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Din viata organizației noastre

COLABORARE
Deși, în general, este cunos

cută importanța muncii biroului 
secției pe ramură de sport, mai 
sini ihcă activiști sportivi care 
socotesc că ei nu pot influența 
progresul unei echipe, al secției. 
Se lasă totul pe seama antre
norilor și a sportivilor. In acest 
sens, noi — membrii biroului sec
ției de volei de la clubul sportiv 
Farul (G. Ciocan, C. Brucker, 
Costică Albu, St. Macarie, C. 
Enescu. N. Enache, I. Ciprian 
și I. Tabula) — am socotit că 
trebuie să imprimăm activității 
secției și amprenta muncii noas
tre. Dintre aspectele variate ale 
colaborării pe care o avem cu 
consiliul clubului, cu sportivii și 
antrenorii voi releva în acest ma
terial două.

PARTICIPAREA LA PROCE
SUL INSTRUCTIV. N-am pus Ia 
îndoială nici un 
hărnicia și priceperea 
norului. Am socotit 
participarea membrilor 
lui de secție la 
mente și întreceri 
treabă de „tutelare", ci de 
tor efectiv. Așa se face 
într-una din obișnuitele noastre 
ședințe săptămînale am luat ho- 
tărirea ca, prin rotație, ctte un 
membru al biroului să participe 
la un ciclu de antrenamente și 
la meciul oficial al echipei Ast
fel, în ultima săptămină tov. 
St. Macarie s-a ocupat de echipa 
feminină, iar tov. C. Brucker de 
cea masculină. Și nu ne asumăm 
sarcina de... spectatori. La fie
care ședință de pregătire, ca și 
la competiție, notăm cu grijă 
fiecare aspect, legat de partici
parea jucătorului la procesul de 
instruire și joc, de disciplina vo
leibaliștilor ș.a. La ședința de 
marți — la care participă biroul 
secției, antrenorii și jucătorii — 
în completarea analizei pe care 
o face antrenorul își spune pă
rerea și delegatul biroului de 
secție. Cu ajutorul lui sînt cri
ticate abaterile, întîrzierile de la 
antrenament, este scoasă în evi
dență munca unora și delăsarea 

‘ altora, se iau măsuri educative.
Făcînd această treabă am ajuns 
și la concluzia că metodele de 
antrenament, la băieți cel puțin,

moment 
antre- 

însă că 
birou- 

antrena- 
nu este o 

aju- 
că

GEORGE CIOCAN
președintele biroului secției 

de volei a clubului sportiv Farul 
Constanța
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O «««a»

Munții, cabanele și zăpada 
vă așteaptă

După uri ianuarie primăvăratic, iată că acum a sosit intr-a
devăr iarna. La munte a nins aproape pretutindeni. Stratul de 
zăpadă este gros, îmbiind pe iubitorii schiului și ai săniușului 
să se aolnte pe pirtii. Ce poate fi mai reconfortant decît un 

Cabanesfîrșit de săptămină petrecut în tovărășia 
calde, primitoare ii așteaptă pe amatorii de 
stați pe gloduri/ Alegeți-vă de pe acum 
Arcul semeț al Carpaților oferă nenumărate 
care de care mai pitoresc, mai atrăgător.

Corespondentul nostru din Ploiești, Ștefan 
nu de mult cabana Diham și ne-a trimis această imagine care 
constituie, în același timp, o invitație.

brazilor I 
drumeție. Nu mai 
itinerarul preferat, 
locuri de odihnă.

Ionescu, a vizitat

Azi, la Sinaia,

Boierii efectuează primele antrenamente
După un an de inactivitate, 

boberii își reîncep azi antrena
mentele în vederea importantelor 
concursuri cu caracter republican 
programate fn acest sezon. De 
data aceasta, gazda întrecerilor es
te pîrtia de la Sinaia, a cărei re- 
amenajare a început la sfîrșitul 
anului trecut. Datorită ninsorii 
din ultima vreme și a tempera
turii scăzute, pîrtia oferă acum 
condiții excelente de pregătire.

La concursurile din acest se
zon vor participa echipaje de
două persoane r~;-------- ,i”'1
Carpați, Voința și Bucegi 
naia, Steagul roșu, A. S. 
mata Brașov, I. M. S. Roman, 
Voința, Triumf și Autobuzul 
București.

Boberii efectuează azi prime
le coborîri de antrenament, ur- 
mînd ca miercuri și joi să-și 
desăvârșească pregătirea, iar vi
neri să înceapă activitatea com- 
petițională propriu-zisă.

Pnime'e coborîri oficiale se 
vor desfășura vineri, cînd sînt

reprezentând
Si-
Ar-

programate două concursuri» 
„Cupa Bucegi" și „Cupa Voin
ța". Sîmbătă se vor disputa 
„Cupa F.D.P." și „Cupa orașu
lui Sinaia", iar duminică dimi
neață vor avea loc cele două 
manșe ale campionatului repu
blican. Precizăm că sîmbătă se 
vor desfășura și calificările 
campionatului republican de sa
nie, iar duminică finalele 
campionatului la sanie și la 
skeleton.

Azi și miine in sala Floreascâ

Meciurile internaționale de handbal feminin 
combinata Rapid - Știința—T. S. C. Berlin

Amatorii de handbal din 
București au prilejul azi și mîi- 
ne să asiste la două interesan
te partide amicale internaționale, 
între echipele feminine Rapid— 
Știința (combinată) și T.S.C. 
Berlin din R. D. Germană, care 
își încheie cu acest prilej tur
neul în țara noastră. întâlnirile 
— programate în sala Floreas- 
ca — se anunță atractive de
oarece evoluează două formații 
cuprinzînd jucătoare de valoare.

In rîndurile combinatei noas
tre activează jucătoare ca 
Ana Boțan, Irina Naghi, Maria 
Bota, Maria Constantinescu, 
Angela Moșu, Constanța Dumi
trescu, Lucreția Anca, Aurelia 
Szoko etc., binecunoscute spec
tatorilor bucureșteni. Ele vor 
face o bună verificare a stadiu-

lui de pregătire, mai ales că ele 
intră în vederile antrenorilor lo
tului reprezentativ pentru cam
pionatul mondial. Formația ber- 
lineză a lăsat o impresie bună 
atît la Cluj, cît și la Tg. Mureș, 
prin jocul său combativ, contri
buind la spectaculozitatea me
ciurilor. Din rîndul jucătoarelor 
s-au distins în mod special 
Biener și Nocka prin eficacita
tea lor.

Programul jocurilor din Capi
tală este următorul:

ASTAZI, ora 17.15: Dinamo- 
Voința (m) — restanță în „Cu
pa F.R.H." ; ora 18.30: Ra- 
pid-Știința comb.—T.S.C. Ber
lin (f), arb. V. Pelenghian.

MIINE, ora 18: Rapîd-Știin- 
ța comb.—T.S.C. Berlin (f), ar
bitru C. Căpățînă.

Contlnuîndu-și pregătirile 
începute în țară în vederea 
participării la campionatul 
mondial de fotbal, lotul repre
zentativ al țării noastre va 
susține între 10—20 februarie 
cîteva meciuri în Grecia.

Delegația sportivilor romîni 
condusă de tov. Gh Popescu, 
președinte al F.R.F.* a plecat 
ieri dimineață la Atena. Au 
făcut deplasarea jucătorii 
M. Ionescu, c. Haidu—portari, 
Marcu, Solomon, C. Dan, 
Popa, Dumitru Nicolae, Hăl- 
măgeanu, Surdan, Ghergheli, 
Iancu, S. Avram, Năsturescu, 
Pavlovici, Constantin, Sfîrlo- 
gea, Adam, Creiniceanu, I. 
Haidu, însoțiți de antrenorii 

Oană și Ștefan Covaci.

azi de la ora 16, un nou con
curs republican de popice. 
De data aceasta își dispută*, 
întîietatea, de-a lungul a pa
tru zile, 44 de jucători din 
București, Brașov, Tg. Mureș, 
Reșița, Ploiești, cîmpina și 
alte orașe, vizați pentru lo
turile republicane în vederea 
întîlnirilor internaționale din 
acest an. Se joacă la proba 
clasică de 200 bile mixte. în
trecerile vor dura pînă vineri 
seara.

• Un nou patinoar natural

In București

Un nou concurs

republican de popice
La numai o săptămină, are

na Constructorul din Capita
lă găzduiește, începînd de

Din sala de atletism de la 
Floreasca răzbat afară acordu
rile unei melodii de jazz. Să se 
fi contramandat antrenamentul 
Iolandei ? Nu: Ioli se pregătea 
tocmai să execute o nouă sări
tură de ștachetă, în timp ce 
magnetofonul cînta tare. Ce-o 
mai fi și asta ? Am întrebat pe 
unul și n-a știut să-mi răspun
dă... Aveam s-o aflu ceva mai 
tîrziu chiar din spusele Iolandei 
Balaș.

„Afă 
pentru 
forului
voi participa la o serie de com
petiții pe teren acoperit și mi-am 
adus... magnetofonul pentru aco
modare.

Eram nedumeriți și recordma
na lumii a văzut aceasta. „In 
timpul desfășurării concursuri
lor de sală, în America, mega- 
foanele transmit fără întrerupe
re muzică de jazz. Un sportiv 
care nu este obișnuit cu o ase
menea atmosferă (în plus se și

pregătesc cu asiduitate 
concursuri. La incitația 
de atletism din S.U.A.

întreceri de schi in Capitală
Zilele trecute, pe stadionul 

din Parcul copilului, amatorii 
de schi din asociația sportivă 
Grivița Roșie au fost prezenți la 
startul concursurilor organizate 
în cadrul Spartachiadei de iarnă.

...Primii participanți în con
curs sînt cei de la categoria 
16—22 de ani. La sosire, ordi
nea a fost următoarea: Liviu 
Andriciuc — anul I F, Nicolae 
Condrea — 1 F și Ilie Pătră- 
nescu ■— II B.

Pleacă apoi o altă serie. Pri
mul trece linia de sosire Dumi
tru Chirică din anul I B. urmat 
de colegul său de an Gheorghe 
Buță, de Constantin Anghel

(II B) și de Alexandru Dan 
(II A).

Entuziasmul juniorilor i-a mo
lipsit și pe „seniori". Plecare 
compactă. Lucian Moinescu, de 
la centrul III vagoane, a luat 
însă după puțin timp, un avans 
substanțial și cîștigă proba. Pe 
locul II Mihai Anton de la ate
lierul electric iar pe locul III 
Marin Voinea de la utilaj chi
mic.

Acesta a fost primul concurs. 
Vor urma altele, în zilele urmă
toare. Fiindcă numărul amatori
lor de schi, al celor înscriși în 
întrecerile Spartachiadei 
iarnă, este de aproape 400

PLEACĂ LA PRAGA

In cursul zilei de miercuri 
urmează să părăsească Bucu- 
reștiul, plecînd la Praga, for
mația feminină de tenis de 
masă Voința, care va juca 
vineri cu echipa Spartak 
kolovo în cadrul uneia 
semifinalele „C.C.E.”. Din 
tul care se deplasează
face parte jucătoarele: Maria 
Alexandru, Ella Constanti
nescu, Eleonora Mihalca.

so- 
din 
lo- 

vor

Concursul republican
Simbătă după-amiază a 

fost inaugurat în capitală un 
nou patinoar natural, la baza 
sportivă A. S. Armata, din 
bd. Miciurin (în apropierea 
Arcului de Triumf). Noul pa
tinoar, cu o suprafață de 
50/30 m, are instalație elec
trică pentru nocturnă, stație 
de radioamplificare, vestiare 
și bănci, fiind deschis zilnic 
între orele 9—21.

de atletism

pentru juniori și junioare
La sfîrșitul acestei săptă

mîni sala Floreasca va găz
dui întrecerile concursului 
republican pentru juniori și 
junioare la care vor lua parte 
cîteva sute de atleți din în
treaga țară.

SPORTIVĂ

fumează în sală) este clar că 
va fi serios influențat in evolu
ția sa. De aceea am urmărit să 
fiu cit de cit familiarizată cu 
zgomotul, mai ales că acolo nu 
va fi Zaharia Ignișca, crainicul 
nostru, să ceară... spectatorilor 
liniște.

In ceea ce privește pregătirea 
generală pot spune că s-a des
fășurat în cele mai bune con- 
dițiuni, pe baza planului gene
ral întocmit imediat după Jocu
rile Olimpice de la Tokio. După 
cele trei săptămîni de odihnă 
activă, care au urmat Olimpia
dei, baschet, gimnastică,

(Continuare în pag. a 3-a)

Reportajul nostru

Sala Dalles, februarie...
Așa cum s-a și spus (mai pu

țin în scris, mai mult în fața 
exponatelor), dar mai ales cum 
reiese din interesul neobișnuit 
pe care l-a trezit, expoziția 
sculptorului EUGEN 
este cel mai interesant 
plastic personal din cîte au găz
duit sălile de expoziție ale Ca
pitalei în ultima vreme.

Neobișnuită și prin amploare 
(deși numeroase lucrări recente 
nu au putut fi expuse) și prin 
varietatea tehnicii (de la desenul 
pe sticlă la tăierea directă în 
marmură policromă, izbîndă de 
pionierat a genului nu numai 
pe plan național) această expozi
ție are, în primul rînd, marele 
merit de a se înfățișa miilor de 
vizitatori care o admiră zilnic 
ca un poem de dragoste și de 
o rară vigoare închinat Romî-

CIUCĂ 
bilanț

Gata pentru start

niei și istoriei ei de la „Decebal" 
la „Constructorii comunismului"?

Și, în rîndul acestuia se în
scriu și copleșitoarele figuri dan
tești și icoanele pe lemn și largul 
ciclu de lucrări care întrețin a- 
cel dialog al lemnului cu piatra 
din care se desprinde poate mai 
elocvent decît din oricare ex
ponat senzația de durabilitate și 
poezie a istoriei acestui popor, 
El, după ce și-a ocrotit năzuin
țele și „Flacăra dorului" la um
bra „Rădăcinilor strămoșești" și 
ale „Gorunilor amintirilor" in 
anii de restriște, a știut, atunci 
cind s-a născut evul luminii, să 
modeleze din aceiași goruni 
„Icoana iubitei" și „Monument 
muncii" și „Coloană constructo
rilor comunismului".

„Rădăcina vieții" în artă, pare 
a spune maestrul este legarea 
acesteia de istoria și datinile 
poporului care ne-au dăruit pe 
„Ileana Cosînzeana", și pe 
„George Enescu", pe „Emi- 
nescu", „Arghezi" și „Brâncuși"?

Ințelegînd aceste sensuri nu 
mai ești surprins cînd, de la o 
vizită la alta în sala Dalles, gă
sești modestele omagii ale vizita
torilor depuse sub forma unor 
garoafe albe sau roșii, sub rama 
sau pe piedestalul lucrării pre
ferate.

Duminică 31 ianuarie au vizi
tat expoziția Eugen Ciucă peste 
12 000 de vizitatori.

Aproape toate cele 300 de lu
crări aveau garoafe.

Trei dintre acestea fuseseră a-» 
șezate de vizitatorii al douăspre- 
zecemiilea, al 
unu-lea, și al 
doilea. Numele 
mian,

douăsprezecemii 
douăsprezecemii 
lor: Radu De- 

Mircea Rusu și Costel

TEOFIL BĂLAJ

(Continuare în pag. a 2-a)
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Un valoros 
„Ghid auto-moto“ț

Iri țara noastră, turismul este din 
ce în ce mai iubit, din ce în ce mai 
râspîndit. Numărul oamenilor muncii 
core-l practică a crescut considerabil 
în ultimii ani și crește întruna.

Dezvoltarea impetuoasă a turis
mului în general și totodată a turis
mului rutier a făcut necesară edi
tarea unui îndreptar de călătorie, a 
unui ghid de utilitate complexă pen
tru turiști. Este tocmai ceea ce a rea
lizat editura UCFS prin tipărirea 
și punerea în vînzare a acestui „Ghid 
auto-moto" al cărui autor este Gh. 
Epura n.

Noul ghid auto-moto înmănun
chează traseele de cea mai mare 
atracție turistică, trasee care oferă 
în același timp și celelalte condiții 
necesare pentru deplina reușită a 
excursiilor : drumuri carosabile, po
sibilități de cazare, aprovizionare cu 
carburanți și lubrifiant! etc.

Traseele principale, însemnate în 
ghid cu primele cinci litere ale alfa
betului, pornesc din București și se 
resfiră de la vest la est, în sensul 
acelor unui ceasornic. Legătura între 
itinerarele principate o fac traseele 
secundare, care poartă litera tra
seului din care se desprind (spre 
dreapta) și un număr de ordine. 
Această organizare permite o orien
tare ușoară în păienjenișul drumu
rilor, turiștii avînd posibilitatea să-și 
întocmească itinerarul preferat prin 
alăturarea unor sectoare din traseele 
principale cu altele din traseele se
cundare, de legătură.

Descrierea traseelor este însoțită 
de un mare număr de schițe turis
tice amănunțite, precum și de o hartă 
turistică generală a țării, de o re- . 
marc abilă utilitate practică.

Toate acestea, la oare se adaugă 
și condițiile grafice deosebite în care 
este el editat, fac ca „Ghidul auto- 
moto” să fie un plăcut și necesar 
tovarăș de călătorie pe drumurile 
patriei, înlesnind cunoașterea frumu
seților ei, bogățiilor și marilor rea
lizări ole poporului nostru.

Sala Dalles,
(Urmare din pag. 1)

Stăaescu, maeștri emeriți ai sportului.
Cifra rotundă (să fii al douăspreze- 

oemiilea vizitator intr-o zi...) obligă.
Inginerul rugbist Radu Demian zlm- 

bețte:
— Ce-aș putea sa vă spun... Văd 

expoziția sculptorului Eugen Cinci 
pentru a patra oară. M-a copleșit încă 
de la deschidere omogenitatea ei asi
gurată, cred, în primul riad prin spon
taneitatea și profunzimea ideii fiecărei 
lucrări în parte și apoi diversitatea care 
o face atît de larg reprezentativă pen
tru forja artistică a acestui mare făuri
tor de frumuseți.

— Care lucrare vi se pare cea nud 
izbutită ?

— Mi-ar fi greu de ales... Cred 
însă că lucrul oel mai ile preț din ex
poziție este mîndria și admirația pe care 
o poți citi în ochii vizitatorilor care-și 
regăsesc aci în transpunerea artistică 
sentimentele cele mai frumoase și mai 
profunde, de la dragostea pentru țară 
la cea pentru „soție", pentru „Frumoa
sa adormită" a poveștilor din copilărie 
sau pentru colegii de muncă, „Side- 
rurgiștii" »s tu „Ofelarii".

— Ați cred că se explică, adaugă 
inginerul Mircea Rusu, coleg de mun
că la „Crivița Roșie" și de „națională" 
cu rugbistul Demian — numărul cu 
adevărat impresionant de vizitatori pe 
care i-am întîlnit de fiecare dată cînd 
auri venit...

— Peste 70 000 de la deschidere 
pînă în prezent, intervine Castel Stă- 
tiescu. Cit la o partidă internațională 
de liigbi...

— Nu este deplasată comparația — 
explică Radu Demian. Maestrul Ciucă 
este obișnuit ou entuziasmul publicu
lui încă din anii petrecuți pe stadion. 
Cred că știți că a fost vieecampion
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Jacul de polo fără o bună pregătire la iuot este de neconceput. De aceea 
dinamoviștii acordă atenția cuvenită înotului. Pe blocstart uri, de la stingă 
la dreapta: Zamfirescu, Gruia Novac, Frățilă (...nu fotbalistul), Kroner 

și Fleșeriu
Foto i T. Roibu

Sesiune
A lX-a sesiune de cercetări științi

fice a cadrelor didactice și cercetători, 
organizată de Institutul de Cultură 
Fizică între 3—4 februarie a.c„ a 
debutat și s-a desfășurat sub seniinuil 
unei marcate preocupări organizatorice, 
paralelă unei atmosfere dc înalt nivel 
științific.

Lucrările comunicate, nod al colabo
rări or dintre catedre,, a studiului in
dividual și colectiv, a unei munci de 
continuitate și aprofundare a proble
melor sau ternelor abordate, au dovedit 
un larg perimetru de preocupări și 
studii inspirafe din punctele esențiale 
ate mișcării noastre de cultură fizică 
și sport. Fie că au avut un caracter 
metodic, de analiză ori sondaj, de fun
damentare ori concluzii, lucrările știin
țifice prezentate au cuprins probleme 
concrete ale actualității noastre legate 
de școală, de jjrograme, de sportal de 
performanță, aspecte și probleme me-

februarie...
de gimnastică al țării și an reputat bo- 
cheist pînă acum cîțiva ani...

Știam.

— De altfel, fără sport mi-ar fi fost 
foarte greu să transcriu în nervurile 
pietrii și marmurei ideile cărora le-am 
dăruit în întregime anii maturității mele 
— ne mărturisește sculptorul Eugen 
Ciucă.

Anii petrecuți pe stadion mi-au in
spirat, de altfel, cele 6 lucrări sport’ve 
realizate în 1950 pentru frumoasele 
alei ale parcului sportiv Dinamo, „Dis- 
cobolul" realizat în 1953 pentru deco
rarea aleii centrale a stadionului „23 
August", „Alergătorul" și „Discobolul" 
terminate în 1958 pentru stadionul din 
Hunedoara și nenumăratele „gimnaste"., 
„înotători", „scrimere" și „baschetba- 
liști" care așteaptă încă în atelier ră
gazul de a le desăvîrși cu ultima di
mensiune: aceea a decorului în care 
să le bată vîntul și să le ardă soarele 
sub care mi-a plăcut și îmi place atît 
de mult să-mi petrec ceasurile dinafara 
atelierului.

— Proiecte de viitor ?

— Nu obișnuiesc să visez cu ochii 
deschiși. Am să muncesc, ca și pînă 
acum, în fiecare zi, cu convingerea că 
dragostea pe care mi-au arătat-o ne- 
numărații mei prieteni noi, vizitatorii 
expoziției actuale, mă obligă la efor
turi și îndrăzneli pe măsura curatelor 
lor gînduri și sentimente de construc
tori ai unei vieți luminoase ca o zi de 
vară.

Am fost fericit să recunosc printre 
miile de vizitatori zilnici profilurile atît 
de familiare iubitorilor sportului bas
chetbaliste, foști colegi din echipa cam- ' 
pioană de polo, gimnaști, voleibaliști.

Strângerile lor de mină mi-au rea
mintit aerul proaspăt al gazonului și 
tn-am gindit că mai sînt încă destule 
stadioane care se eer înfrumusețate.

— Vn angajament ?

— Mai-mult: o promisiune. 

științifică 
dicale, de teorie și metodică, de psi
hologie și pedagogie etc.

Ceea ce s-a remarcai însă în mod 
deosebit cu prilejul acestei sesiuni, este 
fundamentarea științifică superioară, 
folosirea mijloacelor cete mai complexe 
de cercetare, inițierea de metode noi 
de investigație și lucru, colaborarea 
dintre Institut ți Centrul de cercetări 
23 August, ca și diversitatea proble
melor abordate pe puncte și nivele va
riate, reflectare a condițitrnilor și po
sibilităților de cercetare în cadrul I.C.F.

De un interes deosebit s-a bucurat 
comunicarea „Aparat electronic pentru 
determinarea depășirilor de zonă la 
săriturile peste cal din gimnastica 
sportivă masculină" prezentată de Ro
bert Podlalia, șef de lucrări la catedra 
de gimnastică, aparat realizat împreună 
cu tov. Octavian Mateescu, verificat 
în practică și folosit actualmente cu 
succes și în străinătate tn cadrul con
cursurilor de gimnastică.

Cuprinsul lucrărilor pregătite pentru 
această sesiune științifică, a consemnai 
preocuparea intensă pentru cercetarea 
științifică atît din partea Institutului 
cit și a cadrelor didactice, lucru evi
dențiat cu prilejul discuțiilor și comen
tariilor de specialitate. Exprimarea unor 
părți de lucrări prin filme, diapozitive 
și planșe ori scheme, a demonstrat 
capacitatea sporită de lucru și pri
ceperea tehnică a specialiștilor J.C.F. 
care au oferit un material documentar 
remarcabil.

Pe marginea comunicărilor, discu
țiile au subliniat importanța temelor

COLABORARE
(Urmare din pag. 1)

sînt șablon. I s-a atras atenția antre
norului H. Vichy că sînt necesare une
le inovații, fundamentate științific. Am 
făcut chiar sugestia adaptării unor apa
rate ajutătoare la antrenamente. De 
asemenea, dîndu-ne seama că jucă
torii nu cunosc bine noile modificări 
aduse regulamentului jocului de volei, 
s-a luat liotărîrea de a se face și lecții 
teoretice cu descrieri la tablă. Nu sînt 
acestea singurele contribuții aduse de 
„observatorii" biroului de secție. Am 
insistat însă asupra cîtarva care ni 
s-au părut mai Importante.

GRIJA FAȚA DE VIITORUL VO
LEIULUI CONSTANȚEAN. N-aș putea 
să spun că stăm pe roze în ceea 
ce privește voleiul. Și dacă situa
ția actuală nu este dintre cete 
ma<i bune, cea de viitor a ajuns 
să constituie o problemă acută. In 
dezbaterile biroului de secție s-au fă
cui numeroase propuneri. Cete mai bune 
au fost adoptate, luîndu-se măsurile

se pregătesc intens pentru debutul in „C.C.E."
Echipa de polo pe apă a clubului 

Dinamo București urmează să plece 
peste câteva zile în Suedia unde va 
participa la preliminariile odei de a 
doua ediții a „Cupei campionilor euro
peni". Intr-adevăr, între 19 și 21 februa
rie vor avea loc în ora.șuj Eskilstuna 
întrecerile primelor două grupe preli
minare care reunesc, în seria I. cam
pioanele U.R.S.S., R. P. Ungare, R. P- 
Bulgaria și Danemarca, iar în seria a 
Il-a, reprezentantele Suediei, R. D. 
Germane, R. P. Polone și R. P. Romine. 
Avînd în vedere timpul scurt care ne 
mai desparte de această competiție, 
ne-am adresat antrenorului Carol Kor- 
cek pentru a afla în ce stadiu se află 
pregătirile jucătorilor dinamovișii.

„Primele antrenamente au început la 
20 decembrie, adică in urmă cu aproape 
8 sâptămini, Lecțiile au avut ca scop 
îmbunătățirea pregătirii fizice și a ce
lei tehnico-taciice. După trei săptămini 
de lucru intens am început să punem 
accentul pe dezvoltarea forței, dat fiind 
faptul că mulți dintre tinerii noștri ju
cători sînt deficitari la acest capitol. De 
la 21 ianuarie am trecut la 10 antrena
mente săptăminale dintre care două de 
înot, 4 de tactică și 4 de tehnică. In 
general, în această ultimă perioadă am 
urmărit să ne pregătim in condiții cil 
mai apropiate cu cele de concurs, avînd 
în vedere că la Eskilstuna vom juca în- 
truin bazin de 25 m.

■— Ce ați urmărit în mod deosebit ?

la I.C.F.
tratate și necesitatea ca unele dintre 
ele să se concretizeze și să devină 
metode și elemente de lucru imediat 
pentru profesorii, antrenorii și sportivii 
noștri, cum ar fi stabilirea unei 
programe de educație fizică în școlile 
elementare și medii, instruirea și an
trenamentul specific în jocurile spor
tive în condiții analoage, stabilirea 
terminologiei sportive pe ramuri de 
sport, aplicarea pe scară mai largă a 
metodelor de cercetare fiziologică în 
problemele performanței sportive, sti
mularea cunoașterii personalității spor
tivilor etc.

Participarea unor cadre de speciali
tate din afara Institutului și exprimarea 
unor puncte de vedere generale sau 
particulare, au animat și completat 
luările de cuviut. Concluziile finale 
concretizate de rectorul Institutidui, 
conferențiar Ion Șictovan, au subliniat 
rolul pozitiv al ceJeî de a
I.C.F., nivelul crescut al conținutului 
lucrărilor, sporirea interesului față de 
cercetarea științifică din partea cadre
lor didactice, perspectivele și condițiu- 
nile de dezvoltare a muncii științifice 
în I.C.F.

Cuprinderea lucrărilor într-un volum 
legat, oferit participantelor în timpul 
lucrărilor sesiunii, a creat posibilitatea 
urmăririi mai atente a prob'emelor și 
documentarea permanentă a tuturor 
participanților, profesori, antrenori, re
prezentanți ai UCFS, sportivi fruntași.

I. TEODORESCU-ARGHEZJ

lX-a sesiuni

necesare. Astfel, am îndrumat o serie 
de jucători și jucătoare (care au o mai 
mare experiență) să pregătească echipe 
de juniori. Și hotăririle noastre n-au 
rămas f»e„. hîrtie. Ele au devenit fapte. 
Jucătocyj Srțrin Popescu, de exemplu, 
se ocupa de echipa I.C.H. din campio
natul orășenesc, iar colegul său Cornel 
Vasi'iu, de formația Energia. Amîndoi 
au sarcina de a pregăti tineri jucători, 
de a depista talentele și de a le în
druma ajMM spre secția de volei a clu
bului. Antrenorul H. Vichy a fost în
drumat să alcătuiască o echipă femi
nină la l.P.A.T. unde sînt cca. 400 de 
tinere, dornice să facă sport. Pînă în 
momentul de față el a -procedat la se
lecționarea viitoarelor voleibaliste din- 
tr-un număr de 50 de tinere. Nu |>este 
multă vreme, el va încheia munca de 
selecție și va frece la pregătirea echi
pei. Jucătorul Ion Voioșie își încheie 

i influența
însă să lucreze pe tărimul dezvoltarea volehilui constănlean.

in acest an cariera de jucător. El va 
continua însă să lucreze pe tărimul

— Jocul, în asemenea condiții, nece
sită o deosebită măiestrie în pasarea 
mingii și am exersat acest lucru ore în
tregi. De asemenea, in meciurile de ve
rificare pe care le-am avut în ultimul 
timp am căutat să impun jucătorilor 
noștri o comportare cit mai corectă, 
care... să nu dea prea mult de lucru ar
bitrilor.

Lotul cuprinde doi portari (Cornel 
Frățilă și Emil Mureșan) si alți 9 ju
cători (A. Grințescu, Șt. Kroner, A. 
Zahan, G. Novac, T. Fleșeriu, B. Mi- 
liăilescu, Gh. Zamfirescu, C. Rusu și I. 
Popa). în general, băieții manifestă o 
deosebită poftă de lucru și multă con
știinciozitate in îndeplinirea tuturor,sar
cinilor impuse în lecțiile de antrena
ment. Dorința generală este ch 'echipa 
noastră să pășească cu dreptul în a- 
ceastă importantă competiție" — a în
cheiat scurtul nostru interviu aittr.enorul 
C. Korcek.

— a. v. —

ACHTITATEA LA 11
Bazinul acoperit de la Floreasca a 

găzduit duminică numai întreceri de 
polo: campionatul Capitalei, competi
ție la care participă echipele bucureș- 
tene de seniori și copii și „Cupa IR 
Februarie", rezervată formațiilor de 
juniori.

în campionatul Capitalei, la seniori, 
s-a desfășurat etapa a IV-a. In cea mai
importantă partidă a zilei, Steaua a 
întrecut pe Rapid cu 4—3 (0-rO, 1—0, 
2—1, 1—2). A fost un joc de bun 
nivel tehnic, ambele echipe denunînd 
serioase eforturi pentru obținerea unui 
rezultat favorabil. Alcătuită din, jucă
tori mai experimentați, Steaua s-a des
curcat ceva mai ușor reușind să câști
ge la limită. Deși feroviarii au acțio
nat, în ultimul minut, în superioritate 
numerică ei nu au putut să fructifice 
aoest avantaj. Au marcat: C. Marinescu 
(2), Țăranu și Szabo pentru Steaua și 
Cliirvăsuță (2) și Băjenaru pentru Ra
pid.

Și în întrecerea echipelor de copii 
s-au desfășurat jocurile etapei a IV-a. 
Iată rezultatele: S.S.E. 1 — S.S.E. 2 
2—2 (I—0, 1—0, 0—1, 0—1), Steaua— 
Clubul Sportiv școlar 7—2 (3—0, 0—0, 
2—1, 2—1), Progresul — Dinamo 4—2 
(2—0, 0—2, 2-9, 6—0).

In „Cupa 16 Februarie" organizată 
de clubul Lapid pentru echipele de 
juniori s-au disputat ultimele meciuri:
Clubul Sportiv școlar — S.S.E. 1 2—1,
Progresul — S.S.E. 2 4—1, Dinamo —
Rapid 2—1, S.S.E. 2 — S.S.E. I 2—1, 
Progresul — Dinamo 2—0, Clubul 
Sportiv școlar — Steaua 4 —2 și
S.S.E. 1 — Dinamo 3—3. Ciusamen-
tul final se prezintă astfel:

1. Progresul 6 6 0 0, 19: 3 18
2. CI. Sp. soolar 6 4 0 2 14:10 14
3. Dinamo 6 3 2 12:10 14
4. Steaua 6 3 0 21: 8 12
5. S.S.E. 2 6 2 1 3 6:11 11
6. S.S.E. 1 6 2 1 3 11:22 10
7, Rapid 6 0 0 6 1:20 6

CONSTANTIN VASILIU -coresp.

voleiului pregătind echipa de lete a 
fabricii „Munca". Tot la fel va proceda 
și jucătoarea Florina Popovici. In 
aîara activității din echipa clubului, 
Florina Popovici se va îngriji de for
mația I.M.P.D. Avînd sarcina de a 
ridica noi talente în volei, formațiile 
clubului vor putea in curiad să-și îm
prospăteze garniturile cu elemente pro
venite de la aceste echipe'. Și cu atît 
mai mare va fi bucuria atunci cînd 
în locul „păsărilor călătoare1', repre
zentativele noastre vor putea să dis
pună de elemente din regiunea Do- 
brogea, crescute și ridicăte de foștii 
jucători ai echipei.

lată, așadar, expuse pe scurt, câteva 
dintre sectoarele de activitate care stau 
în atenția biroului secției dc v.lei de 
la Farul Constanța. Sperăm că în viitor 
aria activității pe care o desfășurăm 
să se lărgească și, o dată cu aceasta.

pozitivă » muncii noastre în



în completare la cronica etapei a X-a
Rezultatele etapei le cunoașteți. Iartă... 

consecințele lor, reflectate în noua 
configurație a clasamentelor în cam
pionatele republicane ale categoriei A 
seria L i

la Dinamo Oradea!), au lăsat sub 
toate aspectele o impresie lamentabilă. 
Federația trebuie să analizeze serios 
situația acestei echipe, care nu-și jus
tifică locul în prima categorie. De 
la Farul s-au remarcat Mihalcea și Ti- 
mirgazin. (CORNEL POPA — coresp.)

Biatloniștii noștri pot trage mai bine!

MASCULIN

1. Tractorul Brașov 10 10 0 30 :3 20
2. Dinamo București 10 10 0 30: 4 20
3. Rapid București 9 9 0 27: 1 18
4. Știința Galați 10 7 3 23:16 17
5. Farul Constanța 10 4 6 14:18 14
6.* Petrolul Ploiești 10 4 6 16:22 14
7. Știința Timișoara 10 4 6 15:21 14
8. Steaua București 10 3 7 17:22 13
9. Minerul B. Mare 9 4 5 14:22 13

10. Constructorul Brăila 10 3 7 12:21 13
11. Știința Cluj 10 3 7 12:22 13
12. C.S.M.S, Iași 10 3 7 13:25 13
13. Dinamo* Bihor 10 3 7 12:25 13
14. Progresul București 10 2 8 11:24 12

FEMININ
1. Rapid București 10 9 1 29: 9 19
2. C.P. București 10 7 3 25:14 17
3. Metalul București 10 6 4 21:19 16
4. Știința Cluj 8 6 2 20:11 14
5. C.SJVI. Sibiu 9 5 4 19:14 14
6*. Farul Constanța 9 5 4 18:14 14
7. Partizanul roșu Bv. 10 4 6 18:21 14
8. Dinamo București 7 6 1 18: 4 13
9. Voința Craiova 945 15:21 13

10. Știința București 10 2 8 13:26 12
11. Progresul București 10 1 î) 9:29 11
12. C.S.M. Cluj 10 1 9 6:29 11

PLOIEȘTI : Petrolul-Progresul Bucu
rești (M) 3—0. Un meci frumos, an
trenant. Gazdele s-au impus prin for
ța superioară a atacului. Cei mai buni: 
Petrie, Zamolo, Rădulescu (Petrolul) 
și Cherebețiu de la Progresul. 
VLASCEANU — coresp.)

(A.

C.S.M. Cluj—Partizanul roșu Bra
șov (F) 3—2. Prima victorie a clujen- 
celor, care au luptat cu dîrzenie și au 
jucat foarte bine în ultimul set: 15—3. 
Brașovencele, spre deosebire de nive
lul înalt atins în jocul anterior cu Ști
ința, susținut la Cluj, de data aceasta 
s-au prezentat slab, acționînd nervos, 
cu nesiguranță și, în plus, cu... nes- 
portivitate: la finele partidei îndemna
te de jucătoarea Mariana Deliu, ele 
plecau fără să salute publicul, arbi
trul trebuind să insiste pentru a le 
întoarce din drum ca să-și repare... 
politețea I (ȘT. TAMAȘ — coresp.)(ȘT. TAMAȘ — coresp.)

IAȘI : C.S.M.S.—Știinta Timișoara 
(M) 3-0. Victorie facilă a localnicilor, 
obținută în mai puțin de o oră. Oas
peții au condus cu 4—1 și în setul 
prim (15—11) și în al doilea (15—8), 
dar au cedat apoi impetuozității trăgă
torilor ieșeni (lliuță, Moșescu) și 
promptitudini blocajului echipei gazde. 
Dintre timișoreni s-a remarcat Coste. 
(A. SCAUNAȘ — coresp).

SIBIU:
(F) 0—3.
ușor, cum . . „
prestînd un joc sub orice critică, gre
șind la primirea serviciului și fiind 
ineficace în lupta la fileu. Cele mai 
bune de pe teren : Todorovschi și Re- 
bac de la Rapid. A arbitrat satisfăcător 
Em. Iagodici — Timișoara. (ILIE IO- 
NESCU — coresp.)

C.S.M.—Rapid București 
Bucureștencele au învins 

nu era de așteptat, gazdele

Și acum — relatările 
corespondenților noștri.

BAIA MARE: Minerul 
.—Tractorul Brașov (M) 
0—3. Brașovenii au folo
sit aceeași formație tot 
meciul (52 de minute), 
desfășurînd un joc de ri
dicată valoare tehnică și 
fiind aplaudați „la scenă 
deschisă". Băimărenii, in 
schimb, au comis greșeli 
elementare, excelînd prin 
neatenție. A arbitrat bine 
V. Moraru — Cluj (V. 
CASARANU — coresp. 
reg.)

BRAILA : Constructorul 
—Știința Glați (M) 2—3, 
după 125 tie minute de 
joc. Victoria putea reveni 
la fel de bine și localnici
lor. Știința a avut putere 
de luptă superioară în 
final și un atac mai efica
ce. S-au evidențiat: U- 
dișteanu, Kramer (Știin
ța). Ghertinișan (Con- 

-structorui). Bun arbitra
jul : N.
București. (N. COST1N 
— coresp.)

CONSTANTA: Farul— 
Dinamo Bihor (M) 3—0.

CLUJ : Știinta—Dinamo București
(M) 0-3. Victorie muncită și merita- Azi după-amiază, meci

Mateescu

de campionat la Dinamo
Iubitorilor de velei din Capitală li 

se oferă astăzi după-amiază prilejul de 
a asista la o nouă partidă și anume 
la meciul feminin Dinamo — Voința 
Craiova.

Intîlnirea, restanță din etapa de la 
24 ianuarie a campionatului republican 
categoria A, seria 1, se desfășoară în 
sala Dinamo, cu începere de la ora 17.

Sîmbătă, la Poiana Brașov, biatlo
niștii romîni au cucerit pentru prima 
dată locul I în intîlnirea triunghiu
lară cu echipele R. D. Germane și 
Poloniei, aflată la a treia ediție. Cu 
acest prilej, Gh. Viilmoș s-a dovedii 
din nou cel mai valoros reprezentant 
al țării noastre, realizînd la fond un 
timp bun, iar la tir punctajul maxim. 
Am mai remarcat cu acest prilej bu
na comportare a formației secunde a 
Romîniei, care a învins detașat selec
ționatele ,— secunde și ele — ale 
R. D. Germane și Poloniei.

Victoria în acest „triunghiular", de
venit tradițional, constituie o realizare 
de reținut a biatloniștilor noștri. Dar, 
nu trebuie să uităm că întrecerea a a- 
vut ca scop principal verificarea po
tențialului echipei, cu două săptă- 
mîni înaintea „mondialelor" de la El- 
verum și, deci, comportarea sportivilor 
romîni trebuie privită în primul rînd 
din acest punct de vedere. Or, anali- 
zînd rezultatele obținute sîmbătă la 
Poiana Brașov, ca și. performanțele în
registrate în concursurile anterioare, 
constatăm că echipa într-adevăr a în
registrat un simțitor progres, dar că 
are și lacune care se cer eliminate.

Pregătirea la fond s-a dovedit bu
nă. Pe parcursul celor 20 de kilome
tri am remarcat ritmul susținut chiar 
și în cele mai dificile porțiuni ale tra
seului, precum și siguranță în cobo- 
rîri. In această privință s-a făcut sim
țită din plin pregătirea pe uscat fă
cută cu multă seriozitate în timpul 
verii și al toamnei, pînă la căderea 
zăpezii. Și Ia tir s-au înregistrat pro
grese. Gh. Vilmoș a realizat la Po
iana Brașov 20 de puncte, iar cu o 
săptămînă în urmă, la Oberhof, N.

Bărbășescu a obținut 20 p, Gh. Cim- 
poia 19 p și C. Carabela 18 p, toți trei 
totalizînd o medie excelentă: 19 p.

Dar, rezultatele la trageri nu au fost 
totdeauna satisfăcătoare. Chiar și echi
pierii^ de bază au manifestat fluctuații, 
atît în concursurile interne, cît și în 
cele internaționale. N. Bărbășescu, de 
pildă, a realizat la 9 ianuarie 15 p, 
la 16 ianuarie 12 p, la 23 ianuarie 
18 p, la 30 ianuarie 20 p, iar la 6 
februarie 10 p; la aceleași date Gh. 
Vilmoș a reușit următoarele rezultate: 
16 p, 15 p, 14 p, 16 p, 20 p ; C. Ca
rabela : 17 p, 14 p, 18 p, 18 p, 14 p. 
Mai constant s-a dovedit Gh. Cîmpoia 
care nu a coborît niciodată sub 17 p 
și din ce în ce mai bine s-a comportat 
Gh. Bădescu, care însă și el ar putea 
realiza mai mult.

Cifrele superioare înregistrate la tir 
de biatloniștii noștri dovedesc că lotul 
are o bună bază de pregătire. Rămîne 
însă de rezolvat problema fluctuațiilor, 
pentru că acestea pot împiedica ob
ținerea unei performanțe mai bune în 
clasamentul pe echipe la campionatul 
mondial. Cauza fluctuațiilor o consti
tuie lipsa de atenție în timpul trage
rilor și insuficienta preocupare pen
tru pregătirea armelor și schiurilor. 
Sînt elocvente cazurile lui Bărbășescu, 
Carabela și chiar Vilmoș care au ra
tat unele focuri tocmai din aceste mo
tive. Concluzia se impune de la sine: 
un plus de interes pentru pregătirea 
schiurilor (legături, ceruire) și a ar
melor (punere la punct a elementelor 
dioptrice, verificarea înălțătorului îna
intea fiecărui poligon etc.). Sînt ele
mente în aparență de mică importanță, 
dar care pot fi decisive la campiona
tul mondial.

D. STANCULESCU

HOCHEI^ tjheață

După o zi de pauză, începe returul
• SCURTE CONSIDERAȚII ASUPRA COMPORTĂRII ECHIPELOR • ASTA-SEARA, DINAMO — VOINȚA 

• CLASAMENTUL TURULUI

Oaspeții, care s-au pre
zentat cu 7 jucători și 
fără conducător de joc 
(pentru această sarcină 
l-au împrumutat pe... an
trenorul de baschet de

Cornelia 
blocajul 
(Victoria

Reprogramare
O modificare de ultimă oră în pro

gramul desfășurării campionatului ca
tegoria A, seria 1. Este vorba de meciul 
masculin Rapid — Minerul Baia Mare, 
estanță din 31 ianuarie, care se va 

disputa la București, și nu (așa cum se 
stabilise inițial) la Baia Mare, unde va 
avea loc întrecerea din retur.

Lăzeanu (Voința Craiova), în luptă cu 
voleibalistelor de la Metalul București 
Șeitan și Alexandrina Chezan), va obține 

ciștig de cauză
Foto i V. Bageac

tă. Clujenii au luptat mult (în setul ul
tim, terminat la 15—13, ei au condus 
cu 3—0 și 13—lî I), iar dinamoviștii 
(dintre care „în mînă“ au fost doar 
Corbeanu și Derzei) au jucat monoton, 
șablon. In plus, jucătorul Cozonici de 
la Dinamo a avut o atitudine necores
punzătoare, nesportivă, ireverențioasă 
față de arbitrul L. Ciulea — Tg. Mu
reș, care a condus bine. De la Ști
ința s-a remarcat Rednic.

t ATLETISM

Profitînd de pauza de o zi dintre tur 
și retur, vom încerca azi scurte co
mentarii asupra comportării în ansam
blu a echipelor.

Conform previziunilor, Steaua domi
nă și în acest an campionatul. Militarii 
au un lot omogen și se impun atît prin 
valoarea tehnică a fiecărui jucător, cît 
și prin jocul colectiv pe care-1 practică. 
„Punctul forte" al echipei îl constituie 
apărarea imediată, compartiment în 
care nici o altă formație nu-i egalează 
încă. Varga, Czaka și Vacar I asigură 
nu numai „un spate sigur" liniilor de 
atac, ci contribuie substanțial și la sus
ținerea ofensivei. In meciurile cele mai 
grele (cu Voința și Dinamo) randa
mentul liniei a doua de atac a forma
ției Steaua a fost egal cu cel al primei 
linii. Mențiuni pentru Ștefanov, care 
în acest campionat și-a cîștigat defini
tiva consacrare, datorită combativității 
și deosebitului „simț al porții" pe ca
re-1 posedă.

Voința Miercurea Ciuc are o primă 
linie excelentă (Szabo II, Ferenczi, An. 
drei) și o a doua (compusă din trei 
Antal I) pe care multe echipe și-ar do
ri-o ca linie de bază. Decalajul valoric 
dintre fundașii săi și cei de la Steaua 
situează însă echipa lui Paul Sprencz 
sub nivelul pretențiilor la titlu. Ori
cum însă, duminică. Voința le-a dat 
militarilor o replică foarte bună. In 
afara ccmponenților primei linii (cu un 
minus pentru Andrei, de la care se 
așteaptă mai mult), cei mai buni se

dovedesc Z. Antal și Sofian. Ca fun
daș (în primul an pe acest post), Otvoș 
promite.

Dinamo a marcat un incontestabil 
progres în joc. Față de începutul sezo
nului, se remarcă o mai bună organi
zare, un joc mai gîndit. Nu mult a 
lipsit ca dinamoviștii să termine la e- 
galîtate cu Voința (au pierdut cu 2—1 
în ultimul minut). Și aici însă, apă
rarea imediată e sub nivelul liniilor de 
atac. Mențiuni pentru jocul lui T. Ște
fan, jucător rapid, viguros, care se im
pune ca titular în lotul reprezentativ.

O decepție : Tîrnava Odorhei. Anun
țați ca pretendenți Ia locul doi, hoche- 
iștii din Odorhei s-au situat mult sub 
nivelul primelor trei clasate, la care — 
de altfel — au pierdut cu 0—17, 0—17 
și 2—11 I Știința Cluj și Știința Bucu
rești nu puteau emite pretenții, față de 
loturile cu care s-au prezentat în com
petiție și care se bazează doar pe unele 
individualități. Dar, dacă la clujeni a. 
ceste individualități (Cozan 1 și 11, 
Dibernard) dau ceea ce se așteaptă de 
la ele, la bucureșteni (Niță, Mihăilescu) 
sînt cvasi-anonime.

Să vedem dacă la aceste formații se 
va produce un reviriment în returul, 
care începe azi și care, în prima etapă, 
programează jocurile i Tîrnava — Ști
ința Cluj (ora 10), Steaua — Știința 
Buc. și Dinamo — Voința (de la ora 
17).

înaintea returului, iată clasamentul:
1. Steaua 5 5 0 0 54 : 4 10
2. Voința 5 4 0 1 33: 7 83. Dinamo 5 3 0 2 33:15 64. Tîrnava 5 2 0 3 22:51 4
5. Știința Cluj 5 1 0 4 12:48 2
6. Știința Buc. 5 0 0 5 9:44 0

RADU URZICEANU

Despre calitatea croselor
întreprinderile producătoare de mate

rial sportiv din țara noastră obțin zi 
de zi succese importante. O serie de 
articole sînt din ce în ce mai bune, 
contribuind și ele la progresul tehnic 
într-o disciplină sau alta.

Campionatul de hochei din acest 
an ne-a arătat însă că în ce privește 
calitatea croselor, lucrurile nu stau așa 
cum ar trebui. Crosele, produse ac
tualmente de IFIL Reghin, lasă mult 
de dorit în privința rezistenței lor. In 
meciurile din acest sezon, crosele s-au 
rupt nepermis de ușor. Intr-un singur 
meci (Steaua — Dinamo) s-au rupt 
20 crose, iar jucătorul Czaka (am luat 
exemplul lui pentru a nu se putea adu
ce argumentul inabilității tehnice) a 
rupt într-un singur joc 6 crose 1

Iată cîteva păreri, culese pe pati
noar:

EUGEN RADUCH (antrenor la 
Steaua): In acest sezon am rupt pînă 
acum aproape 500 de crose. Crosele 
sînt bune ca model, dar lasă foarte 
mult de dorit ca rezistentă. Se rup 
inadmisibil de ușor, atît de la miner, 
cît și de la lamă.

GABRIEL COSMAN (antrenor la 
Dinamo): Consider că în fabricarea 
croselor s-au făcut unele progrese in 
ce pricește încleierea. Rezistența lem
nului este însă neco espunzătoare. In 
5 meciuri ale turului, am rupt 70 de 
crose.

N. ZOGRAFI (antrenor la Știința 
Buc.): In fiecare meci ni se rup multe 
crose, uneori chiar cite zece. Și cum 
o crosă costă 53 de lei, vă dați seama 
cît de mult grevează crosele bugetul 
unei secții de hochei, într-un sezon.

A. DIBERNARDO (jucător la Știin
ța Cluj): Am cumpărat la sftrșitul lui 
decembrie 100 de crose și dacă mai 
avem 25! Cele mai multe se rup la 
vîrful lamei. Cred că lemnul nu e us
cat corespunzător; fibrele sînt necon
tinui.

Faptele vorbesc de la sine. Aștep
tăm și părerea întreprinderii de la 
Reghin...

S.U.A.
(lemnul este mult mai elastic), pentru 
stil în general. Cred că la primele con
cursuri voi reuși să obțin rezultate cît 
mai apropiate de 1,80 m. Dar acestea 
nu vor depinde numai de „forma" mea, 
ci și de felul în care voi reuși să mă 
acomodez cu diferența de ore (este 
inversă față de Tokio), cu condițiile 
de concurs, cu călătoriile.

In principiu am fost invitată să con
curez la șapte concursuri (11.11. New 
York, 13.11. Los Angeles, 19—20.11. 
New York — campionatele de sală 
ale S.U.A., 25.11. New York, 26.11. San 
Francisco, 27.11. Louisville, 19.III. Cle
veland) dar cred că-mi este peste pu
teți să pot lua parte la toate. De ase
menea, am fost invitată ca — timp de 
două săptămîni — să mă antrenez în 
comun cu campioana americană Mont
gomery, originară din Cleveland.

Este un program greu, cel mai greu 
din toate cele cărora am avut a le face 
față pînă acum, dar sînt convinsă că 
voi realiza rezultate bune și că nu va 
impieta asupra asaltului, din vară, 
pentru 1,92 m /

în încheiere, nu ne mai rămîne să-i 
spunem decît drum bun, Ioli, și succes 1

în călătoria sa, Iolanda Balaș va fi 
însoțită de Gheorghe Zîmbreșteanu, an
trenor federal.

Iolanda Balaș concurează în
(Urmare din pag. 1)

suri ușoare) de la 18 noiembrie am tre
cut la lucru serios. Principala preo
cupare, ca și în ultimii ani, a fost pre
gătirea fizică generală. Pînă acum am 
participat la 60 de antrenamente (10 
în noiembrie, 20 în decembrie, 25 în 
ianuarie și 5 în februarie). De cîteva 
săptămîni am început și lucrul speci
fic, baza antrenamentului rămînînd însă 
pregătirea fizică generală. Normele de 
control mi-au arătat că am lucrat bine 
(genuflexiuni cu o halteră de 85 kg, 
120 de semiflexiuni etc.), rezultatele 
lor fiind la nivelul anului trecut.

Participarea la concursurile din 
S.U.A. m-a obligat să schimb ciclul an
trenamentelor. De aceea, cred că for
ma mea cea' mai bună din acest an va 
fi atinsă în partea a doua a sezonului 
campetițional, adică atunci cînd sînt 
programate întrecerile din cadrul „Cu
pei Europei", Jocurile Balcanice, cam
pionatele republicane etc.

Legat de concursurile din America 
trebuie să arăt că mă aflu în fața 
unor dificultăți. Eu rn-am pregătit pe 
o pistă de zgură, dar concursurile le 
voi face pe una de lemn. Este o mare 
diferență pentru ritmul elanului, pentru 
lungimea pașilor, pentru desprindere

O fază din meciul Dinamo — Tîrnava Odorhei (11—2): Ciobotaru înscrie 
un nou punct pentru dinamoviști

Foto i I. Mihăică
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Ca de obicei, organele șl 
organizațiile UCFS au fă
cut bilanțul unui an de 

muncă. Bogata activitate com- 
petiționaiă internă și interna
țională și Jocurile Olimpice 
din 1964 au ocupat, cum era 
și firesc, un loc important In 
cadrul acestor analize, ale căror 
concluzii s-au oglindit în lucrările 
Plenarei Consiliului General al 
UCFS.

Pe primul plan în dezbaterile 
plenarei sa situat activitatea 
desfășurată în cursul anului 
trecut de organele și organiza
țiile UCFS în domeniul sportului 
de performantă și îndeosebi in 
pregătirea și participarea sporti
vilor rom ini la Jocurile Olimpice 
de la Tokio.

Această analiză și măsu
rile adoptate de plenară prezintă 
o importantă cu atît mai mare, 
cu cit — așa cum se subliniază 
în documentele de partid, ca și 
în Hotărîrea Conferinței pe tară 
a Un.unii de Cultură Fizică și 
Sport — activitatea sportivă de 
mase împreună cu sportul de 
perlormanță constituie obiectivul 
de bază al mișcării noastre 
sportive.

Plenara a apreciat că unele 
consilii regionale și raionale 
UCFS, cluburi și asociații 
sportive și-au sporit expe
riența in îmbinarea activi
tății sportive de mase cu cea de 
performanță, fapt dovedii și cu 
prilejul Spartacihiadei republica
ne, organizată în cinstea celei 
de a XX-a aniversări a eliberării 
patriei, cînd peste 27 000 de ti
neri și tinere au dobîndit clasifi
carea sportivă și au fost doborîte 
peste 200 de recorduri republi
cane.

Raportul prezentat la plenară 
și discuțiile au arătat preocupa
rea organelor și organizațiilor 
UCFS pentru sportul de per
lormanță și au subliniat rezul
tatele bune obținute de spor
tivii noștri. Au fost scoase, 
astfel, în evidentă cucerirea pen
tru a doua oară consecutiv a 
titlului de campioni mondiali la 
handbal masculin, cele 4 cupe 
ale campionilor europeni la hand
bal feminin, rugbi, tenis de masă 
masculin și feminin, victoriile 
obținute în cadrul Jocurilor Bal
canice de atletism și lupte, ca 
și doborîrea unor recorduri mon
diale, olimpice și balcanice ia 
atletism.

S-a subliniat, de asemenea, că 
la Jocurile Olimpice de la Tokio 
unii sportivi au reprezentat cu 
cinste mișcarea noastră sportivă. 
Maestra emerită a sportului lo- 
landa Balaș și-a înscris pentru 
a doua oară consecutiv numele 
pe tabloul de onoare a! laureați- 
lor olimpici, iar tînăra atletă 
Mihaela Peneș a cucerit titlul 
olimpic la aruncarea suliței. Tră
gătorul ion Tripșa, luptătorul 
Valerîu Bularca, caiacista Hîlde 
Lauer și canoistul Andrei Igorov 
■au cîștigat medalii de argint, iar 
Lia Manoliu (atletism), Ion Cer
nea și Dumitru Pîrvulescu (lup
te), Hilde Lauer-Cornelia Sideri 
(caiac dublu). Aurel Vernescu 
(caiac simplu) și echipajul de 
caiac 4 (A. Vernescu-M. Turcaș- 
S. Cuciuc-A. Sciotnic) — meda
lii de bronz.

Sportivii mai sus citați care au 
realizat performanțe de presti
giu la Jocurile Olimpice și în 
alte mari competiții sportive in
ternaționale, constituie exemple 
vrednice de urmat.

S-a arătat că aceste vic
torii, care umplu de mîndrie 
inimile tuturor iubitorilor sportu
lui din patria noastră, sînt rodui 
muncii susținute, al seriozității și 
simțului de răspundere in pregă
tire, dîrzenlei în concurs de care 
au dai dovadă acești sportivi 
fruntași, ca și priceperii și stră
daniei depuse în muncă de unii 
antrenori, ca I. Corneanu. N. 
Navasart. R. Huțan. Gh Zim- 
breșteanu, I. Ghermănescu. L. 
Pândele, F. Paneth și alții.

Concluzia generală care s-a 
desprins însă din plenară a 
fost aceea că, față de posibili
tăți și de condițiile create, față 
de experiența acumulată și de 
evoluția performanțelor pe plan 
mondial, rezultatele obținute in 
sportul de performanță in cea de 
a doua parte a anului 1964 șl 
îndeosebi la J.O. de la Tokio sint 
nesatisfăcătoare in ansamblul 
lor, lucru care a nemulțumit — 
după cum era și firesc — ma
sele largi de iubitori ai sportu
lui din țara noastră.

Iată de ce lucrările plenarei 
au analizat pe larg, în spirit 
critic și autocritic, cauzele care 
au generat această situație și au 
stabilit măsurile necesare.

Raportul prezentat la plenară 
a arătat că după J.O. de la 
Roma, Biroul Consiliului Gene
ral al UCFS, manifestînd auto- 
mulțumire, nu a tras toate con- 
cltMtte ce se impuneau .^jț nu,.#

Pentru ridicarea calitativa 
a sportului nostru de performanță

luat la timp măsurile cuvenite 
pentru lichidarea răminerii In 
urmă a unor sporturi și, mai 
ales, a celor individuale, care au 
probe multe și joacă un rol 
liotăritor in stabilirea clasamen
telor generale pe țări la J.O. 
Totodată, începerea pregătirilor 
pentru Ol mpiada de la Tokio a 
fost tărăgănată pînă în primele 
luni ale anului 1963, ceea ce a 
influențat negativ evoluția lotu
lui nostru olimpic.

In cuvîntul lor. participanții la 
plenară au enumerat printre cau
zele slabei comportări ia J.O. 
de la Tokio a unor sportivi și 
loturi (fotbal, scrimă, canotaj 
academic, lu-fe libere, gimnas
tică, box, volei și polo) și 
unele greșeli care au existat în 
munca de selecție și pregătire a 
unor sportivi.
Referindu-se la activitatea des

fășurată de către unele federații 
și cluburi în vederea Jocurilor 
Olimpice, mai muîți vorbitori au 
arătat că diferența mare de va
loare dintre sportivii incluși în 
loturi și cei rămași la cluburi 
reflectă, de fapt, carențele se
rioase care mai există, atît în 
privința asigurării bazei de mase 
a unor sporturi, cît și în calita
tea procesului instructiv-educativ 
desfășurat in multe d:n secțiile 
cluburilor și chiar în unele loturi 
reprezentative.

In întrecerile de la Tokio, unii 
sportivi au dat dovadă de lipsă 
de dîrzenie și hotărîre în con
curs și, în fața dificultăților lup
tei sportive, în loc să-și 
mobilizeze toate forțele, au 
eedai inițiativa și ca atare au 
fost învinși, în unele cazuri cu 
o ușurință inadmisibilă. Aseme
nea exemple negative au consti
tuit sportivi ca ton Cosma. Fiți 
Balaș, Ion Monea. Olga Orban- 
Szabo, Nicolae Puiu, echipele de 
fotbal, gimnastică, scrimă și vo
lei, care cu alte prilejuri au do
vedit că sînt în stare să obțină 
rezultate bune sau chiar foarte 
bune, dar care la Tokio nu au 
făcut tot ce trebuia pentru a se 
comporta la nivelul așteptărilor, 
deși dispuneau de resursele ne
cesare.

După cum s-a arătat în ple
nară, aceste rezultate slabe de 
la Olimpiadă își au ori
gina în lipsurile generale care 
au determinat rămînerea în 
urmă a unor discipline sportive. 
In acest sens a fost criticai fap
tul că organele și organizațiile 
UCFS nu au considerat ca una 
din principalele lor preocupări 
îndeplinirea sarcinilor cuprinse 
în documentele Conferinței pe 
țară a UCFS cu privire la 
dezvoltarea sportului de perfor
manță la nivelul cerințelor 
actuate. Cu toate că în 
unele cazuri s-au făcut analize 
multilateraie și s-au elabo
rat — din păcate, cu în- 
tîrziere — planuri de măsuri 
menite să contribuie la îmbună
tățirea unor ramuri sportive ca 
gimnastica, natația și fotbalul, 
ele nu au fost duse la îndepli
nire. datorita lipsei de exigență, 
de care a dat dovadă Biroul 
Consiliului General ai UCFS, con
siliile regionale și federațiile 
sportive, atît prin includerea 
unor prevederi pentru care nu 
s-au asigurat condițiile necesa
re. cît și prin faptul că nu s-a 
organizat controiul asupra a- 
plicării acestor prevederi în 
cluburi și asociații.

Neglijarea activității sportive 
in rîndul tineretului școlar și 
studențesc, interesul scăzut față 
de activitatea sportivă manifes
tat de o bună parte a profesori
lor de educație fizică, de unii 
directori de școli medii și pro
fesionale, precum și de unii 
antrenori, au făcut ca școala 
— inepuizabilă rezervă de cadre, 
care cuprinde tineretul tocmai la 
virsta cea mai propice formării 
și perfecționării deprinderilor 
motrice și a unei dezvoltări fizice 
corespunzătoare — să nu-și adu
că pe deplin aportul la dezvol
tarea neîncetată a bazei de mase 
a sportului nostru și la continua 
îmbunătățire a performantelor 
sportive. Or, practica dovedește 
că fără o împrospătare continuă 
cu elemente tinere și talentate 
este de neconceput dezvoltarea 
■activității secțiilor pe ramură de 
sport și creșterea valorii loturi
lor reprezentative.

Această situație a dus ia 
existența unei baze de mase în
guste în sporturi importante cum 
<pr ii atletisniul1.£țpnastica, hak 

ferele, boxul și altele, ceea ce a 
limitat In mod serios posibilită
țile de selecție și promovare in 
loturile și echipele chemate să 
reprezinte spartul nostru în ma
rile competiții internaționale. 
Este deosebit de semnificativ 
faptul că la întrecerile de la 
Tokio au luat parte numai doi 
halterofili, același care au con
curat cu patru ani în urmă la 
J.O. de la Roma. Grăitor în 
această privință este și exemplul 
consiliului regional UCFS Ba
nat care, dacă înainte vreme 
reușea să ridice pînă la 
nivelul loturilor republicane un 
număr important de sportivi va. 
loroși, crescuți în regiune, în 
ultimul timp înregistrează — pe 
această linie — un regres vizi
bil, datorită slabei preocupări 
față de depistarea și promovarea 
tineretului tocmai într-unul din 
cele mai mari centre școlare și 
universitare din țară. Și acesta 
nu este singurul exemplu.

O altă cauză care a generat 
situația nesatisfăcătoare, în 
unete ramuri de sport, este 
și slaba calitate a muncii de se
lecție desfășurată în cele mai 
multe din secțiile asociațiilor 
și cluburilor. Sînt încă nu
meroase secțiile de perfor
manță care mențin în e- 
chipe sportivi plafonați, deoare
ce conducerile secțiilor și clubu
rilor respective — în goană 
după rezultate imediate, nesem
nificative — nu se ocupă de pre
gătirea în perspectivă și de pro
movarea elementelor tinere și 
talentate. Nu puține sînt șl ca
zurile cînd pe banca rezervelor 
stau vreme îndelungată numeroși 
sportivi tineri talentați, dornici 
de afirmare și capabili de rezul
tate bune, dar care, din lipsa de 
curaj a antrenorilor, nu sînt folo
siți alături de sportivii cu ex
periență.

între cauzele principale ale 
nivelului slab al performanțelor 
sportivilor noștri se situează și 
calitatea necorespunzătoare a ni
velului procesului ins.tructiv-edu- 
cativ dintr-un mare număr de 
secții pe ramuri de sport din 
cluburi și asociații. Metodele 
științifice de antrenament, bazate 
pe cele mai noi realizări, izvo- 
rîte din propria noastră experien. 
ță ca și din experiența țărilor 
cu cele mai bune rezultate în 
arena sportivă mondială, nu ca
racterizează încă munca tuturor 
antrenorilor și tehnicienilor..

Durata, intensitatea, precum și 
varietatea mijloacelor folosite in 
antrenament sînt de multe ori 
departe de actualele cerințe și 
aceasta din cauza insuficientei 
pregătiri, a conservatorismului 
sau slabei exigențe a unor antre
nori. Datorită acestui fapt, cali
tatea multor campionate, inclu
siv a celor de nivel republican, 
lasă de dorit, ceea ce influențea
ză în ultimă instanță valoarea 
loturilor reprezentative. In loc 
să desăvîrșească pregătirea spor
tivilor, tehnicienii loturilor repu
blicane sînt nevoiți adesea să 
piardă mult timp cu corectarea 
unor deprinderi greșite, cu îm
bunătățirea pregătirii fizice de 
bază, cu însușirea unor procedee 
de tehnică și tactică, lucruri care 
ar fi trebuit rezolvate în secțiile 
cluburilor șî asociațiilor de unde 
provin sportivii.

Numărul redus de discipline 
sportive la care se organizează 
campionate raionale și regionale, 
numărul mic de echipe care par
ticipă la acestea, precum și for
malismul care se mai manifestă 
in organizarea fazelor pe aso
ciație și raion ale campionatelor 
R.P.R. și ale ailor competiții nu 
sînt de natură să stimuleze 
munca de pregătire din secții, 
6ă ducă la formarea de noi pro
moții de sportivi valoroși.

Lucrările plenarei au atras 
atenția și asupra insuficientei 
preocupări pentru munca educa
tivă în cluburi și, uneori, chiar 
în loturile republicane. Unii an
trenori manifestă încă un slab 
interes față de latura educativă 
a procesului de instruire, menită 
să dezvolte la sportivi simțul de 
răspundere față de propria pre
gătire, disciplina, calmul în con
curs și încrederea în forțele pro
prii, hotărîrea și dîrzenia în 
lupta sportivă, dragostea față de 
culorile clubului pe care îl re
prezintă — calități morale de
terminante în realizarea unei 
pregătiri de calitate și în obți
nerea sucesului în întreceri.

Existența acestor lipsuri re

flectă și slaba muncă desfășu
rată de consiliile multor cluburi 
și asociații, C3re. insuficient În
drumate. se mulțumesc cu rezul
tate mediocre, propunîndu-și ca 
obiectiv evitarea retrogradării și 
ocupîndu-se, de regulă, de 1-2 
secții, cu care irosesc majorita
tea mijloacelor materiale de care 
dispun.

Consiliile reg’onale UCFS nu 
se ocupă în măsura cuvenită de 
problemele majore ale sportului 
de performanță, nu controlează 
cu exigenta necesară activitatea 
cluburilor și asociațiilor, nu ac
ționează cu perseverență pentru 
ca, în colaborare cu secțiile de 
învățămînt ale sfaturilor popu
lare. să învioreze activitatea 
sportivă școlară.

La rîndul lor, federațiile 
acordă încă un insuficient spri
jin comisiilor pe ramură de sport 
regionale, nu îndrumează, nu 
controlează conținutul muncii de 
instruire în secțiile de perfor
mantă, nu se preocupă suficient 
de orientarea muncii antrenorilor 
și de generalizarea metodelor 
avansate de pregătire.

Nesafisfăcătoare sînt și măsu
rile luate pînă în prezent de Bi
roul Consiliului General al 
UCFS pentru o mai rațională 
folosire a bazei materiale, ca și 
pentru formarea cadrekr de teh
nicieni necesari mișcării sportive, 
în special în regiunile care duc 
lipsă de asemenea cadre (Hune
doara, Suceava, lași, Oltenia și 
altele).

★
Analizînd lipsurile existente în 

activitatea sportivă de perfor
manță, Plenara Consiliului Ge
neral al UCFS a adoptat un 
plan de măsuri cuprinză
tor, de a cărui îndeplinire 
sînt răspunzătoare toate or
ganele și organizațiile sporti
ve. Aceste măsuri, ca și planul 
de perspectivă pentru perioada 
1965-1968 trebuie să stea în cen
trul atenției Consiliului General, 
consiliilor regionale și federa
țiilor. Ele au datoria să folo
sească mai bine baza materială 
existentă, să repartizeze mai ju
dicios cadrele de tehnicieni, să 
asigure un bogat calendar com- 
petițîonal tocai și central, să 
conlucreze mai strîns cu Minis
terul Invățămîntuluî și secțiile de 
învățămînt ale sfaturilor popu
lare. cu organele și organizațiile 
sindicale. U.T.M. șî în mod spe
cial cu U.A.S.R. penfru reali
zarea integrală a sarcinilor pri
vind ridicarea calitativă a spor
tului nostru de performanță.
Plenara a apreciat că una din 

principalele sarcini în perioada 
actuală o constituie îmbunătă
țirea activității de perfor
manță in toate verigile miș
cării sportive. Printre cele
lalte obiective cuprinse in 
planul de măsuri, se prevede ca 
o atenție specială să se acorde 
lărgirii bazei de mase îndeosebi 
a sporturilor olimpice, și In pri
mul rînd, a atletismului, gimnas
ticii, boxului, luptelor, sporturilor 
nautice, halterelor, înotului, scri
mei. ciclismului și tirului disci
pline cu probe multe în progra
mul Jocurilor Olimpice.

Pentru aceasta, este necesar 
să se îmbunătățească simțitor 
activitatea secțiilor din cadrul 
cluburilor și asociațiilor, asîgu- 
rîndu-se mijloacele necesare și 
cadrele corespunzătoare de teh
nicieni. care pe baza unei temei, 
nice munci de instruire, desfă
șurată în perspectivă, să spo
rească numărul sportivilor clasî. 
ficați, al celor cu calități deose
bite. apți de a fi promovați Jn 
loturile reprezentative și capabili 
să obțină rezultate la nivelul 
celor mai bune performanțe mon
diale.

în vederea îndeplinirii acestor 
cerințe majore, federațiile, consi
liile regionale și raionale UCFS, 
ca și comisiile pe ramură de 
sport au datoria să realizeze in 
fapt legătura organică ce trebuie 
să existe între activitatea spor
tivă de mase și cea de perfor
manță. prin mărirea numărului 
de sportivi și secții, prin antre
narea lor înir-o bogată activi
tate competițională locală, prin 
depistarea și îndrumarea celor 
mai talentate elemente spre sec
țiile de performanță care dis
pun de bază materială și antre
nori calificați.

Planul prevede, de asemenea, 
ca organele și organizațiile 
UCFS,să acorde toată atenția 
pregătirii și desfășurării fazelor 

de mase ale diferitelor compe
tiții și. în special, ale campio
natelor republicane în ■ fiecare 
asociație sportivă.

Apreciindu-se importanta tot 
mai mare pe care o are speciali, 
zarea timpurie în obținerea ma
rilor performanțe sportive, pla
nul de măsuri prevede sarcini 
menite să ducă la lărgirea efec
tivelor de copii șî juniori în 
toate secțiile și la îmbunătățirea 
muncii in unitățile profilate pe 
3ctivitatea sportivă cu copiii șî 
juniorii. O atenție mai mare tre
buie acordată îndrumării aso
ciațiilor sportive din școlile de 
cultură generală și profesionale.

In colaborare cu Ministerul 
Invățămîntuluî, Consiliul Gene
ral al UCFS va contribui la 
îmbunătățirea muncii din școlile 
sportive de elevi și școlile 
medii cu program special de 
educație fizică, principate pepi
niere ale sportului de perfor
manță. O îndatorire de cinste re
vine în această privință tuturor 
profesorilor de educație fizică, 
întrucît ei orientează primii pași 
în sport ai copiilor, dezvoltîn- 
du-le dragostea pentru mișcare, 
pentru exercițiul fizic. Ei vor 
trebui să muncească u și mai 
multă însuflețire pentru pregă
tirea multilaterală a tinerilor 
cu calități deosebite, de care 
are atîta nevoie mișcarea spor
tivă.

In acțiunea de depistare și 
pregătire a elementelor de per
spectivă, organelor UCFS le re
vine sarcina să angreneze cefe 
mai valoroase cadre de antre
nori, pe toți profesorii de edu
cație fizică, stimulînd pe cei 
care promovează tin-erî talentați 
în secții, în formațiile reprezen
tative ale cluburilor și asocia
țiilor și în loturile republicane 
de juniori, tineret sau seniori.

Pentru ridicarea nivelului 
muncii de instruire și educație 
din secțiile cluburilor și asocia
țiilor sportive, planul adoptat 
de plenara Consiliului General 
al UCFS cuprinde măsuri pri
vind orientarea și perfecționarea 
metodicei antrenamentului în 
concordanță cu cerințele actuale.

In acest scop o atenție sporită 
se va acorda ridicării nivelului 
profesional al antrenorilor, prin 
organizarea de către federații a 
unor cursuri de perfecționare, 
prin lărgirea schimbului de ex
periență cu antrenori și tehni
cieni renumiți de peste hotare. 
Un rol important în ridicarea 
nivelului muncii tehnicienilor 
revine Consiliului științific al 
UCFS. federațiilor. Centrului de 
medicină sportivă, precum și 
cabinetelor metodice regionale 
care, cu sprijinul organelor 
UCFS. trebuie sa devină, la rîn
dul lor. mai active și să spriji
ne în permanență îmbunătățirea 
procesului de instruire din sec
ții, orientînd și îndrumînd în 
mod concret munca 3ntrenorilor 
și instructorilor sportivi.

Pentru a asigura e orientare 
și un conținut corespunzător ac
tivității d.n secțiile pe ramură de 
sport, federațiile vor elabora pro
grame de antrenament care să 
cuprindă indicații specifice ra
murii de sport respective pri
vind selecția și metodica antre
namentului. La alcătuirea aces
tora se va avea în vedere nece
sitatea creșterii volumului și in
tensității muncii, măririi numă
rului de antrenamente și a efor
tului în cîeluri săptâminate, fo
losirii unor mijloace mai va
riate de instruire și introducerii 
în practică a datelor științifice 
cele mai recente.

Organele și organizațiile 
UCFS să asigure o mai mare 
stabilitate efectivelor de spor
tivi șj antrenori din secții, In ve
derea realizării continuității me
todice în procesul de instruire 
— condiție neapărat necesară 
pentru obținerea unor rezultate 
superioare.

Planul adoptat de Plenara 
Consiliului General al UCFS 
cuprinde și măsuri privind o 
mai bună organizare a activi
tății cluburilor, profilarea lor pe 
anumite ramuri de sport pentru 
care au condiții. în vederea 
realizării unei activități calita
tiv superioare.

Se prevede, de asemenea, ca, 
în funcție de posibilități, să 
se organizeze cluburi pe lingă 
mari întreprinderi, și, ia cola
borare cu Ministerul Invăță- 
mîntului și U.A.S.R., în insti
tute de învățămînt superior. 
Paralel cu aceasta, vor lua 

ființă cluburi specializate pe 
cîteva ramuri sportive, în func
ție de tradițiile și posibilitățile 
existente pe plan local.

îmbunătățirea muncii în do
meniul sportului de performanță 
este strîns legată și de folosirea 
mai rațională și buna întreținere 
a tuturor bazelor sportive. în 
această privință, lucrările plena
rei au scos în evidență faptul 
că există încă posibilități neva- 
iorifîcate, ceea ce impune o mat 
judicioasă planificare a folosirii 
timpului și spațiului de lucru, 
astfel ca fiecare sală sau teren 
să fie utilizate cu toată capaci
tatea lor. Manifestînd mai mul-, 
tă inițiativă și spirit gospodă
resc, cluburile și asociațiile spor
tive vor trebui să amenajeze cu 
mijloace cit mai economicoase 
terenuri simple, ca șî spații de 
lucru necesare instruirii tntr-o 
serie de sporturi cum sînt halte
rele, luptele, gimnastica, boxul 
și altele șl unde să se poată 
lucra chiar cu un număr mai 
restrîns de sportivi. In colabo
rare cu organele locale, consi
liile regionale și raionale UCFS 
să studieze posibilitatea șî — 
pe baza aprobării forurilor în 
drept — să reamenajeze prin 
soluții ieftine unele construcții 
adaptabile cerințelor activității 
sportive. Amenajarea pe lingă 
școli a unor terenuri simple 
pe care să se poată învăța 
și desfășura unele probe atle
tice și jocuri sportive va con
tribui la cuprinderea unui nu
măr tot mai mare de elevi în 
practicarea sistematică și orga
nizată a exercițiilor fizice și a 
sportului.

Consiliul General al UCFS va 
acorda o mai mare atenție 
îndrumării federațiilor, con
trolul activității desfășurate 
in cluburi și asociații. Traduce
rea în viață cu hotărîre și per
severență a prevederilor planu
lui de perspectivă de patru ani 
va trebui să asigure o mai bună 
reprezentare a țării noastre la 
viitoarele Jocuri Olimpice care 
vor avea loc în 1968, în Mexic. 
In acest scop, sarcini deosebite 
revin întregului activ al Consi
liului General al UCFS și fede
rațiilor sportive care, printr-o 
mai strînsă legătură cu cluburile 
și asociațiile sportive vor tre
bui să influențeze puternic pro
cesul de instruire și educație.

La rîndul lor. consiliile regio
nale vor trebui — așa cum 
prevede planul de măsuri — să 
considere creșterea continuă a 
calității muncii în domeniul spor
tului de performanță ca o sar
cină permanentă și de prim or
din, în rezolvarea căreia să-șî 
mobilizeze toate forțele. Ele au 
datoria să activizeze comisiile 
regionale, pentru ca acestea 
să-și îndeplinească în întregime 
rolul pe care îl au în lărgirea 
bazei de mase. în ridicarea cali
tativă a campionatelor locale. în 
dezvoltarea activității sportive în 
rîndul elevilor și studenților, în 
organizarea unui control siste
matic și a unei Indrdmări ca'ifi- 
cate și permanente a secțiilor de 
performanță. j

Consiliile cluburilor trebu’e 
să-și îmbunătățească activitatea 
practică, ridieînd-o lă nivelul 
sarcinilor mari șî de răspunde- 
re ce decurg din cerințele actua
le ale sportului tfe performantă. 
Munca temeinic «rgan-izată, 
competența și exigența in Îndru
marea secțiilor preocuparea sis
tematică pentru continua întă
rire a muncii de educație, a dis
ciplinei șî răspunderii îață de 
sarcinile de pregătire și concurs 
— iată numai cîteva din sarci
nile ce revin în această perioadă 
tuturor consiliilor cluburilor.

Invățînd din succesele și mat 
ales din lipsurile manifestate la 
edițiile precedente aie marilor 
competiții sportive și îndeosebi 
ale Jocurilor Olimpice, se im
pune ca — In conformitate cu 
sarcinile trasate de recenta ple
nară — Consiliul General al 
UCFS și federațiile să treacă 
neîntîrzi-at la stabilirea loturilor 
de perspectivă, la. elaborarea 
planurilor de pregătire și fixa
rea normelor de control anuale 
în funcție de nivelul performan
țelor mondiale.

Numai ta acest fel vom asi
gura din timp toate condițiile 
în vederea unei cît mai bune 
reprezentări a țării noastre la 
Jocurile Olimpice din 1968.

Dezbaterile Plenarei Consiliu
lui General al UCFS' au arătat 
hotărîrea fermă a activului miș
cării sportive de a pune întrea
ga sa capacitate și energie crea, 
toare în slujba înfăptuirii sarci
nilor încredințate de partid și 
guvern, de a ridica activitatea 
sportivă de performanță la ni
velul celorlalte realizări obținute 
de poporul nostru în lupta pen
tru desăvîrșirea construcție’ sn. 
r’a.lsfe fa Republica Populară 
Romînă.



PREGĂTIRI

balon.

PREGĂTIRI...
început antrenamentele care se desfă
șoară atît în sală cit și în aer liber. 
Lotului de anul trecut i s-au adăugat 
jucătorii Georgevici, Grizea și Fischer, 
ultimii doi promovați de la juniori. Pre
gătirile stat conduse de fostul jucător 
reșițean Negrău.

Petre Petrișor-coresp.

• Victoria P. Neamț se află la al 
12-lea antrenament. Antrenamentele se 
desfășoară sub conducerea prof. Toma 
Radu și Ștefan lonescu. De menționat 
că în lot au fost introduse elemente 
tinere ca llarion, Hiszo, Udriș, Sna- 
cooschi. De altfel, media de virstă 
a echipei este 20 de ani. In lot predo
mină buna dispoziție și optimismul.

C. Nemțeanu-ccresp.

Avem nevoie
de jucători conștiincioși

Voinea (Steaua) și Nicolae Anton (Metalul) in luptă pentru 
(Fază din meciul Steaua — Metalul 1—0)

Foto: 1. Mihăică

4INERUL BAIA MARE — META- 
RGISTUL BAIA MARE 7—1 (4—1). 
rida s-a disputat pe un teren aco- 
■it cu zăpadă și, în ciuda celor minus 
grade, ta fața unui public numeros, 
tierii s-au comportat bine. Cele 7 
uri au fost marcate de Sasu (min.
43 și 51), Soo (min. 2 și 42), Vaida 

in. 60) și Drăgan (min. 72). Pentiu 
•talurgistul a înscris Neumayer (min. 
. Minerul a prezentat echipa: 
/Iad (Moritzi)-Cromeli, Szekely, 
(icu (Ujvari), Donca-Rosznai (Vuieta), 
izaru (Halagian)- Drăgan (Turdeanu), 
il'Hasu), Sasu (Drăgan), Czako. Toate 
timbările s-au efectuat în min. 46.

L. Chira-coresp.

liderul campionatului regional.
au fost realizate de Selvmesi I 
Comța (2), Chercîu (2), Laufceag, 
caru (din 11 m) pentru C.S.M, 
pectiv Aruncuteanu și Florescu 
11 m).

Golurile
(3),
Vă- 
res- 
(din

llie lonescu-coresp.

TRACTORUL CORABIA — RĂSĂ
RITUL CARACAL 4—3 (3—2). For
mația din categoria C, Tractorul Co
rabia, și-a continuat pregătirile întâl
nind Răsăritul Caracal din campionatul 
regional. Meciul a fost spectaculos.

Ochea Avacum - coresp.

• Locul 12 pe care s-a clasat la 
sfîrșitul turului categoriei C, seria Est, 
echipa Dinamo Moldova Iași este com
plet nesatisfăcător. Cauzele acestei com
portări au făcut obiectul unei analize 
din partea consiliului asociației. Echipa 
a fost întinerită prin promovarea unor 
juniori: Loncovschi, Onica, Scînteie, 
Comănescu etc., renunțîndu-se la ser
viciile jucătorilor certați cu disciplina 
sportivă. Secția de fotbal urmărește în
deaproape desfășurarea 
pentru 
optime 
lorilor

pregătirilor 
retur, asigurarea unor condiții 
de antrenament, educarea juca
ta spiritul întăririi disciplinei

In ultimul timp au luai amploare dis
cuțiile despre fotbal îndreptate spre un 
scop bine definit • îmbunătățirea calită
ții fotbalului practicat la noi in țară.

Este cazul să ne ocupăm și de unele 
aspecte legate de comportarea jucăto
rilor. In această privință un lucru este 
cert și nu lipsit de importanță: la 
toate eforiuriie ce se fac pentru redre
sarea fotbalului nostru, cel mai puțin 
iau parte.,, jucăto
rii, nu ații prin dis
cuții sau propuneri, 
ci printr-o comple
tă lipsă de interes 
în pregătirea lor. 
De unde și de ce 
această situație ? 
După părerea mea 
jucătorilor este o urmare firească a gre
șitelor lor concepții despre viață în gene, 
ral și despre fotbal în special. Materiale
le apărute au arătat pe bună dreptate că 
la această stare de fapte au contribuit 
însă și antrenorii eît și alți factori de 
răspunde’e. intrucit aportul substanțial 
pe care.l pot aduce jucătorii la redre
sarea fotbalului se realizează atît prin 
disciplina liber consimțită, dar și prin 
muncă de lămurire. Numai că in sta
diul actual al fotbalului nostru, factorii 
de răspundere trebuie să acționeze cu 
toată hotărîrea împotriva jucătorilor 
care nu vor să se încadreze în regimul 
de viață normal, cerut de sportul de 
performanță.

Este cunoscut faptul că in antrena
mentele actuale, antrenorii caută să lu
creze cu jucătorii după metodele cele 
mai înaintate. Aceasta înseamnă antre
namente „tari" ui care își Jac loc tot

ma( des eforturile intense, lucru în vi
teză eto , antrenamente care-șt ating 
scopul numai pe un organism perfect 
sănătos. Or, in fotbalul nostru unii ju
cători continuă sâ-șț bată joc atît de ei 
cit și de lotbal, prin atitudini st com
portări compromițătoare și. dăunătoare. 
Incidentul provocat de unii jucători de 
ta Dinamo vorbește de la sine. Și asi
gur pe eei care

CIJVÎATUl CIIIIOWI

această tendință a

vor să eunoască mai 
amănunțit aceste as
pecte, că șt alte e- 
ehipe își au ^mo
strele" lor. Trebuie 
să fim de aoord că. 
eu astfel de ele
mente, un antrenor, 
aricit de capabil ar 

' rezolve sarcinile an-fi, nu poate să-și 
trenameniului și apoi ale jocului

Această stare de lucruri grăbite in
stalarea oboselii, apoi a supraantrena- 
mentului. Ca urmare dorința de pregă
tire dispare.

Cu asilel de jucători, care sini obiș
nuia să ducă o oiafă plină de „distras- 
ții" și ca urmare a acestora, o pârtiei, 
pare necorespunzătoare la antrenamente 
și jocuri, nu se vor obține altceva decît 
rebuturi. Avem nevoie de tunători se
rioși, exemple de conștiinciozitate și 
disciplină la antrenamente, iar pe tere
nul de joc exemple de dăruire pentru 
sportul cel mai îndrăgit.

Pe acești jucători putem să i avem 
dacă, printre altele, se po'nește la o 
muncă hotărită 
și ușuraticilor.

împotriva chiulangiilor

'1NAM0 PITEȘTI — METALUL
TEȘTI 2—0 (1—0). Peste 2000

spectatori au înfruntat gerul
4-1C grade) pentru a asista la primul 

sci de fotbal din acest an Protago- 
formațiile piteștene Dinamo din 

; tegoria A și Metalul din categoria C.
Deși cu caracter de verificare, me
ii a fost viu disputat. Dinamoviștii 

terminat victorioși cu scorul 
—0 (1—0).
Dinamo a folosit un lot de 24 
cători, mulți dintre ei juniori. 
Pregătirile echipei Dinamo Pitești

' sfășoară sub conducerea antrenorilor 
Mărdărescu și Ștefan Vasile, aju- 

.ți de Traian lonescu,
Piteștenii vor juca, ta continua- 
Melalul Pitești 
(14 februarie), 

28 februarie).

de

de

se

coordonator
ținic. 
j cu

. .eaua 
ți și

(11 februarie). 
Știința Craiova

Ion Udrescu
corespondenți

și ion Onițel

• Liderul seriei Nord din cate
goria C. A.S. Aiud, își continuă antre
namentele sub îndrumarea lui Ovidiu 
Hulea. La dispoziția antrenorului se 
află următorii jucători Olteanu I, Bota, 
Moise, Ijizăr, Florea, Chelemen l, Ol
teanu 11, Gal, Tudoran, Apahideanu, 
Korch, Covaci, Crăciun, Chelemen II, 
Chelemen 111, Ilea, Ratoni, Budai și 
Beldeanu, De la pregătiri lipsește ne
motivat jucătorul Tatu. La 21 fe
bruarie este programat primul joc de 
verificare.

1. Alexandru - coresp.

• Fotbaliștii de la C.S.M. Reșița 
au în acest an ca obiectiv evitarea zo
nei retrogradării, lucru pe care-1 vor 
putea realiza numai printr-un joc îm
bunătățit față de cel practicat în turul 
campionatului. In acest scop ei și-au

Valeria Stan-coresp.
ION VOICA

asistent 1 C.F.

Speranțele muscelenilor
Muscelul Cîmpulung este una dintre 

echipele noastre fruntașe din campio
natul republican de juniori. Ea ocupă 
locul II. in seria a V-a. la numai 2 
puncte de liderul Dinamo Pitești pe 
care l-a întrecut, in intilnire directă, 
cu 1-0.

Echipa este pregătită de inst-ucioral 
Nicolae Bălașa, care a reușit să cre
eze o adevărată pepinieră pentru for
mația de seniori care activează in 
campionatul categoriei C.

lată în fotografia noast'ă oe țunio- 
rii de la Muscelul Cîmpulung, aoind 
în mijlocul lor pe instructorul Nicolae 
Bălașa.

Foto și text i Viorel Popescu 
coresp.

CONCURSUL „CEL MAI BUN FOTBALIST JUNIOR'
S.S.M. SIBIU — A.S.A. SIBIU 9—2 
■—0). Aflați la primul joc de veri- 
țare, fotbaliștii de la C.S.M. Sibiu 
au comportat destul de bine, dovadă 
oral cu care au depășit pe A.S.A.,

Consfătuirea arbitrilor
Timp de două zile — sîmbătă și 
iminîcă — s-a desfășurat la sediul 
ansiliului General al UCFS consfă- 
irea arbitrilor de categorie republi- 

mă.
Ședința a fost deschisă de tov. An- 

■ei Rădulescu, președintele colegiu 
ii central, care, după ce a analizat 
ctivitatea arbitrilor pe 1964, a fixat 
ibiectivele anului ta curs.

Discuțiile care au avut loc în con- 
inuare, precum și filmele cu caracter 
ocumentar. au avut darul să lămu- 
.jască în rîndurile „cavalerilor fluie- 
ilui“ o serie de importante probleme 
le activității lor.
Cu viu interes a fost ascultat re- 

jratul prezentat din partea colegiu 
ii central de antrenori, de antreno- 
ul federal Nicolae Petrescu intitulat: 
Interpretarea justă a jocului jn ca
rul regulamentului".
In continuare tov. Gheorghe Popes- 

u, președintele F. R. Fotbal, a vorbit 
țespre problemele cele mai importan- 
e ale fotbalului nostru și a recoman- 
iat arbitrilor să studieze ultimele lu- 
rări de specialitate apărute: manua- 
ul .Fotbal, joc și antrenament" și 
„Regulamentul jocului de fotbal (co 
neuiatj*.

Printre propunerile Comisiei centrale 
de juniori făcute pentru îmbunătățirea 
activității în rîndurile juniorilor se află 
și organizarea, cu titlu experirnental- 
demonstrativ, a Concursului „CEL MAI 
BUN FOTBALIST JUNIOR”, care se 
va desfășura anul acesta în două etape 
(de club și finală).

Concursul „Cel mai bun fotbalist 
junior" a fost experimentat anul tre
cut cu 40 de juniori în tabăra de vară 
de la Mediaș, dovedmdu-se ca un 
foarte bun mijloc de pregătire. De 
menționat că juniorii care au obținut 
cele mai bune rezultate în acest con
cura au fost promovați apoi în loturi 
și echipe de categoria A și B (N. Pan- 
tea, Al. Boc, O. Olteanu, V. Sălceanu, 
M. Rugiubei, I. Romanov ș.a.).

In ce constă concursul ? Concurentu
lui î se cere efectuarea înlănțuită a 
unor procedee tehnice de prelucrare 
și condusul mingii pe pămtat, cu fen
tă, condusul mingii la semiînălțime cu 
folosirea obligatorie a ambelor picioa
re, precizia pasei din viteză, jocul cu 
capul, trasul la poartă ș-a. Toate aces
tea se desfășoară pe un teren ta arcuit 
(după cum se vede în schiță) care poa
te fi amenajat pe orice teren de fot
bal.

Probele de forță, tadetnînare și 
detentă, înlănțuite ta același circuit și 
care împreună cu cele tehnice trebuie 
efectuate într-un timp dat (barem), 
asigură o pregătire complexă a junio
rilor.

In ceea ce privește organizarea, con
cursul se va desfășura în următoarea 
fermă;

IN PRIMA ETAPĂ vor fi angrenate 
ta concurs una-două echipe fruntașe 
de juniori din fiecare regiune, care 
vor fi puse în temă nrin instnictiuwle 
și regulamentul concursului, primite de 

la comisiile regionale de fotbal. In 
baza acestora, antrenorii vor include 
în programul echipelor respective și 
această formă de pregătire, urmind ca 
în ultima decadă a lunii aprilie să se 
organizeze, sub observația comisiei re
gionale, concursul local, care va desem
na pe cel mai hun junior din regiune 
la această probă.

A DOUA ETAPA (finală) se va or
ganiza de către F.R.F. prin Comisia 
centrală de juniori, la București în luna 
mai. Vor participa 20 de juniori (16 
din regiuni și 4 din București) din rta-

★
SCHEMA TRASEULUI

Parcurg er ea ci rcuitui ui
alaturat

I- Start fără minge. 11. 
Condusul mingii printre ja
loane 111 Pasa reci u biată 
la panou IV. 3 rostogoliri 
cu mingea între glezne V. 
Condusul mingii la semi? 
înălțime cu folosirea alter
nativă a ambelor picioare. 
VI. li flotcrt Vii Pasa pe 
sub cele două porțite si 
condus printre jaloane. 
VIU Trecerea mingii, șl 
jucătorului peste două gar
duri. IX. Atancctrea de la 
tușe icu ambele brațe).

X. Parcurgerea cercului de 
la centrul terenului condu
cing. mingea la semiînăl- 
țime cu ambele picioare 
(primul sfert de cerc) cu 
piciorul drept (al doilea 
sfert de cerci cu piciorul 
sting (al treilea sfert de 
cerc) cu capul (ultimul 
sfert de cerc). XI. Condu
sul mingii printre 5 portițe 
și tras la poartă cu picio
rul drept. XII Tras lu 
poartă cu pictorul sting si 
alergare spre linia de so
sire. 

dul cărora va fi desemnat cel mai bun 
fotbalist junior al concursului experi
mental -demonstra tiv.

Cu îmbunătățirile ce se vor putea 
aduce regulamentului, după oonsuma- 
rea acestei faze, concursul va fi gene
ralizat, angrenînd în cele trei etape în 
care se va desfășura (raională, regio
nală și finală) întreaga masă de fotba
liști juniori.

Caracterul atractiv, stimulativ și or
ganizat al acestui concurs, va permite 
depistarea junimilor talentați, necesari

★

CONCURSULUI „CEL MAI BUN 

fotbalului nostru, iar caracterul specifio 
al circuitului va asigura juniorilor o 
pregătire superioară, creînd condiții op
time pentru îmbunătățirea și perfecțio
narea procedeelor tehnice, ta condiții de 
îndeminare și tezistență în regim de 
viteză control și autocontrol.

In urma acestui concurs cei mai buni 
fotbaliști juniori clasați pe primele 
locuri ta etapa finală vor fi premiați 
de F.R.F.

I. BĂLÂNESCU
antrenor federal

★
FOTBALIST JUNIOR"
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CULESE DIN SĂLI... O verificare utilă in vederea
Partidele disputate duminică în cele 

două competiții de iarnă, „Cupa Spor
tul popular" și „Cupa F.R.H. , au pri
lejuit spectacole atractive și cîteva ob
servații interesante.

• Mai întîi despre echipele de ju
niori, la ale căror turnee finale — ca 
și în alte ediții ale „Cupei Sportul 
popular" — s-au calificat din nou mai 
multe echipe S.S.E. (cinci la număr, 
din opt finaliste), ceea ce subliniază 
munca rodnică dusă la aceste școli în 
domeniul handbalului. Elevele de la
S.S.E. nr. 2 București, deși cu o talie 
mai mică, decît colegele lor din Con
stanța, au reușit totuși să le depă-

NOTE, ȘTIRI,
ZILELE ACESTEA s-a înapoiat în 

Capitală antrenorul emerit I. Kunst- 
Ghermănesou, care a fost invitat de 
federația iugoslavă de handbal să țină 
o serie de conferințe cu caracter me
todic la Belgrad, Zagreb și Sarajevo. 
Aceste conferințe, ținute în fața unui 
mare număr de antrenori și instructori 
(46 la Belgrad, 42 la Zagreb și 26 la 
Sarajevo), dintre cei mai buni din 
Iugoslavia, au avut ca teme: „Plani
ficarea antrenamentului la handbal", 
„Pregătirea specială a unei echipe se
lecționate pentru un turneu". „Selec
ționarea jucătorilor pentru echipele de 
performanță". „Pregătirea psihologică 
a jucătorului de handbal" și „Combi
nații tactice în atac în handbalul mo
dern". Conferințele au stîrnit mult in
teres și au fost urmate de ample dis
cuții, astfel că ele au constituit un 
reușit schimb de experiență contribuind 
la atingerea scopului urmărit de fede
rația iugoslavă: ridicarea calificării 
profesionale a antrenorilor săi prm in
vitarea unor specialiști de peste hotare. 
In plus, după cum. ne spunea antreno
rul emerit I. Kunst-Ghertnănescu, fe
derația iugoslavă are în proiect invi
tarea a doi antrenori romîni ca profe
sori la școala de antrenori, ceea ce 
va contribui la realizarea unei colabo
rări mai eficiente între cele două fe
derații. Toate acestea subliniază bu
nele aprecieri de care se bucură hand
balul nostru.

DUMINICA, ÎN „CUPA F.R.H." 
(senioare) s-a mai disputat meciul 
Știinta Cluj — C.S.O. Baia Mare: 
23—5 (8—1) și 12—11 (6—5).

Ultima zi la concursul special Pronoexpres
IO AUTOTURISME 
MOTOCICLETE -TELEVIZOARE - ETC.

iCONCURS SPECIAL PRONOEXPRES
Pronosportul continuă seria concursu

rilor cu mari surprize.
Și etapa de duminică 7 februarie a 

înregistrat o serie de rezultate surpriză 
dintre care cel mai important este vic
toria lui Lanerossi asupra lui Milan.

Cu asemenea surpriză este foarte pro
babil ca și la acest concurs să nu se 
înregistreze 12 rezultate... și reportul de 
122.744 lei să crească.

In orice caz. concursul PRONOSPORT 
nr. 7 de duminică 14 februarie va pre
zenta o atractivitate și mai mare.

Dăm mai jos programul acestui inte
resant concurs :

Torino—Milan 
Atalanta—Foggia 
Fiorentina—Varese 
Genoa—Catania
Internazionale—Lazio 
Lanerossi—Cagliari 
Manto va—J u ventus 
Messina—Bologna
Roma—Sampdoria 
Potenza—Palermc 
Pro Patria—Brescia 
Verona—Bari

Astăzi 9 februarie este ultima zi în 
care mai puteți depune buletinele pen
tru concursul special PRONOEXPRES de 
mîine 10 februarie.

Este primul concurs special PRONOEX- 
PREȘ din acest an. Se atribuie 10 auto
turisme după cum urmează :

SPORTUL POPULAR
Pag. a â-a Nr. 4605 

șească pe acestea prin pregătirea lor 
mai bună, prin bagajul de cunoștințe 
tehnico-tactice mai bogat și printr-o 
experiență competițională mai mare. 
Handbalistele din Constanța au cali
tăți fizice bune, dar îndemînarea și 
organizarea jocului lasă de dorit. Mun
cind pentru remedierea acestor lipsuri, 
ele pot realiza progrese. La juniori, 
C.S.S. București și Tehnometal Timi
șoara au prezentat formații echilibrate, 
pe care însă le diferențiază ritmul de 
joc și precizia în aruncări. C.S.S. joacă 
mult mai rapid și folosește des contra
atacul, pe cîtă vreme timișorenii joacă 
lent. In plus, ni s-a părut că procedeele

REZULTATE
ÎN TURNEELE FINALE ale „Cupei 

Sportul popular", pe lîngă echipele de
semnate duminică, mai sînt calificate:
S.S.E. Tg. Mureș la fete și S.S.E. Ti
mișoara la băieți.

PROGRAMUL ETAPEI A II-A a fa
zei intercentre din „Cupa F.R.H." 
(13—14 februarie): Dinamo Brașov — 
Știința Tg. Mureș, Știința Cluj — 
Știința București, Raf. Teleajen — 
C.S.M. Reșița (la București) la seniori, 
Știința Cluj — S. M. nr. 4 Timișoara, 
AAureșul Tg. Mureș sau Favorit Oradea 
— C.S.M. Sibiu la senioare, plus res
tanța Rapid București — Spartac 
Constanța.

) ȘAH
TITLURILE DE CAMPIONI UNIVERSITARI ÎN JOC
PREDEAL 8 (prin telefon de la tri

misul nostru), — In programul sportiv 
al taberei studențești de iarnă de la 
Predeal, un loc de seamă îl ocupă, de
sigur, întrecerile finale ale campionate
lor universitare republicane de șah, edi
ția 1965. 42 de studenți și 24 de stu
dente, reprezentînd 14 centre universi
tare, își dispută titlurile. Se joacă după 
sistemul elvețian, pe parcursul a 7 
runde.

Primele partide au furnizat o serie 
de întîlniri interesante. Se joacă decis,

1 „FIAT 1100 D“, 2 „MOSKVICI", 3 
„FIAT 600“, 4 „TRABANT“.

Menționăm că, în situația neînregistră- 
rii a 10 variante cîștigătoare la catego
ria I, autoturismele rămase vor fi atri
buite variantelor de categoria a Il-a sau 
a IlI-a. Deci cu numai 5 numere cîști
gătoare se poate obține un autoturism.

Tragerea concursului special PRONO
EXPRES de mîine miercuri 10 februarie 
— va avea loc în sala Floreasca — după 
meciul inter Tațional de handbal feminin 
dintre combinata Știința-Rapid — T.S.K. 
Berlin.

Numerele cîștigătoare vor fi extrase 
din urnă de către cunoscuta cîntăreață 
Milva (Italia) și căpitanele celor două 
echipe de handbal.

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres nr. 
5 din 3 februarie 1965.

Categoria a Il-a 1 variantă a 34.449 lei 
și 5 variante a 9.449 lei;

Categoria a Ill-a 31 variante a 1.969 
lei;

Categoria a TV-a 239 variante a 328 lei;
Categoria a V-a 1.053 variante a 74 lei;
Categoria a VI-a’ 4.082 variante a 26 

lei.
Report la categoria I: 27.335 lei.
Tragerea la sorți pentru atribuirea 

premiului de 25.000 lei, variantei cîștigă
toare de la categoria a Il-a va avea loc '
miercuri 10 februarie a.c. ;

Rubrică redactată de Loto-Prono- ■
sport. 1 

tehnice nu sînt exersate în condiții de 
joc.

Dintre jucătoare și jucători am re
ținut pe Elena Gheorglie, Marilena 
Dincă și F. Mamaiaca (S.S.E. 2 Bucu
rești), care coniirmă bunele aprecieri 
de pînă acum, Maria Manolache — 
portarul echipei S.S.E. Constanța, Di- 
nea, Preotu, Cabrielescu și Mihăilescu 
(C.S.S, București), Hames — portar cu 
reale calități —, Hockl și Covaci (Teh
nometal Timișoara).

Subliniem faptul că la conducerea 
meciurilor de juniori au fost desemnați 
arbitri dintre cei mai buni.

• Trecînd la jocurile din „Cupa 
F.R.H." se cuvine semnalat faptul că 
echipele învingătoare — la seniori ca 
și la senioare — au obținut calificarea 
în mod clar, deși uneori (cazurile sînt 
puține) scorurile nu reflectă acest lu
cru. Dintre formațiile învinse, oel mai 
slab s-a prezentat Portul Constanța, 
care a pierdut la scoruri astronomice. 
Se pare că în această secție de hand
bal lucrurile nu merg deloc bine și de 
aceea se impun măsuri.

• Un aspect foarte neplăcut pentru 
jucători și spectatori ne-a fost sem
nalat de corespondenții noștri din Bra
șov, E. Bogdan și C. Gruia: sala Arma
tei, în care s-a jucat sîmbătă și dumi
nică, a fost neîncălzită. Problema a- 
ceasta trebuie să constituie urgent o 
preocupare pentru administrația sălii, 
cu atît mai mult cu cît aici la 19—21 
februarie se va desfășura turneul final 
al „Cupei F.R.H." la seniori, care cu 
siguranță va atrage un mare număr de 
spectatori.

la cîștig. în sistemul elvețian, remizele 
sînt aproape echivalente cu... înfringed. 
După două runde maximum de punctaj 
a fost acumulat ia băieți de C. Geor. 
gescu, N. Dăneț, D. Wolff (București), 
V. Adam, E. Mozes (Timișoara), H. Al- 
dea, Z. Nagy (Iași) și V. Botezatu 
(Brașov), iar la fete de Victoria Vi- 
drașcu, Rodica Zaharia (București), Ro. 
zalia Szalai, Pia Brinzeu (Timișoara) și 
Cornelia Meșter (Cluj).

Spectator la întreceri, petreeîndu-și 
vacanța de iarnă la Predeal, este cam
pionul mondial de juniori și campionul 
țării. Florin Gheorghiu. El va redeveni 
competitor miercuri, cind va susține un 
simultan la 20 de table cu participant 
la campionat,

întrecerile se încheie sîmbătă seara.
RADU VOIA

DE LA F. R. MOTOCICLISM
FEDERAȚIA ROMTNA DE MO- 

rOCICLISM face cunoscut tuturor 
cluburilor și asociațiilor sportive care 
au secții de motociclism că peri
oada de transferări expiră la 28 fe
bruarie a.c. Tot pînă la această dată 
se fac formele de legitimări și vize 
pe anul 1965.

Studioul cinematografic București prezintă săptămina viitoare filmul

Scenariul : ALECU IVAN GHILIA

Regia : LUCIAN BRATU

cu: GRAȚIELA ALBINI, EMANOIL PETRUȚ, 
MARIA CUPCEA, GHEORGHE NOVAC, 
DINU GHERASIM, CONSTANTIN GURIȚA, 
EMIL BOZDOGESCU, ELISABETA PREDA. 

STELA POPESCU

Imaginea : COSTACHE CIUBOTARU 

Muzica : TIBERIU OLAH

Decoruri ; MARCEL BOGOS

Sunet: Ing. CA MIL SILVIU

viitoarelor competiții internaționali
Cele cinci zile de concursuri la tenis 

de masă cît au durat finalele campio
natului republican pe echipe și indivi
dual — au constituit o ocazie nimerită 
de a analiza stadiul actual de pregătire 
a fruntașilor noștri înaintea viitoarelor 
întreceri internaționale. Se știe că vi
neri, Voința București va întîlni în ca
pitala R. S. Cehoslovace pe Spartak So- 
kolovo, meciul contînd pentru semifi
nalele „CCE", ediția feminină, iar 
peste alte cîteva zile, CSM Cluj, tot în 
cadrul semifinalelor „CCE“, va primi 
replica formației masculine a aceluiași 
club praghez. Deci, partidele de săptă- 
mîna trecută din București au fost ul
tima verificare internă a celor mai buni 
sportivi de la noi. Să vedem cum au 
evoluat ei.

Față de perioada relativ scurtă (nici o 
lună și jumătate) de cînd și-a reluat 
antrenamentele cu o nouă paletă (aco
perită pe ambele părți eu soft), cam
pioana țării, Maria Alexandru, s-a com
portat satisfăcător. Dezinvoltă în miș
cări, cu o viteză de deplasare mai mare 
și o rezistență bună, ea a jucat timp de 
cinci zile într-un ritm constant. Din 
punct de vedere tehnic, Maria Alexan
dru a arătat suficientă siguranță în îm
binarea diferitelor procedee, în dirija
rea mingilor din apărare, în executarea 
topspinului și a atacului din rever în 
diagonală. Se cer încă îmbunătățite lo
viturile ofensive din forhand (diagonală 
și linie) și rever în linie. In ce privește 
concepția de joc, prima noastră sportivă 
a „marcat" un progres, în sensul că 
a fost mai activă, a atacat mai mult (a 
făcut numai un singur set de „activi
zare" dintr-un total de 29). Este de 
dorit ca ea să persevereze în acțiunile 
ofensive.

In ordine, evidențiem pe Eleonora Mi- 
halca și Iudit Crejec. Prima, pentru jo
cul prestat în turneul final; pe cea de 
a doua, pentru maniera ofensivă în care 
a învins pe toate adversarele cu ex
cepția Măriei Alexandru și Ellei Con. 
stantinescu.

Mihalca desfășoară uneori cu destul 
succes, acțiuni de atac, reușește combi
nații frumoase și acumulează... puncte. 
Așa a cîștigat (bine condusă de antre
norul E. Proccpeț) la Ella Constanti- 
nescu. Inexplicabil a fost pentru noi, în 
schimb, felul cum a abordat partida cu 
Marta Tompa (o jucătoare defensivă 
sută la sută). Aici, Mihalca — este 
adevărat a ieșit învingătoare cu 3—0 
— a jucat prea mult la „țăcăneală", 
toate seturile terminindu-se la „activi
zare" : setul I de la 5—0, setul al 11-lea 
de la 0—0 (după zece minute), setul al 
111-lea de la 3—3. Pentru evoluția ac
tuală a tenisului de masă pe plan in
ternațional, o astfel de concepție la o 
jucătoare tînără ca Eleonora Mihalca 
(are 19 ani) nu este de loc recoman
dabilă. Este necesar, de asemenea, ca 
ea să-și îmbunătățească mișcarea la 
masă și viteza în execuții. în acest fel, 
Mihalca va putea să insiste în jocul 
de atac și împotriva adversarelor ofen
sive, să nu se dezorienteze așa cum s-a 
întîmplat mai ales în meciul pierdut cu 
Crejec. Aceasta din urmă a constituit 
o revelație prin permanentul ei joc de 
atac, cu care execută un adevărat „pre
sing" asupra adversarelor. Și la ea se 
poate face aceeași remarcă: cînd este 

contrată, devine nesigură, loviturile ni 
mai au aceeași eficacitate. Se cere prii 
urmare, o lărgire a procedeelor tehnict 

Deținătoarea titlului republican 1 
dublu femei (alături de Maria Alexan 
dru), Ella Constantinescu, ca întotdea 
una bine pregătită fizic, a demonstra 
din nou calitățile ei de apărătoare. Pă 
cat însă că ea nu utilizează cu ma 
mult curaj loviturile de atac, motiv pen 
tru care inițiativa aparține de regul. 
adversarelor. In acest concurs, Ell; 
Constantinescu a avut și unele scăder 
în ceea ce privește puterea de concen 
trare. Să sperăm că este ceva trecător 

La Catrinel Folea am observat , 
mai bună îmbinare a loviturilor și ace 
eași voință de luptă. Ea a greșit însi 
mingi extrem de ușoare și în situați 
importante. Are încă dificultăți la exe 
cutarea loviturilor de atac -pe ming 
înalte.

Dintre celelalte sportive, merită sub 
linieri tinerele Viorica Ivan, surorii' 
Victoria și Mariana Jandrescu, Magda 
lena Lesai.

La încheierea comentariilor privim 
evoluția fetelor, trebuie să spunem ci 
teva cuvinte și despre dublul Maria A 
lexandru — Ella Constantinescu. De,; 
a cîștigat, nu putem să ne declarări 
mulțumiți de modul cum s-a prezenta 
acest cuplu. S-a jucat prea static și ci 
atacuri doar răzlețe. Trebuie lucrat înci 
foarte mult, cu accent pe mișcare per 
manentă în teren (înainte, înapoi și la 
teral), pe dese intrări și continuări îi 
atac, pe sincronizarea acțiunilor

La băieți, pentru primii clasați, ace; 
leași constatări făcute după meciu 
CSM Cluj — Tusa Dusseldorf sînt va
labile și acum cînd este vorba de Co 
bîrzan, Reti și într-o anumită măsuri 
și de Giurgiucă. La ultimul am văzu 
un oarecare progres. Față de pregăti 
rea insuficientă pe care a avut-o. Ne 
gulescu nu putea să dea un randamem 
mai mare. Trebuie să-și întărească puț 
terea în lovituri și să renunțe la abuzu 
de execuții spectaculoase în favoarea ce 
lor eficace. Din rest, menționăm evo
luțiile lui Mircea Popescu, Virgil Sin- 
deanu. Marin și Dan Antonescu.

Despre comportările juniorilor, ne re
zervăm un articol viitor.

CONSTANTIN COMARNISCH1

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

handbal (f) T.S.K. Berlin — combinata 
Stiința-Rapid de astăzi și mîine din sala 
Floreasca, biletele se găsesc la casa 
specială din str. Ion Vidu, iar după 
amiază la casele sălii.

• Sâptămîna aceasta patinoarul ar
tificial din parcul „23 August" este 
deschis pentru patinaj public vineri 
orele 17—19, sîmbătă orele 14—16 și 
duminică orele 11—14.

• La patinoat funcționează un curs- 
de inițiere în patinaj pentru copii în
tre 6—14 ani. înscrieri se fac la pa
tinoar.

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



Revedere cu rugbiul

iiIRTDRĂ LA CAMPIONATUL REPUBLICAN
intrat în tradiția 

efor Irucureștene 
<șe de rugbi de a-și 
ia pregătirile în ve~ 

sezcmulin competi- 
trficial printr-o se- 

b meciuri amicale, cu 
ter de verificare. A- 
meciuri au loc în 

ii unei competiții 
apreciate tși mult 

bate, atît de rugbiști 
de amatorii sportu- 

balonul oval): „Cupa 
irtie", o adevărată 
ură la campionat, 
ul acesta „Cupa 6 
e“ se va desfășura 
•ganizarea clubului 
iv Constructorul. Or
atorii au întocmit din 
fe regulamentul, care 
:de — printre altele 
iprinderea echipelor 
rlpante intr-o singură 
cu meciuri tur-reUn, 

'urată normală.
ediția din aoest an a „Cupei 6 

vor participa următoarele for- 
: 'Grivița Hoție, Dinamo, Steaua, 
fesul, Gloria și Constructorul. 
ma etapă a competiției este pro- 
ată pentru duminică 14 februarie, 
orm regulamentului, toate meciu- 
vor avea loc pe terenurile clu

Meciurile dintre Progresul și Constructorul au ojerit 
aproape întotdeauna reușite spectacole rugbistice : 
o abundență de faze frumoase, dinamice, ca aceea 
din fotografia noastră Foto : V. Bageac

bului sportiv Constructorul, din șoseaua 
Olteniței. Organizatorii s-au îngrijit ca 
meciurile să fie conduse de o serie de 
arbitri dintre cei mai cunoscuți, care, 
cu acest prilej, vor aplica noile norme 
de arbitraj.

In cursul «certei săptămîni se va face 
tragerea la sorți a primei etape.

PATINAJ
Surprize în finalele campionatelor de viteză

TUȘNAD 8 (prin telefon de la tri
misul nostru). De două zile au loc 
în localitate întrecerile finale ale cam
pionatelor republicane de patinaj vi
teză. Nenumărați oameni ai muncii, 
■aflați la odihnă, printre care șî cîteva 
sute de studenți veniți în vacanță, au 
fost prezenți duminică și luni în jurul 
pistei amenajate pe Iacul Ciucaș. Tem
peratura extrem de scăzută (mercurul 
termometrul ui a coborît în ultimele zile 
la aproape 28 de grade.) și mai ales 
ninsoarea au frînat mult evoluția în 
întreceri a viteziștilcr. Timpii realizați 
de ei sînt departe de cei scontați în 
condiții atmosferice favorabile.

Bilanțul activității 
pe 1964

Dintre surprizele finalelor mențio
năm victoria Criștinei Trailer (Voința 
Brașov) în înireoerea directă cu £va 
Farkaș și cuoerî-rea titlului de campion 
republican la proba de 500 tn de că
tre Dan Lăzărescu, un patinator re
marcat pînă acum ca fondist. Eva Far
kaș este la primul ei insucces după ce 
9 ani .a dominat net campionatele. 
Este interesant de urmărit comporta
rea Cristinei Traher în ultimele doaă 
probe, care se aleargă marți, cînd se 
vor încheia (dacă timpul va permite), 
finalele campionatelor republicane.

Iată câștigătorii în probele disputate 
pînă în prezent: JUNIORI 11 — 12 ANI: 
BĂIEȚI : 1(» tn, 300 ra, 200 m, 500 

: m — Paul Romașcan-u (Dinamo Buc.) 
J 13,7, 39,4, 24,9, 65,5 ; fete : 100 m, 200 

ni, 300 m, 500 m — Rodica Nimereală 
I (Dinamo Buc.) 17,0, 28,9, 44,8, 73,1 : 

JUNIORI 13—14 ANI: 300 m, 1000 
m — Gh. Varga (Știința Cluj) 38,0, 
2:10,2; 500 m — Viorel Ionescu (Di
namo Buc.) 59,0; 1500 m — Fir.
Szabo (C.S.M. Cluj) 3:14,0; JU
NIOARE PESTE 14 ANI : 100 m, 300

m, 500 m — Anelise Ștefani (Voința 
Brașov) 14,1, 40,3, 66,6; 200 m — 
Sanda Novac (Dinamo Buc.) 25,9; 
JUNIOARE PESTE 16 ANI : 300 in — 
Ana Radeș (Știinta Cluj) și Doina 
Platon (C-S.M. Cluj) 43,6; 1000 in, 
1 500 m — Ana Radeș 2:21,1, 3:37,6; 
500 m — Maria Tașnadi și luliana 
Antal (ambele de la Făclia M. Ciuc) 
67,2; JUNIOARE 17—18 ANI : 500 
m, i 500 m, 1 000 m, 3000 m — Eleo
nora Laurentiu (Mureșul Tg. Mureș) 
59,8, 3:14,0, 2:02,1, 6:47,8; JUNIORI 
15—16 ANI: 500 m, 1 500 tn — R. 
Doraocoș (Făclia M. Ciuc) 51 j6, .2:43,7, 
nou record R.P.R (v.r, 2:45,0); JU
NIORI 17—18 ANI: 900 ra, 3000 tn
— Alex. Spițer (Știința Cluj) 59,0, 
6:103»; SENIORI (f) 500 m — Eva 
Farkaș (Mureșul Tg. Mureș) 51,7; 
1 500 tn — Cristina Traher (Voința 
Brașov) 2:58,0; (b) 500 m — D. Lă- 
zărescu (Dinamo Buc.) 48,1 ; 5000 m
— C. Comiatseghi (Dinamo Buc.) 
9:25,0.

<i. ȘTEFANESEU

Comisia de turfem-alpinism a orașu
lui București va prezenta darea de -sea
mă a activității pe anul 1964, azi, marți 
9 februarie, ora 17, în sala clubului In
stitutului politehnic.

După bilanț va urma o conferință cu 
tema „Monumente de artă feudală în 
Transilvania" pe care o va ține tova
rășa Corina Nicolescu de la Muzeul de 
artă al R.P.R.

Sînt invitați toți iubitorii de turism 
și alpinism din Capitală.

Tot despre baschetul american
— 0 declarație a antrenorului vasiie Popescu.

la întoarcerea sa in țara —

1965—an bogat în competiții 
interne și internaționale

De vorbă cu tov
sediul federației romîne de tir se 

‘poară ân aceste rite o intensă -sc
ite. Antrenori, tehnicieui. sportivi 
ași, membrii colegiilor și comâsii- 
ucrează de zor. Se stabilesc regu- 

jntete de desfășurare a conoursuri- 
'ipianuri de rea menajare a inștala- 

porigontrtui Tunari și se intac
te janotocsoial tratei nwi mare con- 

: al .anului, cainpionalete enropeue, 
are le va găzdui Capitala noastră. 

■ ntru a cunoaște obiectivele care 
în fața trăgătorilor noștri în acest

I, Pilug, secretar general al F. R. T
— lie măsuri a .luat federația 

pentru creșterea rezultatelor in pro- 
befe’care în 1964 s-»u dovedit a 
fi deficitare ?

— Vă referiți desigur la probele de 
armă liberă calibru mare și armă mi
litară ?

S.U.A., Va- 
reprezenta-ti-

ne-am adresat secretarului fede- 
1ON PILUG.

— Da, dar în plus să ne vorbiți 
și despre proba de talere care, la 
nivel de performanță, nu are su
ficiente elemente.

< — Ce fac în această perioadă 
trăgătorii fruntași ?

Țintod seama de faptul că anul 
ta, pe lingă numeroase e concursuri 
ne, care încep in primele zite ale 
averii, sportivii rt-mini participă la 
crease cortfruntări internaționale tn 

șfșpesle hotare, ei au și început 
ătlrîle. Primii care se antrenează 
pilin sînt bucureștenii și îndeosebi 
xsnenții loturilor. Pe poligonul de 
a din parcul Dinamo se antrenează 
c trăgătorii dm cluburile sportive 
Capitală. Duminică, de pi'dă tin
de frunte

rol.

— In primul rînd, s-au luat măsuri 
ca probele de armă calibru mare să 
fie incluse în majoritatea competițli'or 
republicane. urmând ca de dezvoltarea 
lor să se ocupe în mod deosebit Clu
burile Steaua și Dinamo. La talere 
se va continua acțiunea începută anul 
trecut și anume selecționarea trăgăto
rilor tineri care s-au remarcat în di
ferite concursuri. Asemenea elemente 
avem la cluburile Steaua, Olimpia, la 
Ș.S.E. nr. 1 și la asociația sportivă 
Dinamo Obor. Pe Ungă aceasta, există 

de 
de 
la

spne loteriile reprezentative. O serie de 
loturi au șâ fost reîmprospătate cu ti
neri tatantați ca, de exemplu, N. Viad, 
G. IJmbășanu, Al. tiered (la pistol 
viteză), L. Giușcă. N. Flamaropol, I. 
lutoianu (pistol precizie), S. Caban, 
G. Sichorschi, N. Vasilescu, Maria Ig
nat, Georgeta Șerban, Ruxandra Ma
rinescu (armă calibru redus), B. Ma
rinescu, G. Serice viei, S. Diaconu (la 
skeet) și alții.

— Deoarece unele din instala
țiile poligonului Tunari nu mai 
corespund cerințelor actualeu am 
vrea să cunoaștem ce îmbunătățiri 
se vor aduce 
live ?

acestei baze spor

au ii avut o prtiliă de

perspectiva înființării unei secții 
tir, specializată în probele cu pușca 
visătoare la asociația sportivă de 
A.G.V.P.S.

— Care 
concursuri 

. manto din -acest

cete mai importante 
mase și de perfor

am ?

— La oe 
de tir vor 
mîni ?

Deși data

întâlniri internaționale 
partidpa sportivii ro-

competiție, care se 
începătorilor, este 
armă sport. Ea va

- Cea mai largă 
-sează inclusiv 
pa F. R. Tir“ la 
î patru etape, pe asociație, raion, 
une și finală la Cluj, în zilele de 
1 august. Prima întrecere de am- 
re pentru sportivii fruntași, la toate 
ele, este „Cupa primăverii" (25— 
martie), care se organizează pe 

tre: București. Cluj, lași, Bacău, 
d, Ploiești, Giurgiu, Brașov etc. 
tează, în ordine, „Cupa Olimpia", 
pa I Mai" prin corespondență, 
pa Steaua", „Cupa Dinamo". La tri
ste două concursuri trăgătorii pot 
ne norma de maestru al sportului, 
utiie să precizăm că la toate con
turile oficiale din acest an fedena- 
a introdus și proba de arma stan- 
d care, de aLfel, figurează și în 
gramul campionatelor europene.
n ajunul „europenelor44, cei mai 
a trăgători din țară vor participa 
ultima mare verificare: campiona- 

republicane de seniori și juniori, 
baie să mai amintim și de tradi- 
lalele concursuri inlerorașe și in
tegrant, cum sînt cete de la Bhcu- 
ti. P'oiești, Arad. Brașov, I toi, Cluj, 
.au etc.

este mai îndepărtată 
(15—25 septembrie) e cazul să înce
pem cu campionatele europene, pe care 
le va găzdui poligonul de la Tunari. 
Aici se vor desfășura probele de armă 
liberă calibru redus și armă standard, 
pistol viteză, precizie și calibru mare, 
pentru seniori, armă liberă calibru re
dus șâ standard pentru senioare și pro
ba de talere aruncate din turn peaatru 
juniori. Pregătirile au și început și spe
răm că atît organizatorii cit și concu- 
renții noștri vor trece cu bine acest 
greu examen.

Prima ieșire peste hotare a trăgăto
rilor va avea loc în aprilie, la .Monte 
Carlo, unde se va desfășura cea de a 
IX-a ediție a „Cupei Țărilor Latine". 
Urmează „Cupa Națiunilor" la talere, 
care va avea loc în R.F.G., concursuri 
internaționale în Elveția, U.R.S.S., 
R.D.G., Lpgaria, confruntări triunghiu
lare Ia Belgrad și la București între 
reprezentativele Romîniei, R. F. Ger
mane și Suediei. Sportivii noștri vor 
mai participa la campionatele europene 
de talere și skeet de la Lisabona șj Ia 
„europenele" de armă liberă calibru re
dus de la Cairo (juniori).

— Camp'cnateile 
găsi nepregătiți, 
standul d: talere aruncate din șanț au 
și fost instalate aparate de lansarea 
talerelor tip „L’aporte", iar acum ur
mează ea și standul de skeet să fie 
modernizat. La probele de pușcă ca
libru mic, liniile de tragere se vor în
mulți de la 60 ia 150. și se vor aduce 
îmbunătățiri instalațiilor de semnali
zare. Tehnica modernă va fi prezentă 
și la standurile de -pistol viteză. Aici 
vor fi inlocuite mesele de comandă și 
instalațiile de întoarcere a țintelor. La 
cadrul nou al poligonului Tunari se 
va mai adăuga înfrumusețarea încăpe
rilor din pavilioane. Se vor amenaja 
noi vestiare, săli de odBtnă, bufet, ca
bine pentru arbitri etc.

europene mu ne vor 
După cum știți, la

Recent s-a întors din 
sile Popescu, antrenorul 
vei noastre de baschet masculin. Timp 
de trei luni, cunoscutul nostru specia
list a parcurs un itinerariu vast, care 
a pornit de pe coasta de Est a Ame- 
ricij și pînă în California, urmărind 
întreaga activitate baschetbaJislică — 
de la echipele de copii și pînă la ma
rile formații profesioniste. V. Popescu 
ne-a împărtășit în rîndurile de mai jos 
cîteva din bogatele sale olteervații fă
cute în această perioadă :

Impresia cea mai puternică pe care 
o lasă baschetul american este legată 
de interesul imens de care se bucură 
acest sport în orice colțișor al S.U.A. 
In cefe 16 orașe pe care le-am vi
zitat am urmărit 10 meciuri între e- 
•chipete de la high-school (jucători 
pînă la 18 ani) și 25 de partide intre 
formații universitare (jucători pînă la 
23 de ani) și 30 de întâlniri între ma
rile echipe profesioniste. Ei bine, la 
nici un meci nu au fost mai puțin 
de 10.000 de spectatori... Acest lucru 
este perfect explicabil, avînd în ve
dere nivelul deosebit de ridicat la 
care se practică acest sport în S.U.A. 
Mă veți întreba desigur, care sînt ..se
cretele" ? Vă voi răspunde: unul sin
gur. Munca. De-a dreptul impresio
nantă. Incepînd cu echipele de copii 
și terminind cu formațiile din liga 
profesionistă — indiferent de valoa
rea atinsă —, jucătorii lucrează la 
antrenament, zilnic cîte 2—3 ore, cu 
o rivnă deosebită și, în același timp, 
cu o mare plăcere. Antrenorii, destul 
de tineri, sînt bine pregătiți și deose
bit de exigenți. De altfel, disciplina 
este lucrul pe care ei mizează foarte 
mult. Cînd un jucător (fie el chiar 
cel mai bun) nu execută un exercițiu, 
faptul îi atrage automat îndepărtarea 
de la antrenament și luarea dreptului 
de a juca in săptămina respectivă. 
Interesează, poate, ultimele noutăți din 
baschetul american.

Formația U.C.L.A. (pregătită de 
Wooden — cel mai bun antrenor a! 
anului 1964), unde joacă GOODRICH 
și ERIKSSON, continuă să domine 
campionatul universitar. La profesio-

VASILE POPESCU
(văzut de Neagu Radulescu)

niști. BOSTON CELTICS și CINN- 
CINNAT1 ROYALS realizează și ia 
acest sezon cele mai spectaculoase 
meciuri și„. rețetele cete mai mari. 
Evenimentul nr. 1 al lunii ianuarie a 
fost insă, tradiționalul meci dintre 
selecționatele ESTULUI și VESTULUI 
(East-West All Stars), urmărit de 
peste 22.000 de spectatori. Formația 
din Vest (Dischinger, Cliauvberlam, 
West, Baylor) a condus majoritatea 
timpului, dar jucătorii din Est (prin
tre care Robertson, Lucas, S. Jones, 
Russel, Jackson) au egalat în ulti
mele două minute și au obținut vic
toria (134—133) printr-o aruncare de 
la semidistanță a lui SAM JONES, 
în momentul cînd arbitrii fluierau 
sfârșitul meciului. A fost ceva palpi
tant !

Antrenorul V. Popescu a încheiat cu 
promisiunea de a reveal în -coloanele 
ziarului nostru ou note și însemnări 
largi di® călătoria sa.

Clasamentele la zi...

— Cum stăm eu tinere-tul ?

— Pe baza rezuMate'or obținute în 
1964, ntulli tineri și-au deschis drumul

TOMA VASILE

Și în ateste zile geroase, trăgătorii de la clubul Steaua se pregătesc in 
vederea performanțelor din vară. Cu citeva zile :n urmă erau prezenți aproape 

toți pe poligonul din parcul Dinamo
Foto : V. Godescu

1. Dinamo buc.
2. Steaua Buc.
3. Rapid Buc.
4. Dinamo Oradea
5. Știința Buc.
6. Știința Cluj
7. St. roșu Brașov
8. Știința Timiș.
9. C.S.M.S. lași

10. Știință Tg. Mureș
11. Politehnica Claj
12. Farul Constanța

ie 14 2 1330:1057 30
1« 14 2 1273: 996 30
16 9 7 1190:1081 ZS
6 8 8 1123:1104 24

15 9 6 1035:1031 24
15 8 7 1056: 951 23
15 7 S 1163:1181 ZZ
13 8 5 912: 885 21
16 4 12 1008:117.8 20
15 4 11 1045:1177 19
15 3 12 869:1071 18
14 3 11 800:1098 «

• Clasamentul coșgete-riior : 1. EL- 
Detaian 342 p ; 2. R. Țedula 305 p ; 3.. 
M. Albu 301 p; 4. A. Novacek 299 p ; j 
5. A. Savu 295 p; 6. E. Franț 265 p ; 4 
7. N. Bîrsan 260 p; 8. Gh. Hcrfman 
254 p; 9. D. Soripcaru 240 p ; 10. E* 
sigman 235 p.

• ECHIPA SAPTAM1NII : M. Albu, 
M. Spiridon, -Gh. Novac, L. Toth, A. 
Novaaek, M. Nedef, N. Bîrsan, A. Savu,.;
D. Pușoașu, N. Ionescu, H. Demian,
E. Vizi.

• l-tapa următoare •» 'eampioualuJiii 
masculin este programată joi 11 fe
bruarie.
• Biroul F. R. Baschet a suspendat < 

pe timp de o etapă terenul din Tg*f 
Mureș pentru lipsuri în organizarea 
meciului Știința—Steaua Buc.
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Se cunosc toate finalistele 

de baschet„europenelor"
Cu turneele de la Paris și San Se

bastian au luat sfîrșit întrecerile pre
liminare ate campionatului european 
de baschet masculin, astfel că în mo
mentul de față se cunosc toate cefe 
16 echipe calificate pentru marea com
petiție continentală de la sfîrșitul lu
nii mat. In cete două serii ale cam
pionatului vor evolua : U.R.S.S., Polo
nia, Iugoslavia, Ungaria, Bulgaria, 
R. D. Germană (calificate de la edi
ția precedentă). Finlanda, Suedia (ca
lificate la ultima „Cupă polară"), RO- 
MIN1A, Grecia (calificate la campio
natul balcanic din 1964), Cehoslova-

cia, R. F. Germană, Franța, Izraei. 
Italia ?i Spania (calificate la ultimele 
turnee preliminare).

Tragerea la sorți a componentelor 
celor două serii (Moscbva și Tbilisi) 
va avea loc la 15 aprilie. Echipele 
U.R.S.S. și Poloniei au fost desemna
te „capi de serie". Formațiile Iugosla
viei, Ungariei, Bulgariei și R. D. Ger
mane vor fi împărțite (cîte două în 
fiecare serie) prin tragere la sorți. 
Prin același sistem vor fi împărțite și 
celelalte echipe, avîndu-se în vedere 
ca două formații calificate într-un tur
neu să nu participe în aceeași serie.

Au început pregătirile 
pentru Universiada de vară

BUDAPESTA (Agerpres). — La Bu
dapesta au început pregătirile în vede
rea Universiadei de vară, care va avea 
loc între 20 și 29 august la 8 discipline 
sportive: atletism, înot și sărituri de la 
trambulină, gimnastică, scrimă, tenis, 
baschet, volei și polo pe apă. Comi
tetul de organizare a Universiadei a 
trimis invitații de participare în 96 
de țări membre ale F.I.S.U. Se speră 
pe participarea a peste 2 500 de spor
tivi și sportive. S-a stabilit ca în timpul 
desfășurării Universiadei să funcțio
neze două birouri de presă: unul la ho
tel Szabadsag, iar celălalt la „Kis-sta- 
dion“.

întrecerile de atletism vor avea loc 
pe Stadionul Popular din Budapesta,

unde se va desfășura și festivitatea de 
deschidere a marii competiții sportive 
internaționale. La „Kis-stadion" se vor 
disputa întâlniri de baschet și volei, 
piscina de pe insula Margareta va găz
dui întrecerile de natație, polo pe apă 
și sărituri de la trambulină, iar Palatul 
Sporturilor turneele de scrimă și con
cursurile de gimnastică.

Printre țările care și-au anunțat par
ticiparea pînă acum se numără Franța, 
Anglia, Italia, Suedia, U.R.S.S., R. F. 
Germană și altele. Universiada se va 
încheia cu un „Bal al națiunilor" care 
se va desfășura pe „Kis-stadion" în sea
ra zilei de 29 august.

Din sporturile de iarnă
PE PÎRTIILE DE LA FALUN

Pîrtiile de la Falun (Suedia) găz
duiesc un mare concurs de schi la pro
bele nordice. în cursa de 30 km, sue
dezul Assar Roenlund l-a ‘ '
campionul olimpic de la Innsbruck, 
Ero Măntiranta (Finlanda). Timpul 
cîștigătorului a fost <fe lh45:27,0. Proba 
feminină de ștafetă 3x5 km a revenit 
echipei Finlandei (Sonja Pusula, Mir
ja Lehtonen, Irmeli Nieminen), crono
metrată cu timpul de lhO2:21,0. Pe 
locurile următoare s-au clasat: Suedia 
lh02:28,0, Norvegia — lh04:52,0. E- 
chipa U.R.S.S. a ocupat locul 6 eu 
timpul de lh06:23,0.

PROGRAMĂRI DE COMPETIȚII 
LA SKELETON

învins pe

Federajia internațională de skeleton a 
stabilit în cadrul congresului de la 
Davos ca viitoarele campionate mon
diale din 1966 să fie organizate în sta
țiunea Friedrichroda din R. D. Germa
nă. în 1967, campionatele vor fi găz
duite de stațiunea suedeză Hamar-

Turneul de floretă 
de la Linz

Cel de al treilea turneu internațio
nal de floretă desfășurat în orașul 
Linz a fost cîștigat de scrimerul po
lonez Rossycki — 6 victorii, urmat de 
Adam Lisovski (R. P. Polonă) — 5 
v, Jozsef Gyuricza (R. P. Ungară) 
5 v., La jos Slowenski (R.P.U.) 4 v. 
etc.

FOTBAL PE GLOB
MILAN PIERDE TEREN...

Duminică s-a desfășurat 
etapa a treia din returul 
campionatului 
Cine va cîștiga 
— iată o întrebare 
acum 
răspunde. După rezulta
tele de duminică (Inter — 
învingătoare și Milan — 
învinsă) echipa lui Flele- 
nio Herrera (Internazio- 
nale) s-a apropiat la 5 
puncte de Milan. Chia’r 
duminică, în etapa a pa
tra, handicapul poate fi re
dus, deoarece liderul are 
de susținut un meci greu 
în deplasare (cu Torino), 
iar Inter joacă acasă cu 
un adversar relativ medio
cru : Lazio. Firește, în ca
zul cînd diferența de 
puncte dintre cele două 
formații fruntașe se mic
șorează, un cuvînt hotărî- 
tor îl va avea derbiul din
tre cete două echipe pro
gramat (în etapa a 9-a 
a returului) la sfîrșitul lu
nii martie.

italian, 
titlul ?
la care 

nu se poate încă

Recent, în „Cupa Franței? Nantes a eliminat pe
Bordeaux cu 3—2, în fotografie, Blanchet (Nantes) 

și Caleja (Bordeaux)
Foto : „Miroir Sprint"

în frunte, fiind despărțite doar de un 
punct. Real a cîștigat duminică cu 
Valencia, cu 3—0, iar Atletico a învins, 
în deplasare, pe Levante cu 1—0. Ce
lelalte rezultate: Murchia — Comma 
2—0, Sevilla — Betis 4—2, Bilbao — 
Barcelona 0—0, Espanol — Saragossa 
4—2. Clasament: Real 33 p, Atletico 
32 p etc.

VALENCIENNES A REALIZAT 
SCORUL ETAPEI

In campionatul Franței, scorul eta
pei a fost realizat de Valenciennes 
(6—1 cu Lens), oare a trecut în frun
tea clasamentului (cu 27 p) deoarece 
fostul lider, Bordeaux, a pierdut parti
da cu Nantes, cu 2—0. De notat că 
trei echipe au pierdut meciurile susți
nute pe teren propriu, printre care și 
campioana St. Etienne (1—3 cu Rouen). 
Iată rezultatele etapei: Monaco — 
Strasbourg 0—1, Toulon — Toulouse 
0—2, Lille — Stade Franțais 1—1, 
Rennes — Lyon 3—0, Sedan — Angers 
1—0, Sochaux — Nîmes 1—1.

ALTE REZULTATE

CAMPIONATUL PORTUGHEZ

Echipa Benfica continuă seria vic
toriilor în campionatul portughez. In 
etapa de duminică, Benfica (în care 
joacă majoritatea internaționalilor din 
'echipa Portugaliei) a surclasat cu 5—0 
formația Leixoes. Cei mai buni din 
formația învingătoare au fost Torez, 
Eusebio (care au înscris cîte două go
luri) și Simoes, Benfica conduce auto
ritar în clasament, avînd 27 de puncte, 
față de 23 cîte are Academica și 22 
cîte totalizează C.U.F.

3—2, Brugeois — F. C. Diest 4—1, 
Tilîeur — C.S. Brugeois 3—1.

„DUELUL- REAL — ATLETICO 
CONTINUĂ

Real Madrid și Atletico Madrid își 
continuă seria victoriilor și se mențin

își

In campionatul Angliei pe primele 
locuri se află Leeds United cu 42 p 
Manchester United 39 p și Tottenham 
ou 34 p. Ultimele două au cîte un meci 
mai puțin jucat.

★
Au început meciurile din actuala e- 

diție a „Cupei campionilor Amerieii de 
sud" : La Caracas (Venezuela) : Depor- 
tivo Galicia — Penarol Montevideo 
1—1. La Quito (Eouador) : Deportivo 
— Boca Juniors (Argentina) 1—2.

strand, 
disputa 
în anul 
la Grenoble, să se desfășoare pe pista 
acestei stațiuni un concurs internațional 
de skeleton cu caracter de verificare. 
Federația internațională va trimite la 
acest concurs o comisie specială pentru 
a controla modul în care se dispută în. 
trecerile pe pista de la Grenoble, ur- 
mînd ca forul internațional să decidă 
dacă în programul viitoarei Olimpiade 
de iarnă va fi inclus și skeletonul, re
cent

„Europenele" de juniori se vor 
în 1966 in Austria. S-a decis ca 
1967, cu un an înaintea J.O. de

recunoscut ca sport olimpic.

ÎN JURUL MANTINELEI

• Echipa de hochei pe gheață E. V. 
Fussen, campioana R. F. Germane, se 
află în turneu în Canada. Hocheiștii din 
Fussen au obținut două rezultate de e- 
galitate : 5—5 cu Halifax Schooners și 
2—2 cu Lancaster Mooseheades.

• Pe patinoarul Tașmaidan din Bel
grad s-a disputat meciul internațional 
de hochei pe gheață dintre reprezentati
vele de tineret ale Iugoslaviei și Bul
gariei. Partida a luat sfîrșit cu un re
zultat de egalitate : 6—6 (3—1; 1—4; 
2-1).

Patinatorul sovietic Eduard Mat ușed 
a cîștigat recent la Goteborg titlul 
oampipn european la ptinaj vite^.

Iată-l in plin ejort
r*

CORESPONDENȚA SPECIALA DIN ELVETI
Ce e nou

campiona- 
fost între- 
februarie.

După terminarea turului, 
tul de fotbal al Elveției a 
rupt pînă la jumătatea lui . ____
Echipa Lausanne are un avans de 4 
puncte asupra lui Servette și pare ca
pabilă să-și mărească și mai mult 
avantajul în retur. Atenția sportivilor 
elvețieni se va îndrepta însă în acest 
an mai puțin asupra campionatului in
tern și mai mult asupra preliminariilor 
campionatului mondial, întrecere în 
care se speră că reprezentativa Elveției 
va realiza rezultate bune.

După relativul insucces din 1962, 
din Chile, în Elveția s-a produs un 
„divorț" între marile cluburi (Servette, 
Lausanne, Chaux de Fonds, Zurich), 
pe de o parte, și echipa națională, pe 
de altă parte, în sensul că aceste clu
buri au optat pentru sistemul tactic 
4-2-4, iar echipa reprezentativă pentru 
vechiul „lacăt elvețian". Deosebirea de 
concepții de joc dintre cluburi și „na
țională" a atras după sine o serie de 
înfrângeri. La începutul lui 1964, lu- 
cruride s-au schimbat, însă, și echipa 
națională s-a adaptat și ea. sistemului 
aplioat de cluburi. Metamorfoza nu s-a

in fotbal
putut face dintr-o dată. Totuși, du 
ce în octombrie trecut Elveția a f 
învinsă la Belfast de Irlanda de Nc 
(cu 1—0), în returul din noiembi 
de la Lausanne, elvețienii au ju> 
ofensiv și au cîștigat cu 2—1, du ' 
un joc foarte bun. Acest rezultat 
dat încredere specialiștilor, care p 
vesc cu optimism meciurile cu Albat 
(11 aprilie la Tirana și 2 mai 
Berna).

Echipa Elveției, antrenată acum 
Foni, se bazează pe cîteva ele met 
valoroase și a atins în prezent un b 
nivel tehnic. Cît despre cluburi, < 
s-au remarcat în sezonul trecut în uc 
competiții. F.C. Zurich a ajuns în : 
mifinalele „C.C.E.", unde a fost e 
minată de Real Madrid. Campioa 
Elveției, Chaux de Fonds, a elimir 
pe St. Etienne, dar a capotat apoi, 
Lisabona, în fața formației de renul 
mondial, Benfica. Cît despre Lausant 
angajată în „Cupa cupelor", ea a reu 
să treacă de Honved Budapesta și 
Slavia Sofia.

O speranță a schiului
„Speranța numărul 1“ a schiului 

elvețian este tînărUl Joos Minsch, de 
22 de ani, originar din cantonul Gri- 
sons, din apropierea izvoarelor Rinului.

Minsch s-a impus în 1963, printr-o 
viotorte neașteptată, în cursele pre- 
olimpdce de la Innsbruck. La jocuri, 
el a „scăpat" o medalie, pentru cîteva 
sutimi de secundă. Actualmente, e sin
gurul care i-ar putea ține „în șah" 
pe austrieci, francezi și germani.

E interesant să constatăm că Minsch 
n-a luat contact cu marile competiții 
decît de la 20 de ani, vîrstă la care 
alții erau de-acum celebri. Motivul e 
simplu: tatăl său, un țăran sărac, a 
vrut ca fiul său să aibă asigurat un 
viitor. De aceea, nu i-a dat voie să 
participe la mari competiții atît timp 
cît își face ucenicia de mecanic la 
uzinele de aviație din Altenrhein. Așa 
încât, de la 16 la 20 de ani, Joos n-a

participat decît la mici concursuri t 
gionale.

După ce și-a terminat școala și 
primit un post de mecanic într-o 1 
brică de schiuri, Minsch s-ă apuc 
serios de antrenamente. Cu o voiri 
de fier, învățînd din viața de toate zih 
să lupte și să aibă răbdare, el eyftCt 
un sportiv bine echilibrat moral. 1 
amintește timpul cînd tatăl său era 
viață și trăia de pe urma unei duzi 
de capre pe oare ie creștea și vorbeș 
cu recunoștință de sfaturile lui: „D 
torită tatălui am devenit un ma 
schior. El a știut să-mi formeze caca 
terul1“

Joos Minsch nu va fi doar campion 
unui sezon, ci „șeful de promoție" 
care va conta echipa elvețiană 
1966, la Portillo în Chile, la campi 
natul lumii, și la Grenoble în 19t 
la J.O.

GASTON-ALBERT NICOL

Știri f Rezultate f Știri f Rezultate f Știri
9 9 »

ANDERLECHT SE ÎNDREAPTĂ SPRE 
TITLU

In campionatul Belgiei, Anderlecht 
(care se confundă cu reprezentativa 
țării) a obținut o nouă viotorte, și se 
apropie cu pași siguri de cucerirea 
titlului: duminică a învins ou scorul 
de 5—0 pe Daring. Standard Liege, 
care amenința la un moment dat po
ziția liderului, a pierdut la un scor 
categoric în fața echipei St. Trond: 
0—3. fată situația în clasament a celor 
două echipe :
1. S.C. Anderlecht 20 17 2 1 64:15 36 
2 Standard Liege 19 11 6 2 36.18 28

Celelalte rezultate ate etapei: 
Beerschot — Union St. Giloise 3—0, 
Lierse — Berchem 1—1, Antwerp — 
Liegeois 0—3, Beringen—La Gantoise

Gaston Roelants
din nou învingător

Campionul olimpic la 3 000 m obsta
cole, belgianul Gaston Roelants, a cîș
tigat crosul kiternațional de la Ha- 
nut, parcurgînd distanța de 10 000 m 
în 31:49,0. l

bărbați : Korpa, Vecko (R.S.F. iugosla
via) — Berczik, Pignițki (R. P. Ungară) 
3—1 ; dublu mixt : Vecko, Pire (R.S.F. 
Iugoslavia) — Berczik, Fdldi (R. P. Un
gară) 3—0. La dublu femei s-a produs o 
mare surpriză : cuplul Doris Hovestedt, 
Gabriele Geissler (R. D. Germană) a 
dispus cu 3—2 (13—21, 19—21, 21—13, 21— 
18, 21—17) de perechea maghiară Eva 
Foldi, Erzsebet Jurik.

Turneul de tenis de masă 
de la Magdeburg

In turneul internațional de tenis de 
masă de la Magdeburg s-au înregistrat 
următoarele rezultate finale : simplu fe
mei : Eva Foldi—Jurik (ambele R.P.U.) 
3—1 ; simplu bărbați : Bernhard (Suedia) 
— Pignițki (R. p. Ungară) 3—1 ; dublu

„Memorialul Capablanca“
Tradiționalul turneu internațional 

de șah „Memorialul Capablanca“ 
se va desfășura anul acesta la Ha
vana, intre 25 august și 25 septem
brie. Organizatorii turneului au tri
mis invitații federațiilor de șah din 
11 țări. In anul 1966, Cuba va găz
dui Olimpiada de șah.

Medvesciak Zagreb — 
Burevestnik Tbilisi 21-13, 
în „C. C. E.“ la handbal

Duminică la Belgrad, în prima edi
ție a meciului Medvesciak Zagreb—- 
Burevestnik Tbilisi, disputat în cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la handbal mascu
lin, campioana Iugoslaviei a obținut 
victoria la o diferență de 8 puncte: 
21 — 13 (10—6). Intîlnirea de la 
Belgrad a fost condusă de arbitrul 
romîn P. Gîrligeanu și la ea a asis
tat și antrenorul emerit Oprea Vlase 
(Dinamo București).

în „C.C.E.“ la volei

In „C.C.E." la volei s-au dispuți 
noi întilniri : masculin : Jeleznicec 
Belgrad—Minior Pernik (Bulgarii 
3—0 (12, 10, 5), în meci tur; R< 
cing Club Paris—C. S. Casablani 
3—2. Echipa franceză s-a califici 
pentru sferturile de finală ; Honve 
Budapesta—Brabo Anvers 3— 
(10, —12, —16, 6, 11); feminin: i 
pinho (Portugalia)—Lyon 3-2. Voie 
balistele franceze s-au califice 
pentru turul următor; Dinam 
Berlin—Slavia Sofia 3—1 (13, —i 
5, 4). Dinamo Berlin s-a califica 
pentru sferturile de finală.
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