—Galatasaray (B).

samenfele turneelor și cele generafe: 
DUBLU FEMEI : turneu: 1. Maria A
lexandru, Ella Constantinescu cu V. 
Jandrescu, M. Jandrescu 3—0, C. Folea, 
E. Mihalca 3—2 (învingătoarele, au 
cîștigat foarte greu, la mare luptă, e- 
voluînd sub valoarea posibilităților lor), 

i H. Demetrovici, A. Erenfeld 3—0; 2.

MARIA ALEXANDRU
Victoria Jandrescu, Mariana Jandrescu 
cu C. Folea, E. Mihalca 3—2 (victorie 
meritată obținută la capătul unui meci 
spectaculos), H. Demetrovici, A. Eren
feld 3—0; 3. Catrinel Folea, Eleonora 
Mihalca — Helga Demetrovici, Ana 
Erenfeld 3—0. Clasament general: 1. 
MARIA ALEXANDRU — ELLA CONS- 
TANTINESCU 64 puncte — campioane 
republicane; 2. Catrinel Folea—Eleonora 
Mihalca 40 p; 3. Geta Pitică — Marta 
Tompa 28 p; 4. Iudit Crejec — Lidia 
Sălăgeanu 20 p; 5. Victoria Jandrescu 
— Mariana Jandrescu 18 p.

DUBLU BĂRBAȚI, turneu: 1. Negu- 
lescu, Reti cu Cobîrzan, Botner 3—0; 
Demian, Soare 3—0, Sîndeanu, Gantner 
3—2; 2. Cobirzan, Botner cu Demian, 
Soare 3—1, Sîndeanu, Gantner 3 — 1 ; 
3. Demian, Soare — Sîndeanu, Gantner

Steagul roșu—echipa surprizelor 
joacă din nou în Capitală

întrecerilor sportive
->

din Capitală
AZIBrașovenii Intilnesc miine formația campioană

bucureșteni.N. Viciu, unul din cei mai buni jucători ai dinamoviștilor 
in plină acțiune

Foto :
Punctul cel mai atractiv al progra

mului baschetbalistic din Capitală, ofe
rit mîine de cea de a 5-a etapă a 
returului campionatului, îl constituie 
evoluția echipei campioane. Baschet- 
baliștii de la Steaua vor apare pentru 
prima oară în acest an în fața specta
torilor bucureșteni, într-o întrecere, 
interesantă, care le opune formația 
Steagul roșu din Brașov. Ambele echi
pe sînt neînvinse în retur și au toate 
șansele pentru atingerea obiectivelor 
propuse : Steaua — lupta pentru șefia 
clasamentului, iar Steagul roșu — un 
loc în turneul final de 6 echipe. Un

Negulescu
3—1; Clasamentul general: 1. NEGU
LESCU — RETI 60 p, campioni repu
blicani; 2. Cobîrzan — Botner 36 p; 3. 
Giurgiucă — Sentivani 30 p; 4. Sîndea
nu — Gantner 20 p; 5. Bodea — Hidve- 
ghi 14 p.

DUBLU MIXT, sferturi de finală: M. 
Alexandru, Negulescu — M. Tompa, 
Popescu 3—0; C. Folea, Reti — V. 
Jandrescu, Sîndeanu 3—0; E. Mihal
ca, Gantner — 1. Crejec, Cobîrzan 
3—1, E. Constantinescu, Giurgiucă — 
L. Sălăgeanu, Cărmăzan 3—0; turneu: 
1. M. Alexandrii, NcuiZsscu c u E. 

Constantinescu, Giurgiucă 3—0; E. ML 
halca, Gantner 3—0; C. Folea, Reti 
3—0 (w-o); 2. E. Constantinescu,
Giurgiucă cu E. Mihalca, Gantner 
3—0, C. Folea, Reti 3—2; 3. E. Mi- 
hxlca| Gantner — C. Folea, Reti 3—2. 
Clas. gen. 1 MARIA ALEXANDRU— 
RADU NEGULESCU 52 p — cam
pioni republicani; 2. Ella Constanti
nescu — Giurgiucă 44 p; 3. Eleonora 
Mihalca — Gantner 34 p; 4. Catrinel 
Folea — Reti 26 p.

SIMPLU FEMEI, turner: 1. M. Ale
xandru cu E. Mihalca 3—0, E. Constan- 
tinescu 3—0, C. Folea 3—0; 2. E. Mihal
ca cu E. Constantinescu 3—2, C. Folea 
3—0; 3. E. Constantinescu — C. Folea 
3—1. Clas. gen. 1. MARIA ALEXAN
DRU 34 p. — campioană republicană;
2. Ella Constantinescu 32 p., 3. Catrinel 
Folea 16 p., 4. Eleonora Mihaica 15 p.,
5. Marta Tompa 12 p.

SIMPLU BĂRBAȚI, turnee: 1. SHur- 
gircă cc Cobîrzan 3—1, Negulescu 3—1, 
Reti 3—2; 2. Cobirzan cu Negulescu 
3—1, Reti 3—0; 3. Negulescu — Reti 
3—0. Clas, gen. 1. RADU NEGULES. 
CH 35 p. — campion republican; 2. Gh. 
Cobîrzan 23 p., 3. A. Reti 23 p_ 4. 
D. Giurgiucă 19 p., 5. M. Bodea 8 p.,
6. M. Popescu 6 p.

„Cupa F’RTM" clasament cone. V ; 
l.CSM Cluj 85 p., 2. Progresul Buc. 
68 p., 3. Voința București 39 p., 4. Voin
ța Arad 19 p; clas. gen. 1, CSM Cluj 
356 p., 2. Progresul București 252 p.,
3. Voința București 193 p., 4. Voința 
Arad 43 p., 5. Izvorul Bocșa Vasiovei 
24 p., 6. înfrățirea Oradea 13 p., 7. Bere 
Grivița București 12 p., 8. Știința Petro- 
șeni 10 p,

P. Romoșan 
de mîine estepronostic în întîlnirea 

greu de dat. Pe de o parte, Steaua este 
decisă să nu-și rateze „premiera" bucu- 
reșteană din acest an, iar pe de altă 
parte „stegarii" se prezintă cu o carte 
de vizită în care figurează o victorie 
asupra campionilor (97—86), obținută 
anul trecut tot la București.

Și evoluția liderului clasamentului, 
Dinamo București, este așteptată cu 
interes. Dinamoviștii întîlnesc mîine 
dimineață la Floreasca formația Știința 
Tg. Mureș într-o partidă pe care în 
mod normal nu o pot pierde. Știința 
București are prima șansă în meciul 
ei cu Politehnica Cluj și, deci, posibi
litatea de a obține primul succes în re
tur.

Dintre meciurile care se desfășoară 
în țară se detașează acela de la Cluj, 
dintre Știința și Rapid București. In 
toamnă, feroviarii l-au anihilat aproape 
total pe Demian și au cîștigat cate
goric cu 78—45. Vor reuși ei și de data 
aceasta ? In sfîrșit, celelalte două în- 
tîlniri au loc la Constanta (Farul—Di
namo Oradea) și Timișoara (Știința— 
C.S.M.S. Iași).

j ATLETISM
...Dar cum rămine cu „nervii"?
De cind a abandonat activitatea 

competițională fostul nostru recordman 
la decatlon, Victor Cincă, s-a dedicat 
cu toată pasiunea activității de antre
nor. In răstimpul celor trei ani in care 
a muncit cu multă tragere de inimă, 
Cincă a descoperit sumedenie de ele
mente talentate din rindurile începă
torilor, cu care a lucrat, din punct de 
vedere metodic, așa cum scrie la 
carte.

La concursul de duminica trecută, 
de la Floreasca, majoritatea elevilor săi 
au avut o comportare foarte bună. In 
mod deosebit a reținut atenția evo
luția săritoarei in înălțime Dumitra 
Radu care a trecut peste ștaclteta inăl- 
țată la 1,55 m, rezultat superior recor
dului republican de sală al Niculinei 
Balea la junioare de cat. a 11-a. Un 
rezultat remarcabil a obținut și Geor- 
geta Cîrstea cu 6,3 sec pe 40 mg.

Măndică 4,87; BĂIEȚI: 
Mocanu 6,0; 55 mg: C. 
Ileana 7,8; lungime: M. 

m. Cele două crosuri des- 
incinta stadionului Pe-

Programul

de laVOLEI : Sala Floreasca, 
ora 17.30 : Dinamo București—Ga
latasaray Istanbul (f) și Rapid 
București — Galatasaray Istanbul 
(m) — meciuri în cadrul „C.C.E.".

HANDBAL : Sala Floreasca, de 
la ora 15.45 : Știința — Portul 
Constanța (m) în „Cupa F.R.H.".

HOCHE:I: Patinoarul „23 August", 
de la ora 10 : Voința Miercurea 
Ciuc — Știința București ; de ’ 
ora 17: Dinamo — Știința Cluj 
Steaua — Tîrnava Odorhei.

HALTERE : Sala Giulești, de 
ora 17,30: „Cupa 16 Februarie**,

• Zilele trecute s-a desfășurat la 
Ploiești un concurs pe teren acoperit 
la care au luat parte peste 60 de ti
neri atleți de la S.S.E. Buzău, S.S.E. 
Ploiești, Știința Tîrgoviște, Petrolul 
Ploiești și din raionul Cîmpina.

Cele mai bune rezultate au fost în
registrate de : FETE : 50 m : V. An- 
ghel 6,9 ; 40 mg : V. Anghel 6,6 ; lun
gime : El. ............
50 m: Șt. 
Vasile și I. 
Gîrbea 6,15 
fășurate în
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HOCHEI : Patinoarul „23 August44 
ora 9 : Știința București — Știința 
Cluj ; de la ora 18 : Tîrnava Odor- 
hei — Dinamo București și Steaua 
— Voința Miercurea Ciuc,

BASCHET : Sala Floreasca, de 
la ora 9: Știința București — Po
litehnica Cluj, Dinamo București— 
Știința Tg. Mureș și Steaua—Stea- 
gul roșu Brașov — meciuri în ca
drul campionatului masculin.

VOLEI : Sala Giulești, d ' la ora 
9 : Știința — Progresul Buc. (f), 
Metalul — Voința Craiova (f) și 
C.P.B. — Farul Constanța (f) — 
meciuri în cadrul campionatului 
republican.

HANDBAL : Sala Floreasca, de 
la ora 15 : S.S.E. Nr. 2 — S.S.E. 
Constanța (junioare), C.S.S. — 
Tehnometal (juniori) — meciuri în 
cadrul „Cupei Sportul popular", 
Știința — Portul Constanța (m), 
Dinamo — Steaua (m) și Rafină
ria Teleajen — Voința (m) — me
ciuri în cadrul „Cupei F.R.H.".

POLO : Bazinul Floreasca, de la 
ora 9.30 : meciuri de copii și se- 
miori in cadrul campionatului Ca
pitalei ; de la ora 17 : meciuri de 
juniori în cadrul „Cupei 16 Fe
bruarie".

FOTBAL : Stadionul Giulești, de 
la ora 10,30 : Rapid —Farul Cons
tanța ; Stadionul Dinamo, de la 
ora 10,30 : Dinamo București — 
Dinamo Victoria București ; Sta
dionul Ghencea, de la ora 10,30 : 
Steaua — Metalul București; sta
dionul Progresul, de 
Progresul — Flacăra

ATLETISM : Sala
de la ora 9 : etapa a Il-a a cam
pionatului orășenesc de copii.

y

5

!
y

Ila ora 10,30 : 
roșie Buc.

1 Floreasca II

ceea ce trebuie să recu-

na—ă, strădaniile aces-

El^-vi-i săi au obținut, in acest Acon- 
cers, nu mai puțin de 137 din cele 
177 puncte realizate, in clasamentul
pe echipe, de reprezentanții Școlii spor
tive Viitorul, *
noaștem este un fapt pozitiv și expri
mă, in mare 
tui antrenor.

Victor Cincă are toate posibilitățile 
să devină un antrenor foarte bun. Este 
muncitor, are „ochi", iubește atletismul 
și această profesiune. Din păcate insă 
Cincă este nervos, am zice chiar im
pulsiv, și aceasta ii strică foarte mult 
din ceea ce clădește cu atîta migală 
și trudă. De aceea credem că Victor 
Cincă trebuie să-și analizeze bine com
portarea și... să și-o schimbe. Altfel, 
a*  fi păcat să i se spună că este un 
antrenor destoinic, dar că are „gura 
mare*,  că este foarte repezii!...

rezultate..
trolul au fost cîștigate de 
citi (600_ m) și Șt. Chirițoiu 
(Al. Mițu-antrenor).

Ana Stan-
(1200 m).

• Miine dimineață, de 
in sala de atletism de la
se va desfășura etapa a II-a a cam
pionatului orășenesc pentru copii.

Za ora 9, 
Floreasca

• Duminică, de la ora 10, va avea 
loc la Ploiești întîlnirea de sală dintre 
echipele de juniori Dinamo Bucu
rești, S.s.E. și Petrolul Ploiești.



lotul reprezentativ și-a început pregătirile
Primul antrenament al lotului 

reprezentativ a avut loc joi după- 
amiază, pe terenul Ghencea, în 
compania echipei bucureștene Pro
gresul.

A fost un meci cu caracter de 
verificare (scop în care au fost 
folosiți toți cei 20 de jucători), 
Încheiat cu rezultatul de 3-2 (1-2) 
în favoarea selecționabililor.

Terenul acoperit de zăpadă în
ghețată a îngreuiat controlul ba
lonului, solicitind, în același timp, 
din plin potențialul fizic.

In prima repriză lotul a folosit 
următorul „11": Ionescu
Solomon, C. Dan, Hălmăgeanu — 
Negrea, lancu — Sorin Avram, 
Pavlovici, Constantin, Creiniceanu. 
S-au înscris 3 goluri (2 de către

Popa,

Progresul: I. Constantin, 
și D. Popescu, min 43, și 
către lot: Constantin, min 
lovitură de la 11 m), la 
unei reprize în care echipa Pro
gresul, mai omogenă și mai in
sistentă, a avut o ușoară supe
rioritate.

In această parte au dat satis
facție, îndeosebi, Solomon și lancu. 
Primul s-a dovedit calm și prompt 
în intervenții, iar cel de al doilea 
a acoperit o zonă mai mare, luînd 
parte deseori și la acțiunile de 
finalizare. De altfel ei au fost 
singurii reținuți și pentru formula 
de echipă folosită în repriza se
cundă: Haidu — Marcu, Dumitru 
Nicolae, Solomon, Surdan — Gher- 
gheli, lancu — Năsturescu, Sfîrlo- 

Adam, Haidu.

DISCUȚII

Pentru sau împotriva ofsaidului?
min 4, 

unul de
20, din 
sfîrșitul

In această parte a jocului, lo- 
a „legat" mai 

mai mult, iar pen
sii peri ori tații nume- 
cei doi mijlocași, 
lancu, s-au „intei- 
altemativ. Urmarea: 
de la reluare, se- 

înscris 2 goluri, 
(min. 55) și lancu

tul reprezentativ 
ușor, a atacat 
tru obținerea 
rice în atac 
Ghergheili și 
calat" în mod 
în 15 minute 
lecționabilii au 
prin Adam 
(min. 60) eu care au luat avans.

Oricum, primele concluzii mai 
aproape de adevăr ni le va în
lesni jocul de mîine, în care lotul 
reprezentativ va întâlni formația 
Petrolul Ploiești.

Referitor la echipa Progresul, 
după felul în care a evoluat joi, 
ea promite suporterilor săi un re
viriment pentru retur...

Foto : V. Bageac

lancu, controlează balonul. (Fază din meciul 
reprezentativ — Progresul București)

loniță, urmărit îndeaproape de 
de antrenament Lotul

5 minute cu antrenorul
Stefan Stănculescu

36 de echipe din categoriile B, C, 
campionatele regionale și orășenești, 
rămase în cursă pentru cucerirea „Gu
pei R.P.R." se vor întîlni în ziua de 
28 februarie. Iată mai jos programul 
celor 18 meciuri :

întrebarea nu este nouă. Cu ani în urmă problema a fost dezbătută 
pe toate fețele în presa de specialitate. Istoria se repetă acum, cu o inten
sitate sporită, ca urmare a preocupării generale care există în lumea fotba
lului, pentru cursivitatea jocului, din dorința de a-i da un caracter ofensiv 
cit mai accentuat.

Asistăm, deci, la o relansare a discuțiilor pentru desființarea (sau îngră
direa) ofsaidului, socotit „inamicul public nr. 1“ al spectacolului fotbalistic. 
Ridicolul începe însă acolo că, aproape fără excepție, cei care „compătimesc" 
fotbalul spectacular și-au făcut de fapt o deviză din preocuparea strictă 
pentru rezultat, dobîndit prin orice mijloace, pe care să le scuze... scopul.pentru rezultat, dobîndit prin orice

Curios, ea să nu spunem altfel, dar 
împotriva ofsaidului s-au ridicat în ge
neral „părinții* sau promotorii de elită 
ai apărărilor aglomerate. De ce tocmai 
ei, care în practica jocului ce-1 promo
vează, începînd cu „catenaccio" din fot
balul italian, și terminînd cu felurite 
sisteme de lacăte, nu se lovesc de of
said ? Aglomerarea de jucători în apă
rare și cantonarea lor în apropierea i. 
mediată a porții, pentru a închide căile 
de acces ale atacanților adverși sau 
șuturile lor, face imposibil jocul la of
said. Atunci, ne întrebăm, de ce să fie 
desființat ceea ce n-are nici 
cu variantele de joc bazate 
aglomerate ?

De ce ? Există, totuși, o
Pentru că în fotbalul colectiv.construc- 
tiv-ofensiv, dușman de moarte al apără
rilor „betonate" sau „zăvorite", legea of
saidului se bucură de onorurile ce se 
cuvin unui aliat de preț pe toate cele 
trei fronturi ale sistemului.

Apărarea în zonă, din această con- ceasta tocmai în momentul cînd inter
cepție de joc, se sprijină pe legea ofsai
dului, care-i asigură în principal :

— crearea „omului în plus" in atac, 
al șaptelea atacant prin acțiunile ofen
sive ale fundașilor laterali.

o legătură 
pe apărări

explicație.

— legătura permanentă și organică 
cu celelalte linii, in atac și apărare, in
tr-un jlux-reflux continuu,'

— evitarea risipei de energie;
— baza de plecare a jocului, a cir

culației balonului și susținerea jucătoru
lui care are mingea;

din 28 februarie 1965
Tg. Mureș 

Cluj

La toate echipele credincioase acestei 
concepții se remarcă o vizibilă întoarcere 
spre fotbalul de spectacol și de calitate. 
Fotbalul belgian este dominat cu o au
toritate copleșitoare de Sporting Ander- 
lecht, considerată echipa-far a concepției 
colectiv-constructiv ofensive în Europa. 
In Franța, Valenciennes — un club de 
duzină în urmă cu vreo doi ani — este 
liderul de toamnă al campionatului divi
ziei A. Aș spune, pentru că Valenciennes 
este un adept convins al aceleiași con
cepții de joc.

Se mai afirmă că și AC Milan, ac
tualul lider al campionatului italian, 
face parte din „familia" susținătorilor 
jocului colectiv, constructiv, ofensiv.

Pentru viitorul, dar și prezentul, ce-1 
reprezintă această concepție e pornită 
toată lupta împotriva ofsaidului și a-

pretarea lui superioară se dovedește 
pusă în slujba progresului

C. TEAȘCA
antrenor

De la I.E.B.S
Pentru întîlnirile internaționale 

volei DINAMO — GALATASARAY 
și RAPID — GALATASARAY (m) 
azi din sala Floreasca, biletele se gă
sesc la casa specială din str. Ion Vidu, 
iar după-amiază la casele sălii

de
(f)
de

Ștefan Stănculescu este un vizifator 
frecvent al redacției noastre. Cu atît mai 
mult nu ne putea ocoli, acum, la îna
poierea din R.S.F. Iugoslavia, unde, 
timp de două săptămîni (16—29 ianua
rie) a participat la un curs de perfec
ționare, rezervat antrenorilor speciali
zați în pregătirea juniorilor.

Primele rmpresii se referă la locul 
desfășurare a „stagiului" și la unele 

arinănunte de „culoare locală".
„Situată pe țărmul Adriaticii, cam la 

jumătatea drumului intre Split și Du- 
brovnic, localitatea Makarska este plină 
de pitoresc. In cele două săptămîni de 

.ședere i-am cunoscut „fața" sub toate 
aspectele: cînd arsă de soare, cînd 
bătută de vint (un vint numit de lo
cuitori „Bura" și care atinge uneori 
100 de km la oră), cînd udată de ploi 
torențiale.

— Așadar, timp variabil cu re
percusiuni, probabil, asupra activi
tății practice

— Firește. Numai că dorința unani
mă de a învăța cit mai mult (am uitat 

țsă vă spun că la acest curs au fost 
prezenji 26 de antrenori) a învins „și. 
canele" provocate de capriciile timpu-

la unele

JOI, ÎN GIULEȘTI

Hapid-riacâra roșie
6-1 (4-1)

Continuîndu-și pregătirile în vederea 
■turneului pe

“ (Israel, Rapid 
categoria C,

Antrecut-o cu 
-Ionescu (2), 
și Codreanu 
pentru Flacăra roșie.

Rapidiștii au aliniat formația: Andrei 
(Urziceanu) — Lupescu, Motroc, Lan- 
ga, Macri — Jamaischi, Georgescu — 
Rugiubci (Codreanu). Dumitriu, lo- 
nescu, Codreanu (Oblemenco).

H. STETER-coresp.

care-1 va întreprinde în 
a întîlnit joi formația de 
Flacăra roșie, pe care a 
6—1 (4—1). Au marcat: 
Georgescu (2), Dumitriu 
pentru Rapid și Nedelea

lui. De altfel, la centrul de pregătire 
al Organizației federațiilor sportive 
din Iugoslavia există și o sală bine uti
lată pe care atit noi antrenorii, cit și 
juniorii iugoslavi din lotul U.E.F.A. am 
\olosit-o. din plin, In zilele ploioase

— Penfru că a venit vorba de 
juniorii iugoslavi, ce ne puteți spu
ne despre pregătirile acestora ?

— Am avut prilejul să urmăresc 
40 de juniori: 17 dintre ei făceau par
te din lotul U.E.F.A., iar alți 23, ceva 
mai mici ca vîrstă. intrau în vederile 
selecționerilor pentru turneul din 1966. 
Cu primii se punea accentul pe omo
genizare, iar cu ceilalți pe îmbunătăți
rea cunoștințelor de tehnică individuală. 
L-am văzut de pildă, pe juniorul Ka- 
talinschi exersind, timp de 50 de minu
te, lovirea variată a mingii la perete, 
cu capul sau cu piciorul, fără nici un 
fel de supraveghere din pai tea antrena 
rului.

— Care este ideea de bază — 
desprinsă la sfîrșitul cursului — în 
ceea ce privește munca cu juniorii ?

— TEHNICA IN VITEZĂ, ca să com
prim la maximum concluziile trase a- 
colo. Mai pe larg spus: dezvoltarea vite
zei de reacție, de deplasare, a îndemî- 
nării, a tuturor procedeelor tehnice, a 
vederii periferice; toate acestea, bineîn
țeles, legate de scopul tactic al jocului. 
Din nici un exercițiu n.a lipsit lucrul 
pentru îmbunătățirea vitezei de reacție 
și a îndeminării, ca și pentru dezvoltarea 
vederii periferice (observarea partene
rului care se demarcă în viteză pe o 
poziție... viitoare).

— Una peste alta — cum se 
spune — cursul și-a atins scopul.

— Fără discuție. Abia aștept să pun 
în practică, cu juniorii și cu copiii de la 
Dinamo, tot ceea ce am învățat la 
Makarska. De asemenea, voi pregăti un 
material mai amplu asupra celor văzute 
și discutate cu antrenorii la acest curs.

Metalul Rădăuți—Textila Botoșani
Textila Buhuși—C.F.R. Pașcani
Victoria Piatra Neamț—Siderurgistul

Galați
Știința Galați—Constructorul Brăila 
Marina Mangalia—Știința București 
Victoria Giurgiu—Metalul București 
Dinamo Obor București—Metalul Tîrgo- 

viște
Tractorul corabia—C.F.R. Roșiori 
Lotrul Brezoiu—Metalul Pitești 
Metalul Hunedoara—A. S. Cugir 
C.S.M. Reșița— Vagonul Arad 
C.F.R. Arad—Minerul Lupeni 
Bradul Vișeu—Recolta Cărei
Flamura roșie Oradea—știința Timișoara

I.R.A. 2 Tg. Mureș—A.S.A. 
Chimica Tirnăveni—Clujana 
Arieșul Turda—Chimia Făgăraș 
Tractorul Brașov—Flacăra Moreni

Jocurile vor începe la ora 14,00.
Echipele organizatoare vor trebui 

să asigure buna desfășurare a jocuri
lor, luînd măsuri pentru punerea în 
stare de utilizare a terenurilor (cură
țirea lor de zăpadă, evacuarea apei 
în caz de ploi prelungite etc.).

Etapa următoare — cînd vor intra 
în competiție și echipele de categoria 
A — se va desfășura sîmbătă 6 mar
tie a.c.; jocurile vor începe la ora 14,00.

Tragerea la sorți pentru etapa din 
6 martie a.c. — la oare sînt invitați 
delegații echipelor participante — va 
avea loc marți 2 martie a.c. ora 19,00 
la sediul Federației romîne de fotbal.

• Patinoarul artificial din parcul 
„23 August" este deschis pentru pati
naj public astăzi orele 14—16 și mîine 
orele 11—14.

• La patinoar funcționează un curs 
de inițiere în patinaj pentru copii între 
6—14 ani. înscrieri pentru cursul care 
tncep-e în ziua de 9.11. se fac la pati
noar în zilele de 8 și 9.II. între orele 
12—17.

• La bazinul acoperit Floreasca con
tinuă cursul de inițiere la înot pentru 
copii. Înscrieri și informații la bazin.

Primul premiu de 120000 lei la Pronosport
© 122.744 LEI REPORT LA CONCURSUL PRONOSPORT DE MTINE • MIERCURI 10 

FEBRUARIE CONCURS SPECIAL PRONOEXPRE

Concursul PRONOSPORT de mîine 
se anunță deosebit de atractiv, avînd 
un report de 122.744 lei.

Amintim programul acestui concurs : 
ATALANTA — TORINO 
BOLOGNA — GENOA 
JUVENTUS - CATANIA 
LAZIO - FIORENTINA
MANTOVA — FOGG1A 
MESSINA — INTERNAZIONALE 
MILAN — LANEROSSI
SAMPDOR1A — CAGLIARI 
VARESE — ROMA
ALESSANDRIA - NAPOLI 
TR1ESTINA — MODENA 
VENEZIA — LECCO.

ne, mașini de cusut și alte importante 
cîștiguri în obiecte și bani.
PENTRU PARTICIPANT! I LA CON
CURSUL SPECIAL PRONOEXPRES 

DE MIERCURI 10 FEBRUARIE
Numerele cîștigătoare de la concursul 

special PRONOEXPRES de miercuri 
10 februarie a.c. vor fi extrase din urnă

G. N1COLAESCU

• După cum am mai anunțat, 
miercuri 10 februarie are loc primul 
concurs special PRONOEXPRES al a- 
nului, care se va bucura de importante 
și valoroase premii suplimentare 
obiecte și bani.

Cele mai de seamă cîștiguri sînt 
10 autoturisme, premii care pot fi 
ținute și cu numai 5 numere câștigă
toare în eventualitatea neînregistrării 
a 10 variante cîștigătoare la categoria 
1. Deci se pot obține autoturisme și la 
categoria a II-a si chiar a III-a.

Pe importanta listă de premii supli
mentare mai figurează: motociclete,
scutere, motorete, frigidere, televizoa
re, mașini de spălat rufe, magnetofoa-

de către cunoscuta cîntăreată MI LV A 
(Italia), deținătoare a MARELUI PRE
MIU al FESTIVALULUI de la SAN 
REMO, care dă o serie de concerte în 
țara noastră, prin OSTA.

Intr-o convorbire telefonică avută 
ieri cu Milano, Milva a acceptat cu 
plăcere să participe la operațiunile tra • 
ger ii.

Tragerea va avea loc în București 
sala Floreasca — miercuri 10 februa
rie — după meciul Internațional de 
handbal feminin dintre Combinata Șfi- 
ința-Rapid — T. S. K. Berlin

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 5

DIN 31 IANUARIE 1965

a n-a : 1 variantă a 120.000 

a IlI-a : 49 variante a 2.027 

CATEGORIA
CATEGORIA

Categoria 
lei.

Categoria
lei

REPORT
REPORT

LEI
Premiul de categoria a_ __ „ Il-a a

ținut de participanta Lucaniuc 
Reg.din comuna Aninoasa 

doara.

I : 110.338 LEI
A II-A: 12.406

fost ob- 
Victoria 

Hune-

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto-central din seara zi

lei de 5 februarie 1965 au fost extrase 
din urnă următoarele numere :

87 33' 53 54 60 5 48 86 64 63
Premii suplimentare : 86 41 66
Fond de premii : 731.714 lei
Tragerea următoare va avea loc vineri 

12 februarie 1965, la București.

Rubrică redactată de Loio-Proiiosport.



GIMNASTICĂ

Mai multă munca 
încredereȘl...

Pe marginea ședinței de analiză a comisiei

regionale de gimnastică Argeș

Retrospectiva gimnasticii argeșene 
a consemnat o serie de suceese pen
tru care membrii comisiei regionale și 
cadrele tehnice merită cu prisosință 
aprecieri elogioase. Frumoase com
portări 1a campionatul republican șco
lar (locul IV), la Spartachiada repu
blicană (locul Viii), ta concursul^ repu
blican de copii (locul V) au răsplătit 
eforturile depuse pentru pregătirea 
gimnaștilor care au reprezentat regiu
nea Argeș la principalele competiții 
ale anului trecut. S-a apreciat că, in 
general, in raioanele Rm. Vilcea, Câm
pulung Muscel și în orașul Pitești ac
tivitatea gimnaștilor a realizat un evi
dent progres.

ParticiparrțH la analiza muncii co
misiei regionale de .gimnastică au triat 

însă realizările, păstrind dimensiunile 
reale.

— Avem 18 secții afiliate, dar știm 
noi cam ce activitate se desfășoară 1... 
Ca să nu mai vorbim de cele 52 de sec
ții neafiliate unde lucrurile merg și 
mai greu, spunea — de exemplu — 
■prof. C. buca, directorul S.S.E. din Pi
tești.

Cam așa s-a discutat și despre pro
blema clasificărilor, despre activitatea 
comisiilor raionale, a cadrelor tehnice 
etc.

Concluzia unanimă : e nevoie de mai 
multă muncă 1 Pentru că în raioanele 
Slatina, Drăgășani sau •Găești (unde 
gimnastica are mari posibilități 
dezvoltare) „nu se face aproape ni
mic", pentru că în unități școlare im
portante (Școala medie 2 Pitești, Școa
la medie Curtea dc Argeș, Școala me
die Gofbeni, Școala medie Topoloveni 
etc.) nioi măcar nu există secții de 
gimnastică.

Sînt probleme care au „scăpat" co
misiei regionale a cărei activitate s-a 
îndreptat intr-c singură direcție: pro
gramarea și organizarea competițiilor 
din calendarul competițkmal regional. 
Urinarea ? In tot timpul anului treciw 
nu a fost analizată nici o secție sau 
comisie (raională de gimnastică, iar 
problemele privind selecția și pregăti
rea gimnaștilor nu au căpătat încă 
răspunsuri precise.

Și este bine Tă asemenea deficiențe 
n-au fost cocoloșite, că ele au fost cri-

— ... ■ ■ 

de

ticate ou asprime. Dorința de a îndrep
ta lacrurile, de a aonsolida succesele 
a fost -evidentă.

Mai trebuie spus însă ceva. Ascul- 
tîndu-i pe participanții la discuții, no- 
tîndu-ne principalele obiective din pla
nul de măsuri, ne-a surprins o anumită 
subapreciere a posibilităților, a forțe
lor proprii, timiditatea cu care specia
liștii gimnasticii din regiunea Argeș 
vorbeau despre performanțe. Desigur, 
trebuie păstrată o bază cit se poate dc 
reală in aprecierea perspectivelor. Ii 
gimnastică — poate mai mult decîl în 
alte sporturi — măiestria se cucerește 
greii, după ani de muncă migăloasă, 
perseverentă. De aici pînă la o exa
gerată modestie, la adoptarea unor 
măsuri „cuminți" este însă cale lunga. 
Trebuie mai multă îndrăzneala. Se im
pune alt ritm !

Există, oare, posibilități pentru un 
asemenea avint al performanțelor gim
nasticii din regiunea Argeș ? După pă
rerea noastră, da. O spunem gîndln- 
du-ne la succesul deosebit al unor ac
țiuni bine pregătite, dar și la marile 
posibilități încă nefolosite.

Tn regiunea Argeș nu există nici un 
maestru al sportului la gimnastică. 
Este, oare, firească .această si-tuație în- 
tr-o regiune unde funcționează trei 
școli sportive de elevi cu secții de gim
nastică — la Pitești, Rm. Vilcea și 
Câmpulung Mbseel — cu o vechime de 
7 pînă la 10 ani ? In 1964, o singură 
gimnastă a obținut categoria I de e.la- 
<-‘r:-ure și doi sportivi categoria a 11-a. 
.nceasia deși in regiunea Argeș există 
14 absolvenți I.C.F. cu specializarea 
gimnastică I

Sînt lucruri de tare comisia regio
nală trebuie să țină seama acum la în
ceputul unui noti an de muncă pentru 
dezvoltarea gimnasticii argeșene la un 
nivel calitativ superior. Dar, să nu se 
uite principala concluzie a discuțiilor 
pe marginea activității recent anali
zate : mai multă muncă, mai multă în
credere și — am adăuga — mai multă 
pasiune !

DAN GIRLEȘTEANU

”4 POPICE
S-a încheiat primul concurs de selecție

O săptămînă competitională plină..
Știința și-a asigurat locul doi în < 
sament și, deci, dreptul de a pârtie 
la faza intercentre a „Cupei F.R.l 

tot ~
partida amicală internațională Știi 
Ouj — T.S.C. Berlin. Oaspetele — 
jucătoare mai înalte care au făcut 
semicerc un „zid" greu de trecut, 
contraatacuri rapide și cu o mai m 
eficacitate — au învins pe merit cu 
(6-3). Studentele au început bine r 
ciul și în min. 5 conduceau cu 8-0 1 
continuare, însă, s-a făcut Tesimțttă I 
sa lor de eficacitate și T.S.C. a ega 
și a preluat conducerea, păstrîni 
pînă la sfîrșit : 3-3, 6-3, 6-5, 7-6, 8 
9-7. Au marcat : Floroirmu 6 și da 
respectiv Biener 3, Nocka 8, Schi 
Weisshoupt și Meihorn. A arbitrat b
E. Grebenișan — Tg. Mureș. (E. R< 
vani și T. Bara, ccuesp.).

LA TG. MTJREȘ, echipa gazdă V 
reșul susține azi primul meci interi 
țional în compania formației T.S 
Berlin.

ASTAZI începe și faza intercentr 
„Cupei F.R.II. ". In cadrul primei e 
pe se dispută partidele :

Seniori: Știința București — Por 
Constanța, Dinamo Brașov — Știii 
I’etroșeni, Știința Cluj — Minerul 
Mare, Știința Tg. Mureș — I.R.T 
Oradea. Echipele C.S.M. Reșița 
Rafinăria Teleajen sînt calificate ? 
rect pentru etapele din 13-14 febrila? 

Senioare: C.S.M. Sibiu 
Petroșeni și Știința Cluj — C.S.O. 
Mare. Meciurile Mureșul Tg. 
reș—Favorit Oradea și Rapid Buc 
rești—Spartac Constanța au fost an . 
nate la 8—9 februarie și respec 
13—14 februarie. Jocurile, la băieți 
și Ia fete, se dispută tur (azi) — ret 
(mîine).

DUMINICA, în afară de întîlnir 
retur din „Cupa F.R.H." vor avea I 
și ultimele meciuri din faza intercom 
a „Cupei Sportul popular" :

Juniori : C.S.S. Cluj — S.S.E. 1 
Mureș, C.S.S. București—Tehnome' 
Timișoara, S.S.E. Constanța — Rafin 
ria Teleajen.

Juniori : Luceafărul Brașov—Știin 
Cluj, S.S.E. nr. 2 București — S.S. 
Constanța, S.M. nr. 4 Timișoara—Stu 
Tg. Mureș.

Echipele învingătoare se vor califi 
pentru turneele finale. în caz de ea? 
late jocurile vor fi prelungite, iar <G 
egalitatea se va menține și după pr 
lungiri, atunci se va califica echii 
mai tînără, calculul făcîndu-se confer 
regulamentului.

PROGRAMUL DUMINICAL d 
Capitală este completat cu o noi 
ediție din seria pasionantelor derbiu 
Dinamo—Steaua (restanță din „Cui
F. R.H.").

MARȚI $1 MIERCURI, după cu 
se știe, în București vor avea loc doi 
partide internaționale Combinata R 
pid-Știința—T.S.C. Berlin.

Din nou o săptămînă plină la 
handbal în 7 : numeroase partide ofi
ciale în cadrul competițiilor de iarnă 
și jocuri amicale internaționale, în 
București ca și în țară. Iată o trecere 
a lor în revistă.

JOI, în sala Politehnica din Bucu-

rești s-a disputat meciul restanță dintre 
Știința și Rapid. Studenții — fără să 
se ridice la nivelul de joc din întîlni- 
rile cu Steaua — au eîștigat cu 14-9 
(7-6) în fața unei echipe care s-a do
vedit egală și pentru care diferența de 
scor este prea severă. Cu acest rezultat,

JOI, dar la Cluj, a avut

>M-*

Imagine din partida Știința — Rapid, disputată joi. Bâdău (in tricou alb) 
aruncă la porta lui Dincă, dar mingea va nimeri bara

Ce se intîmplă cu
Handbalul a fost dintotdeauna un 

sport „cu priză" în rindul tineretului 
reșițean. Unsprezecele C.S.M.-ului s- i 
numărat ani în șir printre cele mai 
bune formații din țară, iar echipa de 
„7“ a ajuns în 1963 în turneul 
al campionatului republican. Pe 
succeselor handbalului reșițean 
situat și tradiționalele întreceri 
„Cupa Cravata roșie", organizată

da.- mingea va nimeri bara

handbalul reșitean?
S.S

M

concurs feminin de selecție 
an, început miercuri dimi-

Primul 
din acest 
neață, a continuat pe arena Construc
torul din Capitală îu tot curstfl zilei 
de joi. Jucătoarele care au intrat in 
competiție miercurii după-amiază au 
asaltat cu succes... gpanița celor 400 p.d. 
Crista Szocs a reușit să doboare din 
100 bile mixte 428 popice. Rezultatul 
acestei jucătoare, antrenată de maestrul 
sportului Sandu Andrei, a rezistat a- 
proape 30 de ore atacurilor Elenei Lu- 
pescu, Tincăi Balaban, Corneliei Mol
doveana și ale altor cunoscute sporti
ve. Câștigătoarea competiției, dotată cu 
trofeul „Cupa 16 Februarie", a avut 
însă cele mai mari emoții în finalul 
întrecerii. Florica l ăpușan. care a tras 
în ultimul schimb al concursului, a fost 
cea mai de temut adversară a Cristei 
Szocs. realizînd drn primele 50 bile 230 
p;d. Dar, cînd nimeni nu se aștepta, 

’mai ales că urma manșa în „plin", ea 
a inc. put să lanseze bila din ce în ce 
mai imprecis, a „spart" deseori și nu 
£ totalizat decît 421 p.d.

fi>in tabelul cu rezultatele -înregistra
te de cele 40 de selecționatele, se con
stată ca printre primdle 45 jucătoare 
figurează o serie de elemente talentate 
ca Cornelia Grecu, Maria Rus. Valeria 
Popescu ș.a., Creșterea .valorică a a- 
cestora depinde, însă, de conștiinciozi
tatea cu care vor continua să se an
treneze piuă la viitorul concurs de se
lecție, programat la sfîrșitul lunii mar
tie. O serie de jucătoare experimentate 
ca Margareta Kellemen, Elena Predea- 
nu, Erica Arion, Wilhelmina Remeni 
etc. au avut însă o comportare slabă, 
neputind să atingă cifra da 3'90 p. d. 
Explicația: nu au respectat programul 
de antrenament indicat de forul de 
specialitate.

CLASAMENTUL FINAL : 1. Crista 
Szocs (Voința 'Buc.) 428 p.d.; 2. FI. 
Lăpusan (Rapid Buc.) 421 p.d.; 3. E- 
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lena Lupescn (Rapid Buc.) 414 p.d.; 
4. Tinoa Balaban (Rapid Buc.) 411 
p.d.; 5. Cornelia Moldoveana (Rapid 
Buc.) 405 p.d.; 6. Elena Trandafir 

‘(Laromet Buc.) 402 p.d.; 7. Maria Stan 
ca (C.S.M. Reșița) 401 p.d.; 8. Maria 
Rus (C.S.M. Reșița) 400 p.d.; 9. Va
leria Popescu (Petrolul Ploiești) 399 
p.d.; 10. Margareta Szemani (Voința 
Tg. Mureș) 396 p.d.; II. Cornelia Gre- 
cu (Constructorul Buc.) 395 p.d.; 12. 
Ec. Danio (Voința Tg. Mureș) 394 p.d.

fina! 
linia 
s-ati 

din 
- . . - „ pk7
tru echipele școlare, care a prilejuit 
afirmarea mai multor serii de tineri 
jucători eu perspective. Ca urmare a 
interesului pentru creșterea tinerelor 
cadre, echipele locale de juniori s-au 
numărat în anii trectiți printre prota
gonistele multor competiții 
cane, rezultatele obținute < 
cu performanța de a cîștiga 
Sportul popular* 1 în 1961

Recent, cu prilejul unei vizite în ora
șul de pe malurile Birzavei, am căutait 
să aflăm ce surprize ne mai rezervă 
handbaliștij reșițeni în acest an. Dar, 
cînd te duci cu sacul la pomul lăudat... 
nu afli mai nimic. Adică, poți afla, de 
pildă, că echipa de seniori a C.S.M 
retrogradată (în ediția trecută) în 
seria a Il-a nu se pregătește temeinic 
pentru a reintra la primăvară în rîn- 
dul formațiilor fruntașe. Evoluțiile ei 
în cadrul „Cupei F.R.II." nu au dat 
speranțe numeroșilor ei suporteri. Nu 
este însă singurul caz.

Surprinderea a fost și mai 
cînd am aflat că nici echipa de juniori, 
nu se antrenează. O serie dintre jucă
tori au fost promovați in prima forma
ție a clubului și de atunci nimeni nu 
s-a mai gîndit la reîmprospătarea lo
tului, astfel că la ora actuală situația 
echipei nu este de loc bună. Acestor 
situații sîntem nevoiți să le adăugăm 
și faptul că activitatea handbalistică 
feminină din acest oraș este și ea 
destul de slaba. Faza orășenească a 
„Cupei F.R.H." nu s-a putut desfă
șura, deoarece în competiție nu s-au

repubii- 
culminînd 
i „Cupa

mare

I. TRAIAN

A
CAMPIONATELE CAPITALEI

In 
după 
duce 
doc, care a cîștigat ultimele două par
tide ou Tepeneag și Pitpinic, distan- 
țindu-se astfel în fruntea clasamentu
lui.

In urma unei greșeli grave, comise 
într-o poziție aproximativ egală, 
maestra Elisabeta Polihroniade a su
ferit prima înfrîngere din concurs în 
partida cu 
Gavrila — 
Voicuiesco */ 2-

ttnala campionatului masculin, 
disputarea rundei a 7-a, ccn- 

candidatul de maestru Dan B - i-

Andrîțoiu. Alte rezultate: 
Tucă 1—0, Reicher — 

1 7. Erdeuș—Schlesin
ger */- —' L. Rădulescu — Nacht
0—1, Pitpinic — Nicolici 1—0, par
tidele Chiriauță — Braunstein și Teo- 
dorescu — Dumitrescu s-au întrerupt 
(runda a Vl-a). Nacht — Tepeneag 
*/2—‘/2, Voiculescu — Erdeuș */ 2—>/2, 
Țucă — Reicher */ 2—'/2, partidele 
Dumitrescu — Chiricuță, Nicolici — 
Teodorescu, Schlesinger — L. Rădu
lescu, Andrițoiu — Gavrilă și Braua-

I
înscris deoît trei echipe, iar întrecerea 
rezervată ’ formațiilor de junioare a re
venit... unei echipe școlare din Bocșa!

Cum este posibil ca unei echipe de 
juniori fruntașă să nu i se găsească 
un tehnician care să se ocupe de pre
gătirea ei, deși în oraș există ȘASE 
(trei antrenori și trei profesori cu 
specializare în handbal)? Cum 
poate explica situația de a nu se pu
tea organiza faza orășenească a unei 
competiții republicane din lipsă 
participante ? lată numai două pro
bleme care ar trebui să preocupe pe 
membrii comisiei raionale, și chiar 
conducerea C.S.M., care în ultimii 
timp au neglijat în mare măsură ac
tivitatea secției de handbal.

Să fie vorba de lipsa unor posibi
lități ? Credem mai degrabă că în 
sînul comisiei raionale (președinte M. 
Szucik), care continuă să stea liniș
tită (pină cînd?) și-a făcut loc dezin
teresul. Tovarășii respectivi au uitat 
cu cită trudă au fost -obținute succe
sele de pînă acum ale handbalului re- 
șițean și că păstrarea sau confi 
rea unui titlu implică o muncă și 
mare. N-ar fi rău dacă și le-ar 
minți...

se

de

rma- 
mai 

a-

I

a. v. —

A început finala celor mai tineri
Finala pe țară a concursului republi

can de patinaj artistic, rezervat copi
ilor și juniorilor de categoria a H-a, 
a început joi la .prinz sub cele mai bune 
auspicii : vreme numai bună de pati
naj, gheață de calitate și, ceea ce este 
mai important, concurenți bine pregă
tiți.

Primele figuri de școală au fost de
senate pe gheața patinoarului „23 
August" din Capitală de patinatorii în
tre 7—8 ani. Privindu-i pe Roxana 
Constantinescu, Cristina Nicolau, Geor
giana Ionel, Gabriel Dobrescu, Lucian 
Cozia și alți copii (pe care i-am cu
noscut anul trecut ia primul lor concurs 
public) cum se străduiau să execute co
rect dificilele figuri impuse, am consta
tat cu satisfacție că au progresat văzînd 
cu ochii. Cristina Nicolau și Lucian Co
zia au cucerit admirația generală prin 
ținuta lor sportivă. Dar la „școală" se 
ține seama mai mult de exactitatea de
senelor și de aceea Roxana Constanti
nescu și Gabriel Dobresctt, cu „state" 
mai vechi pe gheață, au obținut nrite 
mai mari. Clasamentele • fete: 1. Roxa
na Constantinescu (Steaua) 130,8 p; 2. 
Cristina Nicolau (Constructorul) 119,7 
p; 3. Georgiana Ionel 106,0 p; băieți:
1. Gabriel Dobrescu (Steaua) 120,2 p;
2. Atanase Bulete (S.S.E. nr. 2) 109,9 
p; 3. Lucian Cozia (Constructorul) 
104,1 p.

Vineri dimineață au intrat în con
curs patinatorii din categoria 9—10 ani. 
De data aceasta vremea nu a mai ținut 
cu micii sportivi, ei fiind neveiți să 
execute figuri obligatorii cu un coefi
cient mai mare de dificultate pe un 

I timp geros. Condițiile atmosferice le-au 
T. N ICOARA-coresp, 1 cerut un plus de efort Cu eleganța-i

stein — .Polihroniade s-au întrerupt, 
(runda a VII).

în clasament conduce BONDOC cu 
6 p, urmat de Voicutescu, Nacht, Pit
pinic și Erdeuș au 4'/2, Gavrilă 4 (1), 
Reicher 4, Polihroniade 3’/2 (1), An
drițoiu 3 (3), Teodorescu 3 (2) etc.

Campionatul feminin a continuat cu 
disputarea rundei a 6-a : Cornelia 
Voiculescu — Emilia Dima - Chi.ș 
Va—Vz > Viorica Cernat — Vera 
Zsigmond 0—1, Elena Cuculea — 
Ghenghina Jenei 1—0, Maria Călinescu 
— Stana Nicolici 0—1. S-au întrerupt 
partidele Ioana Marin — Zări Kari- 
bian și Afaria Etoțeanu — Ana Apos- 
tolescu. 'Cornelia Voiculescu — Maria 
Călinesou 1—(0, Ana Apostolescw — 
loan-a Marin 1—0 (partide întrerupte).

în clasament continuă ea conducă 
STANA NICOLICI cu 5 p (o partidă 
mai mu.lt jucată), Emilia Dima-Chiș 
4l/2 p, Veira Zsigmond 4 (.1:), Cor
nelia Voiculescu 4 p. Ana Apostolesru 
3‘/2 (U-

recunoscută, Gheorghe Fazebar a e.x 
cutat cu dezinvoltură cele patru exerc 
ții de școală, detașîndu-se categoric c 
ceilalți parteneri. El a desenat cel in 
bine serpentina cu dublu trei și a iu 
tat, de la egal la egal, la sărituri, c 
principalul lui adversar, Doru Morari 
un alt element dotat care progresea; 
de la un concurs la altul. Clasamentu 
1. Gli. Fazekaș (Dinamo) 185.5 p;
D. Morariu (Steaua) 164.1 p: 3. .■ 
drian Jelev (Steaua) 136,0 u: 4. I 
Popescu (Dinamo) 132,2 p; 5. M. Urca 

124,5 p; 6. C. Tulpa 
p. Întrecerile conține

(C.S.M. Cluj.) 
(Steaua) 117,6 
azi pi mîine

TR. 1OANIȚESCU

Miine dimineață, pista de gheață ; 
menajată pe lacul C.iucaș din Tușim 
va găzdui primele dispute ale patin; 
torîlor noștri vite.ziștl. Astăzi, în ca 
drul unei ședințe tehnice se va fac 
prelucrarea regulamentului campion; 
telor, după care, prin tragere la sorț 
se vor stabili seriile și ordinea intrăr, 
în concurs. La campionatele din aces 
an participă sportivi de la Știința ț 
C.S.M. Cluj, Mureșul Tg. Mureș, Âvin 
tul M. Ciuc, Voința Brașov și Dinam 
București.

Pista măsoară 333 m și, după cun 
ni se comunică din Tușnad, prezint, 
toate garanțiile pentru o bună desfășu 
rare a concursului



ÎNTR-0 SEARĂ DE TOAMNĂ...
Măcriș plecă spre gară 

hotărît să fugă pentru 
totdeauna din orașul mi
nerilor. Fără să-și alea
gă drumul, spărgînd cu 
pantofii săi pojghițele de 
gheață, împroșcînd noroiul 
și apa neagră, cu capul 
ascuns în gulerul lodenu
lui înainta spre gara pe 
care el o credea salvatoa
re în acel moment. Se uita 
din cînd în cînd în jur, 
temător să nu întîlnească 
vreun cunoscut, căruia 
n-ar fi putut să-i explice 
nimic, pentru că în inima 
lui se adunaseră atît de 
multe dezamăgiri și îndo
ieli încît nici el nu mai 
putea face ordine prin ele. 
Știa doar atît că trebuie 
să plece, să fugă și să nu 
se mai reîntoarcă nicioda
tă...

...Cu două zile în urmă, 
Cuconeș, un miner bătrîn 
și arțăgos, îl strigase „aici 
nu-i puf pentru domni
șoare bucureștene, pentru 
trîntori pomădați" și toți 
minerii de față pufniră în 
rîs. Furtuna se stîrnise pe 
neașteptate (Mâcriș se lo
vise destul de grav la 
mînă și fusese trimis să ia 
un certificat medical) dar 
în replica pripită a lui Cu
coneș el auzise parcă glasul 
tuturor din această vale... 
Pentru prima oară se simți
se străin și zadarnic în
cercase Călin, pe drum, să-i 
abată gîndurile...

Apoi, o nouă așchie a 
dezamăgirii îl izbise pie
ziș în chiar aceeași seară... 
Veronica ieșise de la teatru 
cu un tînăr blond, înalt, 
care zîmbea tot timpul... 
Ascuns după o coloană de 
piatră, Măcriș simți cum 
se prăbușesc cu zgomot în 
inima lui toate speranțele 
pe care le pusese în a
ceastă fată. Poate de-ar fi 
căutat o explicație, ar fi 
aflat că tînărul acela blond 
și surîzător era doctorul 
Sever Moțica, fratele Vero- 
nicăi... Dar Măcriș nu mai 
avea liniștea să chibzuiască 
pe îndelete... Decizia lui 
fusese luată :

— Hai băiete la drum... 
Cu regret, poate... dar nu 
merge altfel.

I se păru că zărește pe 
stradă un băiat din echipă, 
întoarse capul în altă di
recție și își ridică mai sus 
gulerul :

— Plec ca un borfaș... 
noaptea., să nu mă simtă 
nimeni. Bah ! Nimeni n-o 
să plîngă după mine.

La lumina unei lămpi lăsă 
valiza jos. Vru să-și aprindă 
o țigară și fără voie își 
privi mîinile Se sperie de 
ele și scuipă înciudat :

— Poftim... mîini de om 
după cîteva zile de mine
rit... Degetele lui lungi, 
și delicate deveniseră par
că niște debrețini, acope
rite de zgîrieturi, cioplite 
de dalta aspră a minei....

Ploaia începu să cadă cu 
furie, biciuind strada. 
Tavanul cerului mohorît de 
toamnă se lăsase parcă mai 
jos turtind eu negura lui 
casele și ulițele. Bolta era 
acum neagră, ploaia nea
gră, negru era și pămîn- 
tul.., Plopii jilavi, cenu
șii, păreau stîlpi de susține
re înfipți in tavanul ceru
lui de toamnă.

— Și ploaia miroase a 
cărbune, gîndi disprețui

tor Măcriș. Niciodată n-aș 
fi prins cheag aici.

Lumim depărtate începu
ră să săgeteze regura... In 
sfîrșit... gara. Intră gîfîind 
pe peron și se îndreptă 
spre casa de bilete.

—Cînd. e tren spre Bucu
rești ?

— Peste o oră, îi lăspun- 
se casierul, un tinerel cu 
mustață mică și ochi sprin
teni de veveriță... Aaa, se 
miră el, dumneata erai, 
tovarășe Măcriș ?

— Eu, eu...
— Vreo treabă prin Ca

pitală... Hei, dar ce zice
ți ? Ii „zvintăm" pe ară
deni, nu ? Cu dumnea
voastră am auzit că altfel 
merge echipa acum !

— Da... o să meargă... 
N-oi fi eu... o fi altul...

— Cum altul ? Ia lăsaiți- 
vă de glume. Două „boabe" 
să le băgați, maestre... 
Poftiți biletul... Vi l-am dat 
la fereastră... știți singur- 
singurel... Dormiți în lege 
pin* la București. Deh, am 
și eu cu ce să mă laud 
pe-aici... „l-am asigurat 
„condiții" tovarășului Nelu 
Măcriș 1**

Măcriș pornise șovăind 
spre restaurant. Ii era 
frig și sete. Din salonul lu
minat „â giorno“, răzbea 
o larmă veselă, se auzea 
clinchet de pahare, iar la 
o masă cineva spusese o 
glumă bună fiindcă toți de 
acolo rîdeau cu gura pînă 
la urechi.
„...Ce ziceți ? li zvîntăm pe 
arădeni ? Cu dumneavoas
tră am auzit că altfel mer
ge echipa..."

De unde-i cunoștea oare 
casierul ? Și cine mai știa 
de el în orașul acesta ? 
Ia te uită... și chelnerul!... 
De cum îl zărise, lăsase 
baltă niște socoteli și cu 
glasul numai miere îi ofe
rise cea mai bună masă 
din local :

— Tovarășul Măcriș 1 Tii, 
ce cinste pentru noi 1 Ime
diat vă aduc și lista...

— O litră de rom spe
cial... Special, ai auzit ?

Chelnerul se depărtă lă- 
sîndu-1 pe Măcriș să-și 

cerceteze ceasul. 52 de mi
nute îl mai legau de a
cest oraș... Hărțuit de gîn- 
duri, nici nu băgase de 
seamă cum, pe nesimțite, 
la masa lui se aciuise un 
client cu o scurtă cam po
nosită și o valijoară care 
fusese probabi mult soli
citată în diverse călătorii : 
abia își mai păstra, cu 
ultimele rămășițe de dem
nitate denumirea inițială...

— Măi Nelule, ce naiba, 
nu mai cunoști oamenii ?

Măcriș ridică ochii îm
păienjeniți de nesomn și 
frămîntare. Omul de lîngă 
el avea ochii cam bulbucați 
iar pe fața roșcovană și 
slăbită se zăreau niște in
sulițe de barbă nerasă.

— A, tu erai, Johny 1 
„Johny" se foi cam încur

cat pe soaun și zîmbi 
șters :

— Iar pe drum, măi, ce 
să fac ?... Nu mă „lipesc" 
de nicăirea, măi. D-aia-mi 
zic toți „călătorul"... „Johny 
călătorul". Ce să fac ? 
Trag de mine, măi. Să mor 
eu. na. Tu știi... doar. Cînd 
„pun" eu una din „16 me
tri", adio portar, adio pla
să, adio poartă...

— Da, măi Johny, ai j,șut" 
tare — încuviință Mâcriș, 
puțin amuzat.

— De-aia se bat toți pe 
„piciorul de aur". M-au 
chemat la Deva : Vino,
Johny, nu ne lăsa, stop, 
te implorăm, stop. In baraj 
avem nevoie de tine 
stop. Vino stop, n-o să 
regreți, stop.

— și?
— Și ? Gata să aranjăm 

tot. Casă, masă, încadrare 
„clasa una", abonat la „pri
mă"... Dar cînd să mă an
gajez la ei. mă vede Tur- 
caleț. 11 știi pe Turcaleț.

POVESTIRE
de tieorge Hihalachc

Unde te duci, Johny ? — 
La Deva. — Fii, mă, serios! 
Hai la noi la Reghin ! Vine 
iarnă. îți aduce porcul aca
să tăiat. Cirnații ți-i pre
pară tot ei, că se pricep, 
mamă, mamă... Și în plus, 
leafă serioasă... Spune tu 
unde să mă duc mai întîi ? 
Se zbuciumă insul de pe 
scaun. Făcu apoi o pauză, 
oftă din rărunchi și-1 atin
se cu cotul pe Măcriș : Hai, 
amice, nu te „simți" cu ni
mic ?

— Ba da, cum să nu ?...
— Așa-mi placi. Băiat fin 

și galant ca-ntotdeauna. 
Băiete, strigă Johny, mai 
înviorat parcă. Adu o „lu
crare" serioasă... Un kil de 
„molan" negru. Adu o pif
tie mai grasă. Și un antri- 
cot. Tu mănînci, Nelule ?

— Nu.
— Bun. Atunci, adu două 

antricoate. Privi cam ruși
nat spre interlocutorul său, 
apoi se justifică : tot me
reu pe drumuri, n-am prea 
avut timp să mănînc ca 
lumea. Dar îți trimit eu, 
banii, nici o grijă... Iți tri
mit „mandat expres" cum 
ajung la Suceava...

— Păi ziceai că la Re
ghin...

— Da’ ce, sînt zărghit să 
mă duc la Reghin ? Păi ce 
se compară cu Suceava ? 
M-așteaptă mîine tot ora
șul. Tot mă. în păr, la gară. 
Cu lăutari, o dată sosește 
Johny 1 Sînt în „găleată" și 
ei 1 Dacă nu intru eu 
„C"--ul îi mănîncă 1 De-ai 
ști ce cîrnățărie vede Su
ceava asta. Un-te duci, 
plouă cu cîrnați. Mi-a zis 
Lică — Lică Scarlatină, ăla 
care l-a paradit pe „docto
rul" în baraj la Copșa Mică 
— „vino Johny, joacă la 
noi și o să mănînci numai 
mușchi țigănesc și pastra- 
mă de capră". Da*  cum 
să mă duc la Suceava cînd 
i-am promis lui Hristu din 
Bir Iad 1

— Acolo ce mw e ?
— Mi-a spus Hristu: nu

mai vino Johny și să vezi 
ce viață e aici...

„Johny călătorul" conti
nua să turuie, stimulat 
cu siguranță și de paharul 
pe care și-1 umpluse de 
trei ori într-un timp re
cord. Cu forțe proaspete 
reluă povestirea :

— Ascultă, Nelule, aseară 
la ora asta, unde crezi că 
eram ? La Simeria. mă. 
Numai c-am trecut prin 
gară și imediat s-a dus vor- 
ba-n toată așezarea: Johny 
trece prin Simeria. Să nu-l 
lăsăm. Să nu scăpăm 
„pleașca" din mînă 1" Auzi, 
mă, s-a suit în tren după 
mine, tot orașul, mă. Adică 
nu, că tot orașu*  nu-ncă- 
pea... Dar o delegație tot 
s-a suit. M-au luat pe sus : 
nene Johny, aici rămîi. Și 
dă-i mîncare 1 Numai ba- 
tog, icre, păstrăvi. Ce 
ceream, aia aduceau. Frip
tură de leopard dacă pof
team, sâ mor eu dacă nu 
împușcau ceopardul din 
grădina zoologică și mi-l 
aduceau pe tavă : ia-l, Jo
hny, numai rămîi la noi...

Johny se năpustise acum 
asupra antricoatelor. Mă
criș începu să simtă o 
imensă milă pentru acest 
flecar. îl ascultă însă în tă
cere, în vreme ce o între

bare îl lovea nemiloasă în 
tîmple : „II vezi? Dacă ai 
s-ajungi și tu ca el ? Un 
iremediabil ratat? O „pa
săre călătoare" căreia i se 
vor tăia aripile mai devre
me sau mai tîrziu ?"

— Gata, însă, m-am de
cis. proclamă sentențios 
Johny, ștergîndu-se cu șer
vetul. Nici tu Simeria, nici 
tu Deva, nici Tîrgul Cucu
lui... La Stîlpeni, acolo 
mi-e locul. Fac ăia un 
ghiudem ce n-a văzut Pari
sul. Stau un an la echipa 
lor, string ghiudem, că ăla 
ține. Pe ui mă, hai cu el la 
București... și trai, neneacă. 
Ei, nu judecă bine bila
asta de pe umeri ?

— Johny, dar cît crezi tu 
c-o să mai joci ?

— Eu sînt cal de cursă 
lungă. M-am menajat toată 
viața. (Johny dădu pe gît 
ultimul pahar), E drept că 
m-a cam lăsat „stînga" 
mea... dar nu piciorul con
tează... trebuie „cap" la 
fotbal. Pif, paf, pui o min
ge unde trebuie și puștii 
dau golul...

— Johny, spune-mi cîți 
ani ai ? Vreo 35. nu ?

— S-avem pardon... 33 și... 
24 de luni. Johny se poso
mori un pic dar continuă, 
făcînd sforțări evidente ca 
să nu se indispună : Mai 
țin cinci ani... Dar poate 
ai puțină dreptate. Dacă 
nu „trag" tare acum, ră- 
mîn gloabă... nici antrenor 
nu mai mă iau. Dar se a
ranjează ele toate. Cinci 
orașe mă așteaptă, mă... 

■cinci orchestre, cinci ban
chete 1 Unde să te duci 
mai întîi ?

— Johny, nu te supăra 
dar la Deva... am citit...

— A, o neînțelegere. Te 
iei după „Sportul" ? Auzi 
la ei... să mă pună pe mine 
la treabă 1 Cînd am plecat, 
să-i fi văzut cum se rugau 
în genunchi pe peronul gă
rii. A-ntîrziat și trenul 1

— Dâr am citit că te-au 
scos din echipă și te-au 

suupendat.t.
— A. Chestie de interpre

tare. Mai dai a jum'ate ? 
Eh, așa-i viața, frățioare... 
Unul naște, altul moare.

Johny oftă. Pentru prima 
oară de cînd se așezase la 
masă. Toată masca de auto- 
încredere și optimism i se 
șterse într-o clipă, de par
că și-ar fi dat cu săpun 
pe față. Dar observînd va
liza lui Măcriș, își reveni 
și îl chestionă răgușit, cu 
un zîmbet vicltan :

— Da*  tu ? Cu ce ocazie 
în gară ? O iei din loc ? 
Auzisem că ești aici, că 
te-ai băgat la... pivnița cu 

cărăjbne.
— Aaa... eu... să vezi. 

Venisem așa, întâmplător ..
Măcriș se simțea teribil 

de prost.
— Și valiza ? (Ochii lui 

Johny clipiră iarăși plini 
de șiretenie). Pe cine duci, 
mă ? Vrei s-o „întinzi" și 
tu, este ? Hai, spune drept. 
Rămîne între noi...

Acest „intre noi" îl făcu pe 
Măcriș să tresară ea și cum 
l-ar fi izbn cineva drept 
în cap. își dădea perfect 
de bine seama că vecinul 
de masă îl privea și pe el 
tot ca pe un „fugar", că-1 
așezase cu o singură miș
care în categoria lui.

Locomotiva unui tren — 
cel pe care-1 aștepta Măcriș 
— intră șuierînd în gară. 
Johny se ridică, adunîn- 
du-și micul său bagaj.

— Plătește și hai să mer
gem... „Păsările călătoare", 
pornesc mai departe în 
căutarea căldurii.

Măcriș privi spre „Johny 
călătorul" care se înfofolise 

mai strîns în „scurta" sa 
atît de... scurtă și ponosită. 
Era atîta tristețe în ochii a
cestui om care se voia to
tuși vesel și nepăsător, în
cît Măcriș simți dorința să 
fugă undeva, și acolo, ne
văzut de nimeni, să plîngă 
ore întregi...

— Nu, Johny, zise el, 
Pleacă singur... Eu aștept 
alt tren. Poate o să vină, 
sau poate n-o să mai vină 
de loc 1

Johny dădu din umeri și 
se depărtă. Măcriș rămase 
la masă cu capul între mîi
ni. Auzi șuieratul trenului, 
roțile care se urneau agale 
din loc, dar nu-și mai ridi
că de loc capul. Biletul de 
tren îi alunecă și căzu pe 
podea. Apoi, imediat, o ciz
mă grea de miner trecu 
peste el și din cartonașul 
acela roșcat nu mai rămase 
decît o pată care se ames
tecă în praful de pe jos...

— Uf, bine c-am dat de 
tine, omule 1

Măcriș ridică privirea. In 
fața lui stătea Călin. Răsu
fla greoi dar fața îi era 
zîmbitoare :

— Te-am căutat acasă... 
apoi... am bănuit. Urîcio- 
sule. Hai acasă. E și Vero
nica acolo. N-o lăsa să aș
tepte... Dă-mi mie valiza 1... 
Uf, doamne, ce om 1...

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiii iiiHiiniiiniiiiiiiiimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiinHiiiiHiH

Patterson a fost mai tare1

Iată o fază din meciul 
de box de categorie grea, 
care a avut loc recent la 
Madison Square Garden 
din New York, între ame
ricanul Floyd Patterson, 
fost campion mondial la 
toate categoriile, și cana
dianul George Chuvalo. 
In ciuda multor pronos
ticuri care au „mers" cu

ȘTIAȚI CĂ...
...Atleta Karin Balzer 

(R.D.G.), corecordmană 
mondială la 80 de me
tri garduri s-a pronun
țat pentru introducerea 
probei de 100 m gar
duri pentru femei ? Ea 
este convinsă că pe aceas
tă distanță elanul și viteza

iN PATRU RiNDURI
Unui sportiv nedisciplinat

De-l acuzi, bătu-l-ar vina 
Că-i certat cu disciplina, 
Ce eroare te va paște 1 
Fiindcă el nici n-o...

cunoaște 1
GEORGE CORBU

Posta
GHFORGHE POPESCU, 

București. 1. „Dacă s-a în
tâmplat vreodată ca un ju
cător faultat în careul de 
pedeapsă să se opună de
ciziei arbitrului, care a 
dictat „11 metri” ? Nu cu
noaștem un astfel de caz ! 
Ar intra in istoria fotba
lului !. 2) „Ce acordă arbi
trul dacă la o centrare

portarul faultează un îna
intaș, dar in clipa urmă
toare el sau un coechipier 
marchează Dacă arbi

Chuvalo (Cassius Clay 
l-a „văzut" învingător 
prin k.o. în prima re
priză) Floyd Patterson 
(dreapta) a obținut o 
olară victorie la puncte, 
păstrîndu-și astfel șansa 
de a-și recuceri sceptrul 
pierdut cu trei ani în 
urmă.

(Foto: A.F.P.)

unei sportive se poate des
fășura la maximum, în 
timp ce la 80 de metri at
letele trebuie să-și frîneze 
pasul pentru a nu veni 
prea aproape de garduri.

...Renumitul actor și cîn- 
tăreț Frank Sinatra apar
ține unei familii de... bo
xeri ? Tatăl lui a fost un 
excelent boxer de catego
ria ușoară, care a boxat 
între anii 1915—20 sub nu
mele de Marty O'Brien. 
Unchiul său a fost de a
semenea boxer și s-a în
tâlnit într-un meci, la Hud
son Club, chiar cu... tatăl 
său. Asistând la meci, ma
ma lui Frank Sinatra nu 
știa cui să-i ureze să în
vingă: soțului sau fratelui?

I

trul a apucat să fluiere 
faultul, nu se va acorda 
gol ci lovitură de la 11 
metri. Dar arbitrul nu tre
buie să se grăbească să 
fluiere în astfel de faze, 
ci trebuie să întârzie o cli
pă sau două, pentru a ve
dea ce direcție ia mingea 
și a aplica astfel just le
gea avantajului.

IOAN POPESCU, Sibiu. 
Viorel Mateianu împlineș
te 27 de ani la 1 iunie. 
Esfe născut în comuna 
B^.dești, reg. Ploiești. A... 
luat plecarea în fotbal de 
la Progresul C.P.C.S. Apoi 
a jucat la Progresul, Știin
ța Cluj, Steaua. Acum — 
mai este nevoie să amin
tim ? — joacă din nou la 
Progresul.

IOSIF SANDOR, Aiud. 1. 
Laszlo Papp n.a pierdut 
nici unul din meciurile 
susținute cu cei mai buni 
boxeri profesioniști ai ca
tegoriei mijlocii. Este poa
te și unul din motivele 
pentru care campionul 
mondial al acestei catego
rii, Joey Giardello, nu

INEL DIN RECORDMANI...
Și Pronosportul a avut 

în 1964 recordmanii săi. 
Iată-l pe unul dintre ei, 
NICOLAE TRITAN, din 
Focșani, ciștigătorul unui 
premiu de 108 935 lei la 
concursul Pronoexpres din 
18 iulie.

întrebat cum se pot 
obține marile performanțe 
la sistemele Loto.Prono- 
sport, Nicolae Trifan (om 
cu experiență) a răspuns:

— Foarte simplu: ju. 
cînd I...

TE PUI CU SUPORTERII?
Cu greu poți găsi su

porteri mai înfocăți de- 
cît cei ai echipei de
baschet a școlii medii din 
Lavermoore Falls (An
glia). Șase dintre ei și-au 
dovedit într-un mod pu
țin obișnuit atașamentul 
față de echipa lor favori
tă, deplasîndu-se pe jos, 
30 de kilometri, pînă la 
Farningham, unde „bă
ieții" aveau un meci de 
campionat.

prea se... grăbește să-1 în
tâlnească. 2. Am verificat 
situația golgeterilor în ca
tegoria A la fotbal: Adam 
(Știința Cluj) are 11 goluri 
marcate. El este cel care 
a înscris pentru clujeni în 
meciul cu Minerul Baia 
Mare, și nu coechipierul 
său Marcu, cum s-a anun
țat. împreună cu iubitorii 
de * statistică să facem deci 
cuvenitul... transfer de un 
gol de la Marcu la Adam, 
pe lista golgeterilor.

NICOLAE SUT, Craiova. 
Nu știm dacă echipa ame
ricană de baschet „Harlem 
Globe Trotters" și.a luat 
acest nume înainte sau 
după ce a început să în
treprindă marile ei turnee 
prin lumea întreagă. în 
orice caz, în momentul de 
față n-ar fi putut avea alt 
nume mai potrivit 1

CONSTANTIN COSOIA- 
NU, Hunedoara. La tenis 
nu se dispută campionate 
mondiale. Le ține locul, în 
meciurile pe echipe, cupa 
Davis, după cum „Wimble. 
donul" este socotit un cam
pionat mondial neoficial în 
întrecerile individuale. Cîș-

Din culisele 
șahului

Istoria șahului cunoaște 
o întîmplare, unică, pro
babil, ca ingeniozitate și 
haz. Iată despre ce este 
vorba :

Un necunoscut a provo
cat simultan la cite o par
tidă prin corespondentă pe 
Alehin și Capablanca. Te
merarul jucător, hotărît să 
înfrunte pe cei mai mari 
corifei șahiști ai timpului, 
se arăta dispus să plă
tească adversarilor săi o 
frumoasă sumă de bani în 
caz de înfi îngere. Dar, 
în caz că va reuși să cîș- 
tige, sau să facă măcar 
remiză, marii maeștri erau 
cei care trebuiau să des
facă larg băierile pungilor.

Partidele au început și, 
spre mirarea tuturor, s-au 
terminat remiză. Cum a 
reușit necunoscutul marea 
sa performantă ?

Foarte simplu. El nu fă
cuse decît să transmită 
prin poștă lui Alehin mu
tările pe care le făcea... 
Capablanca și lui Capa
blanca răspunsurile lui... 
Alehin, In felul acesta, cei 
doi campioni jucaseră de 
fapt între ei, fără să știe, 
o partidă prin cores, 
pondență. Farsa a devenit 
publică mult mai tîrziu.

Ei au parcurs acest 
drum pe o temperatură 
de minus 12 grade pen
tru ca, ajunși la țel, să 
afle că meciul se... amî- 
nase. Motivul: drumurile 
erau impracticabile, din 
cauza zăpezii, pentru ve
hicule. Și bineînțeles că 
jucătorii nu s-au gîndit 
să plece pe jos la drum, 
ca suporterii lor...

tigînd acum cîțiva ani la 
Wimbledon „Criteriul tine
retului”, fiul lui Stanley 
Matthews s-a dovedit ju

niorul nr. 1 al lumii, dar 
nu poate spune că a fost 
campion mondial, întrucît 
acest titlu nu există.

ION POȘTAȘU 
Desene de
NEAGU RADULESCU



ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Din toate sporturile 4

Revista presei străine

ATLETISM: Atletul australian Ron 
Clarke, recordman mondial la 3 mile, 
6 mile, 5 000 m și 10 000 m, va în
cerca săptămîna viitoare, la Melbourne, 
să amelioreze alte două recorduri mon
diale. De data aceasta. Clarke va ataca 
recordul orei (20,188 km) și pe cel de 
la 20 000 m (59:28,6) deținute de 
neozeelandezul Bill Baillie din anul 
1963. După cum se știe, în această 
săptămîna Ron Clarke a corectat re
cordul mondial la 5 000 m, par- 
curgînd clasica distanță în 13:33,6 (re
cordul mondial oficial este de 13:35,0 
și aparține atletului sovietic Vladimir 
Kuț).

CICLISM: Cicliștii iugoslavi și-au 
început anul acesta mai din vreme pre
gătirile pentru sezonul internațional. 
In luna ianuarie ei au făcut schi în 
stațiunea de sporturi de iarnă Poklujka, 
iar acum se antrenează la Opatija, 
pe țărmul Adriaticii. Lotul este format 
din 10 cicliști, printre care Boltezar, 
Cubrici, Valcici, Skerl și Bilici. Primui 
start internațional al rutierilor iugo
slavi va fi „Turul Tunisiei", întrecere 
care va oferi antrenorului Veselin Pe- 
trovici prilejul de a selecționa echipa 
pentru „Cursa Păcii".

MOTOCICLISM PE GHEAȚA: După 
prima zi a campionatului european de

motociclism pe gheață, care se desfă
șoară la Leningrad, conduce concu
rentul sovietic Gabdrahman Kadîrov 
cu 8 puncte, urmat de Antonin Svao 
(R.S. Cehoslovacă) — 6 puncte,
Berndt Hernfeld (Suedia) — 5 puncte. 
Recordul de viteză al pistei a fost 
realizat de Vsevolod Nerîtov, crono
metrat cu timpul de 1:07,0 pe distanța 
de 1600 m. La întreceri au asistat 
10COO de spectatori.

BOX: La Barcelona s-a disputat 
meciul de box pentru titlul de campion 
al Europei la cat. cocoș dintre Ben 
Aii (Spania) și Pierre Vetroff (Franța). 
Ben Aii a obținut victoria la puncte.

• In cadrul unei reuniuni de box, 
disputată la Glasgow, nigerianul Rafiu 
Ring (pană) a dispus prin oprire pen
tru inferioritate, în rundul 5, de sco
țianul John O’Brien.
- TENIS DE MASA: Jucătorii de tenis 
de masă vest-germani își continuă 
pregătirile în vederea campionatelor 
mondiale programate între 15 și 25 
aprilie la Ljubljana (Iugoslavia). Din 
lotul selecționabililor fac parte Eber
hard Scholer, Ernst Gomola, Erich 
Arndt, Hans Micheiloff, Edith Bucholtz, 
Agnes Simon, Ingrid Kriegelstein, 
Margit Siebert și Crista Lang.

0 nouă clasificare pentru sportivii sovietici
Uniunea asociațiilor și organizațiilor 

sportive din U.R.S.S. a elaborat un 
nou sistem de clasificare pentru spor
tivii sovietici pe perioada 1965—1968.

Ziarul „Sovetski sport" a publicat 
recent normele de clasificare la atle
tism. Atrag atenția o serie de serioase 
modificări intervenite în sistemul de 
clasificare. Astfel, apar două noi cate
gorii: maestru al sportului de clasă 
internațională și candidat de maestru. 
De asemenea, performanțele juniorilor 
se înregistrează pe trei categorii.

Pentru obținerea titlului de maestru 
al sportului (categoria internațională) 
se cer rezultate de o valoare foarte 
ridicată ca 10,2 pe 100 m, 20,7 pe 
200 m, 3:40,0 pe 1500 m. 28:55,0 pe 
10000 m, 7,95 m la lungime, 2,15 m la 
înălțime, 68,00 m la ciocan la bărbați, 
11,4 pe 100 m, 2:04,0 pe 800 ni, 10,6 
pe 80 mg, 1,76 m la înălțime, 55,00 m 
la disc, 55,80 m la suliță la femei. La 
prăjină sînt prevăzute două norme; 5,00 
ni pentru prăjina din material plastic 
și 4,85 m pentru prăjină metalică.

Regulamentul prevede și competițiile 
în care trebuie îndeplinite aceste per
formanțe: Jocurile Olimpice (clasarea 
între primii 6), campionatele europene 
(clasarea între primii 3), meciul 
U.R.S.S.-—S.U.A. (în primele două 
locuri).

-

II
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MARY RAND: Drumul spre „sprtînrn de aur
Ziarul „Sportecho" din Berlin 

publică o prezentare a campi
oanei olimpice la săritura în lun
gime, Mary Rand. Iată fragmen
te din acest articol.

MARY RAND

pe locul al 
inceput să

nouălea, 
practice 
pe cînd

Un amănunt interesant: pentru 
cursele lungi (5000, 10000, 3000 m 
obstacole și 20 km marș) cel care ob
ține norma trebuie să aibă cel puțin 
cinci curse efectuate în anul respectiv.

„Atleta engleză Maty Rand a cuce
rit la Tokio medalia olimpică de aur 
în proba de săritură în lungime, după 
ce cu patru ani în urmă, la Roma, nu

FOTBAL: Olntilniri internaționale

LA ISTANBUL. 
Partizan Belgrad a 
echipa Fenerbahce 
cate de Kovacevici

LA HAMBURG

formația iugoslavă 
învins cu 2-0 (1-0) 
prin golurile mar- 
și Pirmaier. 
reprezentativa R.P. 

Polone a făcut joc egal 2-2 (2-0) cu 
o combinată a cluburilor S.V. Hamburg 
— Hanovra 96.

SELECȚIONATA Elveției a susținut 
un meci de verificare la Florența cu 
echipa locală Fiorentina. Au cîștigat 
fotbaliștii italieni cu 2-1 (1-0).

IN MECIUL retur din cadrul sferturi
lor de finală ale "Cupei cupelor", dis
putat la Cardiff, formația Saragossa a 
întrecut cu 1-0 pe Cardiff City și s-a 
calificat pentru semifinala competiției. 
In tur, cele două echipe terminaseră 
la egalitate : 2—2.

ÎN TURNEUL internațional de fotbal 
de ta Santiago, selecționat» R.S. Ceho
slovace s-a clasat pe locul trei, învingînd 
cu 4—2 (3—1) formația chiliană Univer- 
sidad. Au marcat Masek (2), Mraz, 
Kvasnak, respectiv Pietro (2).

IN ULTIMUL său buletin de presă, 
Federația internațională de fotbal a- 
nunță retragerea echipelor Algeriei șt 
Libiei din campionatul mondial. Ante
rior, și alte țări africane luaseră aceeași 
hotărîre, exprimîndu-și astfel protestul 
față de faptul că regulamentul compe
tiției nu prevede ca Africa să aibă un 
reprezentant în turneul final, fără a 
mai susține meci de baraj cu cîștigă- 
toarea zonei asiatice.

ill liu;i: HltTflfHHTTttHliH

BREVIAR FOTBALISTIC
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După cum se știe, echipa Reims 
participă acum în divizia secundă 
a campionatului francez. Din for
mația veche, care cu ani în urmă 
a adus numeroase succese fotba
lului francez, nu a mai rămas decît 
Raymond Kopa, care, în ciuda 
vîrstei sale, continuă să fie un om 
de bază al echipei. Reims are acum 
o formație foarte tînără, cu mulți 
jucători talentați, iar actualul antre
nor, Jotiquet, speră să 
chipa in prima divizie 
acest sezon nu, dar... 
viitor I

satisfacție. In tcamna anului tre
cut, Kubala - junior s-a antrenat la 
Milan sub conducerea antrenorului

readucă e- 
a țării. In 
poate anul

Intra 1 și 28 martie r . __
tiva de fotbal a U.R.S.S. se va 
pregăti în R. S. F. Iugoslavia. Fot
baliștii sovietici vor susține în o- 
cest timp cîtevo meciuri 
chipe fruntașe din 
iugoslav, printre 
Split, Steaua roșie

★
După o anchetă 

riștii sportivi din Anglia, cea mai 
populară formație de fotbal din
Marea Britanie a fost în 1964
Manchester United, echipă antrena
tă de Matt Busby.

★
Proverbul „mărul nu cade de

parte de pom" se potrivește și in.„ 
fotbal. Branco Kubala, fiul cunos
cut uliii jucător Ladislau Kubala, 
este un autentic talerii. La numai 
16 ani el a jucat In aceeași linie 
de atac ca tatăl său in formația 
F.C. Barcelona, unde a dat deplină

reprezenta-

cu e- 
campionatul 

care Hajduk 
Belgrad ș. a.

făcuta de zia-

Liedholm, iar in prezent se află 
la Londra, unde-și continuă stu
diile și joacă în formația de juniori 
a clubului Arsenal, antrenată de 
Billy Wright. In fotografie, Branco 
Kubala la un antrenament pe sta
dionul Arsenal.

★
La meciurile pe care echipa bel

giana F. C. Daring le susține In de
plasare, un suporter este prezent în
totdeauna cu... magnetofonul și cu o 
mică stație de amplificare. Motivul ? 
In timpul jocului, magnetofonul este 
pus in funcție, emițind încurajările 
suporterilor de acasă. Înregistrate pe 
bandă. Jucătorii se declară foarte 
mulțumiți de această „inovație”, și 
de multe ori nici nu își dau seama 
că joacă In deplasare.

-
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s-a clasat decît 
Mary Rand a 

atletismul la vîtsta de 11 ani, 
era elevă în orașul Street County din 
vestul Angliei. Profesorul de educație 

fizică i-a prevăzut de pe 
atunci o strălucită carie
ră atletică în probele de 
sărituri. La vîrsta de 15 
ani, Mary se înscrie la o' 
altă școală, din orașul 
Millfield, renumită prin 
buchetul de talente spor
tive care-și perfecționea
ză aici pregătirea.

Și iat-o în 1958 la pri
mul concurs internațio
nal, la campionatele eu
ropene. Atunci, Mary a 
luat startul in proba de 
pentatlon, deși antrenorul 
știa foarte bine că tînăra 
atletă se va specializa in 
sărituri. Participarea ei la 
pentatlon a fost o școală 
excelentă pentru specia
lizarea în săritura în lun
gime, probă în cate mai 
tîrziu, Mary avea să se 
facă cunoscută în întrea
ga lume. încă în 1963, ea 
obține două victorii asupra 
recordmanei mondiale Ta
tiana Scelkanova. Dar, de
parte de a se înfumura 

în urma acestor victorii de mare răsu
net, Mary știa că va avea întotdeauna 
în Tatiana o adversară de certă va
loare. Deci, trebuia să se antreneze cu 
multă conștiinciozitate, avînd în per
manență un plan precis de antrena
ment, cu obiective exacte pe anumite 
perioade.

Din 1964, Mary Rand și-a axat pre
gătirea pe alergări și exerciții de forță, 
insistînd mai puțin asupra tehnicii să
riturii. De două-trei ori pe săptămîna, 
atleta engleză dedica ședințele de 
antrenament numai exercițiilor de forță 
și alergărilor. Pare curios, dar nu este 
lipsit de interes să arătăm faptul că 
Mary a fost printre puținele săritoare 
din lume care au folosit pregătirea 
multilaterală și triplu-saltul! In această 
probă ea a obținut rezultatul de 12,50 
m (performantă excelentă pentru o fe
meie), făcînd pe mulți specialiști să 
se gîndească dacă această probă nu ar 
merita să fie inclusă și în programul... 
atletismului feminin.

In lunile dinaintea J.O de la Tokio, 
Mary Rand sărea în mod regulat 6.40 
m. Atunci, antrenorul ei, Le Ma urier, 
a alcătuit un plan de antrenament care 
avea ca scop ca în octombrie Mary 
să obțină o formă maximă. exprima’ă 
prin sărituri de 6,70 m. Eî i-a reco
mandat să-și mărească elanul de la 15 
la 17 și apoi la 19 pași. Se pare că 
acest lucru a fost esențial în evoluția 
performanțelor atletei engleze. Vnii spe
cialiști i-au sugerat să-și mărească vi
teza. Acest lucru s-a dovedit ine
ficace, deoarece prin creșterea vitezei, 
săritoarea își pierdea controlul în timpul 
aterizării.

Mary Rand a marcat în 1964 un pro
gres remarcabil, r,u numai la săritura 
în lungime, ci ți în alte probe. La 4 
iulie cind a obținut un nou record al 
Marii Britanii la proba de săritură în 
lungime (6,58 m), a egalat și recordul 
britanic pe 100 yarzi (10,6), deținut 
de Dorothy Hyman. Iată, de altfel, cele 
mai bune 15 rezultate (în ordine cres- 
cindă) realizate de Rând în 1964 : 
18 aprilie (Londra) : 6,20 m ; 3 august

(Londra) 6,28 m; 8 august (Londra) 
6.29 m; 4 iulie (Londra): 6,35 m (caii 
ficări), 6 iunie (Londra): 6,37 m; 11 
iulie (Londra): 6,41 ni; 31 mai (Haga) 
6,42 m; 18 iulie (Londra): 6,46 m 
14 octombrie (Tokio) 6,52 m; (califi 
cări); 17 octombrie (Tokio): 6,55 n 
(pentatlon); 15 august (Londra): 6.58 m. 
4 iulie (Londra): 6,58 m (finală); 9t 
septembrie (Portsmouth): 6,70 m; 2t 
octombrie (Osaka): 6,74 m; 14 octom
brie (Tokio): 6,76 m (finală).

In concluzie, un mic ..secret" dez
văluit de antrenorul ei: programul 
personal al atletei Mary Rand în oek 
13 zile petrecute la Tokio înaintea 
săriturii de aur:

1 octombrie : exerciții ușoare și citeva 
aruncări cu greutatea.

2 octombrie: 6X100 m (dimineața, . 
și citeva aruncări cu greutatea (după- 
amiază).

3 octombrie: sărituri in înălțime, an
trenament pe garduri în reprize de cite 
4 și 5 alergări.

4 octombrie: 4x140 m plat (cu Ann. 
t acker, care a alergat 8x140 m) cu 7 
minute pauză intre fiecare alergare.

6 octombrie: sărituri in lungime cu 
11 pași de elan (cea mai bună per
formanță 6,57 m) și aruncări cu greu
tatea.

7 octombrie: 8x80 m contra crono
metru.

8 octombrie: sărituri în lungime f» 
timp ploios, pistă desfundată — cel 
mai hun rezultat 6,55 m), aruncări cu 
greutatea — cea mai bună perfor
manță personală 11,76 m.

9 octombrie: a fost abandonat antre
namentul „tare". Sărituri în înălțime 
(1,73 m) ți de 3X80 m plat, fiecare 
în ritm diferit, lent spre crescendo.

10 octombrie: ziua deschiderii J.O. 
fără antrenament.

11 octombrie;
12 octombrie;

cu relaxare.
13 octombrie:
Specialiștii englezi, în frunte cu an

trenorul ei, consideră că Mary Rand 
va fi prima femeie din lume oare va 
atinge granița celor 7 metri. In plus 
ei o creditează pentru viitorul apropiat 
cu 10,8 pe 80 m.g. și cu 1,76 m la 
înălțime — performanțe care ar consti
tui noi recorduri ale Angliei".

6X100 m fără efort, 
citeva starturi făcute

zi de odihna.

Turneul de tenis de la Helsinki
HELSINKI 5 (prin telefon). La 

” campionatele internaționale de te- 
■ ■ nis care se desfășoară în capitala

FINALA „CUPEI DAVIS“ 
IN DECEMBRIE

de
.«

• Federația australiană de tenis 
cîmp a stabilit ca finala „Cupei Davis' 
din acest an să se desfășoare la Syd
ney. Jocurile vor avea loc în zilele de 
27, 28 și 29 decembrie.

Finlandei, reprezentantul țării noas
tre Ion Țiriac a fost eliminat în 
sferturile de finală de Tomas Leyus 
(U.R.S.S.) cu 6—4, 6—2, după ce-1 
învinsese pe cehoslovacul Palia cu 
6—4, 6—2. La dublu bărbați, pere
chea Țiriac, Leyus a învins cuplu
rile finlandeze Stahle—Suominen cu 
6—2, 6—2 și Nyusonen—Saila cu 
6—8, 6—2, 6—4, calificîndu-se în 
finală unde vor întîlni perechea en
gleză Wilson, Taylor. în „optimile” 
de dublu mixt Ion Țiriac și Nydens 
(Suedia) au dispus cu 10—8, 6—2 de 
perechea suedeză Anderson, 
delius.

Fran-

Campionatele internaționale
de tenis de masă

ale R. S. Cehoslovace
La Praga au luat sfîrșit campiona

tele internaționale de tenis de masă 
ale R.S. Cehoslovace.

în finala probei de simplu femei 
s-au întâlnit englezoaicele Mary Shan
non și Diana Rowe. In formă bună, •, 
Shannon a cîstigat cu scorul de 3—0 
(18, 16, 15).’

La simplu bărbați suedezul Johan
sson l-a întrecut pe compatriotul său 
Alser cu 3—2 (12—21, 21—12. 16— 
21, 21 — 17, 21—7).

Proba de dublu femei a fost cîști- 
gată de cuplul Rowe-Shannon (Anglia), 
care, după ce în semifinală întrecuse 
pe Lucaks-Papp (R.P. Ungară), a în
vins în finală perechea Kriegalstein- 
Buchholz (R.F.G.) cu 3—0 (16, 17. 15).

In finala de dublu bărbați s-au în- 
tîlnit cuplurile Johansson-Aiser (Sue
dia) — Miko-Stanek (R.S.C.). Victoria 
a revenit jucătorilor suedezi cu scorul 
de 3—0 (14, 17, 9).

Ultima finală, cea de dublu mixt, 
a fost cîștigată de Haresar-Lucaks 
(R.P. Ungară), care a învins cuplul 
Faehnrich-Hovestaed (R.D. Germană) 
cu 3—0 (9, 10, 18). (Agerpres)
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