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Șl TOTUȘI...
Zilele „adevărate" de iarnă 

din ultimul timp au schimbat și 
înfățișarea stadionului Voința 
din Capitală. Terenurile de vo
lei'și baschet s-au transformat în 
patinoar, iar pista de atletism și 
aleile stadionului în pîrtii de 
schi. Zilnic vin aici zeci de 
tineri din asociațiile sportive 
Voința.

In fotografie, cîțiva tineri de 
la asociația sportivă Artă și pre
cizie se întrec în primul lor con
curs de schi-fond în cadrul Spar- 
tachiadei de iarnă.

Foto : T. Roibu
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ioianda Balaș
învingătoare Ia New Yorh

se reia campionatul
de baschet

ACTUALITATEA
• Partida feminină de tenis de masă

Voința București-Spartak Sokolovo Praga
a fost amînată

Partida feminină de tenis de 
masă din cadrul semifinalei 
„C.C.E.”,- Voința București — 
Spartak Sokolovo care trebuia să 
aibă loc vineri la Praga a fost 
amînată pentru sîmbătă după- 
amiază.

In ceea ce privește meciul mas

culin contînd tot ca semifinală 
a „C.C.E.“ la tenis de masă, 
CSM Cluj — Spartak Sokolovo 
Praga, acesta se va disputa joi 
18 februarie la Cluj. Echipa oas
pete va fi alcătuită din Miko, ac
tualul campion al R. S. Ceho
slovace, Vihnanovski și Furin.

• TURNEELE DE SELECȚIE 9 CONSFĂTUIREA ARBITRILOR
A BOXERILOR

Federația romînă de box anun
ță cluburile și asociațiile sporti
ve că înscrierile pentru turneele 
de selecție din luna martie se 
fac numai pînă la data de 20 fe
bruarie. Primele întreceri au loc 
între 8 și 14 martie, în orașele 
Hunedoara și Constanța. La Hu
nedoara se dispută meciurile din
tre boxerii din categoriile mus
că, mijlocie și semigrea. La Con
stanța, categoriile cocoș și mij
locie mică.

DE RUGBI
Miercuri, 17 februarie (la ora 

19,30) va avea loc — la sediul 
FRR — consfătuirea arbitrilor da 
rugbi din București. Cu acest ■pri
lej se vor analiza arbitrajele pres
tate în anul 1964, se vor face co
municări privind consfătuirea me
todică programată la sfîrșitul lu
nii și se vor da indicații în legă
tură cu competiția dotată cu 
„Cupa 6 Martie** care va începe la 
21 februarie a.c.

• PESTE 900 DE POPICE DOBORÎTE!
întrecerile primului concurs de 

selecție al anului, rezervat se
niorilor, au continuat joi și vi
neri pe arena Constructorul din 
Capitală. Se joacă la proba cla
sică de 200 bile mixte. Pînă ieri 
la prinz au evoluat 32 de jucători 
din cei 46 de invitați la această 
verificare. Dovedind o mare pre
cizie in lansarea bilei, Tiberiu 
Szemani (Tg. Mureș) a doborît
S01 popice, fiind urmat in clasa
ment de I. Balogh (Lupeni) 
p. d., I. Petru (București)

881
8S1

p- d., C. Răducanu (București)
856
853

p. d., D. Deneș 
p. d. etc.

(București)

• Mîine. Dinamo-Steaua la polo

și „Cupa 16 Februarie" la loot

NEW YORK (Agerpres). —
Campioana olimpică la sări

tura în înălțime, atleta romî
nă lolanda Balaș, a debutat cu 
succes la Madison Square Gar
den, cu ocazia marelui concurs 
internațional organizat joi sea
ra de Clubul atletic din New 
York. La întreceri au mai par
ticipat campioni renumiți din 
U.R.S.S., Anglia, Canada, R. P. 
Ungară, R. F. Germană, R. S. 
Cehoslovacă, R. P, Polonă și 
S.U.A. Deși mai puțin obișnuită 
cu întrecerile de sală și mai 
ales cu o pistă de lemn cum 
este aceea de la Madison 
Square Garden, reprezentanta 
R. P. Romîne a sărit peste șta
cheta ridicată la 1,77 m, între- 
cînd cu doi centimetri pe ca-

nadiana Diana Gerace și cu 4 
centimetri pe americana Elea
nor Montgomery.

Dubla campioană olimpică, 
sovietica Tamara Press, s-a cla
sat pe locul întîi la aruncarea 
greutății — 17,50 m, Valeri 
Brumei a ieșit învingător la 
săritura în înălțime bărbați — 
2,21 m și atleta engleză Mary 
Rand, la lungime femei, cu o 
săritură de 6,14 m.

Concursul a fost marcat și 
de cîteva surprize. Astfel, atle
tul maghiar Vilmoș Varju cu 
performanța de 18,85 m, l-a în
vins la aruncarea greutății pe 
americanul Gary Gubner — 
18,50 m, iar sovieticul Ghenadi 
Bliznețov a cîștigat săritura cu 
prăjina, realizînd 4,72 m.

Incepînd de astăzi, echipele 
feminine din seria I a campio
natului republican își reiau 
vitatea oompetițională.

Prima etapă din retur 
gramează în Capitală trei 
tide. Astăzi după-amiază 
Dinamo, de la ora 18,15) se vor 
întîlni Voința București și Vo
ința Brașov (în tur au cîștigat 
bucureștencele cu 61—49), iar
mîine dimineață (sala Floreasca, 
de la ora 8) se vor disputa me
ciurile Constructorul -— Voința 
Oradea (62—49 în tur și Știința 
București — Știința Cluj (66— 
52 în tur). Singurele meciuri din 
țară se desfășoară la Constanța 
(Știința — Rapid București) și 
Tg. Mureș (Mureșul — Progre
sul București).

★
Cea de a Vil-a etapă din re

turul campionatului masculin

acti-

pro- 
par- 
(sala

programează în București 3 me
ciuri. Dintre acestea, mai inte" 
resante ni se par cele de mîine 
Steaua — Știința Cluj și Dina
mo București — Steagul roșu 
Brașov. Al treilea joc, Știința 
București — C.S.M.S. lași are 
loc azi în sala Dinamo, de la 
ora 17. IN ȚARĂ: Știința Timi
șoara — Rapid București, Farul 
Constanța — Știința Tg. Mureș 
și Dinamo Oradea — Politehnica 
Cluj.

Inccp campionatele
dc patinaj artistic

locDuminică, luni și marți are _ 
pe patinoarul „23 August” etapa 
regională a campionatelor repu
blicane, la care iau parte junio
rii de categoria “ ‘ -
trecerile încep 
ora 15.

I și seniorii, In- 
în fiecare zi la

SPOR

Echipajul Panțuru-Neagoe învingător 
în primele concursuri de bob de la Sinaia

Azi și mîine, campionatul republican și „Cupa R. P. R.“

SINAIA, 12 (prin telefon). Un 
public foarte numeros a urmărit 
vineri dimineață primele con
cursuri de bob ale sezonului 
1965. Timpul frumos, însorit, 
temperatura scăzută și starea ex-

Clasamentul „Cupei Bucegi", 
grupa I ; 1. CARPAȚI II SINAIA 
(PANȚURU—NEAGOE) 1:11,18; 2.
A. S. Armata 1 Brașov (Enea— 
Pașovschi) 1:12,86; 3. Steagul roșu 
1 (Beldiga—Olărescu) 1:14,65; 4.
Carpați I (Staicu—Moiceanu) 
1:14,97; 5. Voința I Sinaia (Al.

Echipajul Al. Oancea — N. Cotacu, participant la campionatul 
republican, găzduit de pirtia din Sinaia.

Tot vineri s-au disputat două 
coborîri demonstrative de skele
ton cîștigate de C. Purcărea (Vo
ința Sinaia) cu 1:28,58 și 
Al doilea s-a clasat Gh. 
(Carpați) cu 1:49,53 și 

întrecerile de bob de
naia continuă sîmbătă și dumi
nică prin desfășurarea campiona
tului republican și „Cupei 
R.P.R.".

1:27,82. 
Ciuntii 
1:48,03.
la Si-

M. BOTA și V. ZBARCEA 
corespondenți

Un examen important 
pentru tinerii atleți 

și pentru antrenorii lor
Astăzi și mîiine, în sala Floreasca II, cei 

mai valoroși atleți juniori din întreaga țară 
se vor întîlni în cadrul unei importante com
petiții — concursul republican de sală. Este, 
desigur, un prilej de a urmări evoluția spe
ranțelor atletismului nostru și, cunoscând 
intensele pregătiri făcute în fiecare regiune, 
ne așteptăm ca la întrecerile de astăzi și 
mîine să consemnăm cit mai multe rezul
tate de valoare. Trebuie subliniat faptul că 
în primele concursuri din acest an au și 
„căzut" cîteva din recordurile de sală ale 
juniorilor (Hidioșanu și Ilieșu la 55 m g, 
Ion Șerban la înălțime, Marin Dumitru la 
prăjină — juniori I și Dumitra Radu la 
înălțime junioare II) ceea ce constituie, fără 
îndoială, o plăcută promisiune pentru fina
lele concursului republican. Competiția este, 
intr-iun fel, și un examen al antrenorilor 
care îi pregătesc pe tinerii atleți, o verifi-

N-am regretat.
Prin 
adus

celentă a pîrtiei au permis între
ceri spectaculoase între echipa, 
jele care și-au disputat „Cupa 
Bucegi" și „Cupa Voința". Am
bele trofee au fost cucerite de 
echipajul Carpați II Sinaia 
(Panțuru—Neagoe) care a reali
zat în cele două manșe media o- 
rară de 75 de kilometri. Preci
zăm că lungimea pîrtiei este de 
1480 m, cu o diferență de nivel 

. de 138 m și cu 11 viraje.

Oancea—Cotacu) 1:15,10; 6. A.S.A. 
II (Nedelcu—Brăeșteanu) 1:16,80; 
grupa a * II-«a : 1. BUCEGI II
SINAIA (GOGU—VILCU) 1:17,76; 2. 
Bucegi I (Vulpe—Rășcanu) 1:19,12; 
3. Steagul roșu II (Băltărețu— 
Radu) 1:22,79.

Clasamentul „Cupei Voința”, 
grupa I ; 1. CARPAȚI II 1:11,21; 
2. A.S.A. II 1:13,40; 3. A.S.A. I
1:13,42; 4. Steagul roșu I 1:14,14; 
5. Voința I Sinaia 1:14,42; 6. Car
pați I : 1:15,00; grupa a H-a : 1. 
BUCEGI I 1:20,28; 2. Bucegi II 
1:21,54; 3. Voința II UCECOM 
București (Stafie—Gușe) 1:22,14.

Mergeam pe străzile Buzăului, 
dreptul școlii pedagogice, mi-am 
aminte că aici învață un handbalist 
pe care îl remarcasem anul trecut, 
la Ploiești, cu prilejul întrecerilor 
etapei regionale a Spartachiadei re
publicane. Era în vacanță și juca în 
echipa Energia din Măgura. După 
meciul decisiv, Teodor (nu-i mai re
țineam celălalt nume) era tare amărît.

— Cum să nu fii supărat! mi-a 
spus atunci. Ajungem pînă în finală 
și, cum s-ar zice, ne înecăm la mal. 
Ceea cs mă doare mai mult e că eu 
am ratat cîteva ocazii clare și em 
contribuit astfel, din plin, la insucce
sul echipei. Pe semne că nu mi-e 
dat să fiu jucător de handbal. O să 
mă las.

Duminică, la bazinul Floreasca, 
se desfășoară o activitate bogată. 
In cursul dimineții se vor disputa 
o serie de meciuri de polo pro
gramate in cadrul campionatelor, 
de seniori și copii ale Capitalei. 
In cea mai importantă partidă sa 
întîlnesc echipele de seniori Di
namo și Steaua, singurele neiiH 
vinse înaintea ultimei etape.

După-amiază are loc concursul 
de înot dotat cu „Cupa 16 
rle“. Participă înotătorii 
ai secțiilor bucureștene.

Februa- 
Jruntași

T I V A
Concursul republican de sală al juniorilor

Luptă pasionantă în proba de garduri rezervată 
juniorilor de categoria a Il-a (fază de la între

cerile orașului București)
Foto: P. Romoșan

caire a muncii de selecție și de antrenament 
desfășurate pînă acum.

Concursul republican de sală al juniori
lor începe astăzi de la ora 12,00 și continuă 
mîine de la ora 9,00.

„S-o fi lăsat într-adevăr de sportul 
preferat ?“ m-am întrebat oprindu- 
mă în loc. II sfătuisem să nu se des
curajeze, să continue antrenamentele, 
să caute, printr-o muncă temeinică, 
să înlăture deficientele din pregătirea 
lui. Ia să văd ce o mai face tînărul 
nostru ?

— Nu este in școală, mi-a răspuns 
un profesor. E în ultimul an și-i tri
mis in practică.

— Știți, cumva, unde ?
— La Măgura. A insistat foarte 

mult să-și facă practica in comuna 
natală. Ne-a spus că și acolo sînt 
multe lucruri de făcut...

„Foarte bine" gîndeam părăsind 
școala. A doua zi trebuia să plec în 
raionul Cislău și trenul trecea prin

comuna lui Teodor. Așa că am făcut £> 
întrerupere la Măgura.

— îl caut pe Teodor, nu știu cum 
îl mai cheamă, m-am adresat omu- 
lui de serviciu care se afla pe culoa- 
rul școlii de 8 ani din comună.

-—• Teodor, Teodor — repetă omul. 
E la oră. Așteptați în fața clasei a 
IlI-a. Peste puțin timp trebuie să sune 
de recreație.

— Da’ ia spuneți-mi, 
sport ?

— Face. Joacă șah, tenis 
E talentat băiatul.

S-o fi lăsat de handbal 
apucat de alte sporturi, reflectam eu, 
în timp ce suna clopoțelul. Dar cînd 
s-a deschis ușa clasei, în fruntea co
piilor a ieșit o profesoară cu părul 
nins. Observîndu-mi privirile căută-

mai face

de masă.

și s-o fi

(Continuare în pag. a 3-a)
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In sala de gimnas
tică a școlii medii 
nr. 1 din Baia Mare

Foto : V. Săsăranu

I (Z* U 1 I Antrenorii cluburilor brașovene 
și calitatea antrenamentelor

1964 de la Cluj, lectorul C. Diaconescu 
și asistentul Gh. Marcu de la Institutul 
Politehnic au prezentat o lucrare pe 
tema individualizării în secțiile de bas
chet și schi.

2. METODE MODERNE 
DE ANTRENAMENT

Toți antrenorii știu din proprie expe
riență și din experiența cb'egilor lor 
din țară și străinătate că fără studiu și 
metode noi de antrenament nu se pot 
obține performanțe înalte.

Din lectura materialelor apărute în 
culegerea de traduceri redactată de 
Centrul 23 August „Sportul peste hotare** 
(despre învățămintele gimnasticii japo
neze, înotătorilor americani, atleților 
polonezi, halterofililor sovietici), precum 
și din analizele olimpice pe ramuri de 
sport din presa noastră de specialitate 
— reiese clar necesitatea aplicării me
todelor moderne de pregătire.

Prin federațiile de specialitate, prin 
colegiile de antrenori și lectoratele re
gionale, antrenorii și-au însușit concep
ția și metodele noi de antrenament: izo
metria, antrenamentul cu intervale, an
trenamentul în circuit.

Lucrează cu aceste metode atletismul 
(în special Li viu Mereuță, Nicolae Ta
corian, Mircea Ivan, Alex. Szbke, Adrian 
Srmionescu) și rezultatele au fost destui 
de bune. Bineînțeles, este adeptul „inter
valelor" fostul campion și recordman 
la semifond Victor Pop (Tractorul). Dar 
deopotrivă de bine le aplică, îndeosebi 
la dezvoltarea forței, metoda în circuit, 
luptătorii și halterofilii.

Mulți antrenori, la multe ramuri spor
tive, în frunte cu fotbalul, ezită să fo
losească metodele amintite, motivînd că 
specificul sportului sau al probei lor 
nu se potrivesc cu ele și sînt chiar dău
nătoare (!!).

Numai că literatura de specialitate ne 
spune altceva. De pildă, schiul folosește 
antrenamentul cu intervale nu numai 
la fond, ci și în probele alpine. Iar în 
fotbal „intervalele” pot fi aplicate cu 
rezultate eficace și în tehnică, nu numai 
în pregătirea fizică generală sau spe
cială.

E adevărat, izometria presupune o 
bună bază de pregătire fizică, o gradare 
logică și un efort minim ca durată (în
treg complexul de exerciții nu poate 
depăși 6—10 minute). Dar aceasta nu 
înseamnă a nu o experimenta și folosi, 
mai ales că izometria nu necesită tot
deauna aparatură specială; în schimb ea 
se poate axa pe mișcări specifice și 
dezvoltă cert calitățile de voință ale 
sportivului.

Apreciem ca total nejustificată slaba 
preocupare pentru antrenamentul în 
circuit care se știe duce la o complexă 
și simultană dezvoltare a calităților fi
zice. Această metodă poate fi folosită 
și în școlile cu profil de educație fizică 
și în cluburile de performanță.

Circuitele pot fi scurte sau lungi, 
ușoare sau grele, cu 6 sau cu 12 exer
ciții. Ele pot urmări și dezvoltarea unei 
calități (deficitare sau care trebuie îm
bunătățită) și dezvoltarea armonioasă a 
tuturor calităților.

Tn atletism, lupte, haltere, la cluburile 
Dinamo și St. roșu antrenorii vorbesc 
entuziast de această metodă. La fel 
prof. A. Kummer și M. Ivan de la 
Școala medie cu program special. Di
versitatea mijloacelor înlătură monoto
nia. cronometrarea circuitelor permite 
individualizarea efortului și comparațiile 
stimulative.

In promovarea noului, un aport tehnic 
în procesul de antrenament aduc și a- 
paratele ajutătoare. Se folosește cu 
succes pentru rezistență și precizie în 
executarea procedeelor tehnice „rozeta" 
fotbalistului.

Aparatul de servit mingi de tenis de 
cîmp (600 de mingi într-o oră) a dat 
roade bogate în pregătirea copiilor și 
juniorilor lui I. Racoviță. Dar lipsește 
încă „zidul” atît de necesar repetărilor 
și lucrului individualizat.

Antrenorii Ploieșteanu și Proca au 
imaginat „cercul de șut** pentru preci
zia execuțiilor, fostul campion haltero
fil Gh. Piticaru, astăzi profesor și an
trenor, are in proiect un cadru cu în- 
greuiere pentru dezvoltarea forței, ca
tedra de educație fizică de la Institutul 
Politehnic a prezentat, la o sesiune de 
la Timișoara, mai multe aparate ajută
toare care recent au primit avizul de 
inovații tehnice din partea Ministerului 
învățământului.

împreună cu aparatele de măsurare a 
calităților fizice și de control medico- 
sportiv, aparatele’ ajutătoare sînt me
nite să transforme antrenamentele noas
tre încă modest metodice, în antrena
mente metodico-științifice.

3. NORMELE DE CONTROL
Există încă o prejudecată, cu totul 

dăunătoare, despre probele și normele 
de cotftrol.

Antrenori, uneori cu calificare supe
rioară, consideră aceste criterii de apre
ciere a calităților și gradului de pregă
tire, nesemnificative și chiar inutile.

Pentru unele norme nespecifice, im
proprii sportului respectiv, desigur și 

noi nu sîntem de acord. Se mai spune 
că e mult mai ușor, și este adevărat, 
să se stabilească norme precise în spor
turile măsurate și cronometrate.

Iată însă că și în unele sporturi în 
care pare greu de găsit criterii obiective 
de apreciere a pregătirii, antrenorii le 
caută și le găsesc.

Așa se întîmplă cu antrenorii de schi 
pentru pregătirea pe uscat și zăpadă 
sau cu antrenorii de lupte și tenis de 
cîmp.

O interesantă și personală probă de 
control a fost conceputa de antrenorul 
Ion Mureșan. In durata a doua minute 
luptătorul este pus. să încerce asupra 
unui adversar, maximum de procedee 
tehnice. Aceasta verifică simultan rapi
ditatea în gîndire și în execuție, precum 
și gradul de însușire a tehnicii.

Foarte minuțioase și exigente sînt nor
mele de control ale antrenorului I. Ra
coviță pentru tenisul de cîmp. El a fixat 
norme în procentaj pentru următoarele 
procedee tehnice: servid, voleu, lovi
tură pe dreapta și pe stînga, s-meci. 
Sînt urmărite viteza de deplasare a min
gii, înălțimea, plasamentul și efectul 
ei.

Pentru servi ci norma este de 100 lo
vituri, pentru valeu 200 de mingi în 
ritm mediu, pentru loviturile de stînga, 
dreapta 60—100 de mingi, iar pentru 
smeci 80 de lovituri.

Rezultatele ? Doi jucători de catego
ria I la... 15 ani și cîteva elemente de 
mare perspectivă pentru anii următori.

Mai folosesc norme de control perio
dice. trecute cu mult interes și simpto
matice pentru forma sportivă, cicliștii 
lui Martie ștefănescu, baschetbaliștii lui 
Roșu și Stroie, atleții tuturor cluburi
lor. ,

Nu va trece mult timp și ne vom mira 
că în sportul nostru cînd va s-a putut 
face sport de performanță fără metode 
moderne de antrenament, fără apara
tură metodică și fără ...norme de con
trol ’

Acestea sînt numai cîteva din pro
blemele și preocupările antrenorilor 
brașoveni. Dar Brașovul nu înseam
nă regiunea. Sîntem așadar datori 
să nu uităm Sibiul, Mediașul, Sighi
șoara, Făgărașul, Sf. Gheorghe. și 
promitem ferm să ne ținem de cu- 
vînt. Nu realizăm oare prin aceasta 
schimbul de experiență pe țară pe 
care îl prevedem mereu și cu atita 
elan în planificările noastre anuale ?!

prof. VIRGIL LUDU 
președintele cabinetului științific 

regional Brașov

Pe urmele materialelor publicate
• In ziarul nostru din 21 ianuarie 

a apărut articolul „DEZVOLTAREA 
BAZEI MATERIALE A ASOCIAȚIEI"’ 
în care a fost criticat consiliul raio
nal UCFS Cislău pentru faptul că 
pînă la data respectivă nu a acordat 
atenția cuvenită pregătirii și desfășu
rării adunărilor de dări de seamă și 
alegeri în asociațiile sportive.

Consiliul raional UCFS Cislău ne-a 
comunicat măsurile pe care le-a luat 
pentru remedierea lipsurilor. Astfel, cu 
sprijinul comitetului raional al P.M.R., 
s-a format un colectiv voluntar care 
să ajute consiliul raional UCFS în a- 
ceastă problemă. Colectivul a fost in
struit de consiliul raional UCFS, ce
lor 12 tovarăși care-1 compun, repar- 
tizîndu-li-se cîte una sau două asocia
ții sportive. In urma acestor măsuri, 
s-au ținut 26 adunări generale din cele 
30 planificate.

• In articolul „SĂ ÎNTINERIM 
GIMNASTICA” se arăta că în ultima 
vreme gimnastica noastră, îndeosebi cea 
feminină, a bătut pasul pe loc, în 
timp ce pe arena internațională s-au în
registrat mari progrese.

Recent am primit un răspuns de la 
Federația romînă de gimnastică în care 
se spune piintre altele: „S-au luat mă
suri ca în localitățile unde sînt condi
ții (săli, aparate, antrenori) să se în
ființeze centre de inițiere și pregătire 
pentru copii. Acolo unde aceste centre 
își desfășoară activitatea de mai multă 
vreme, federația a luat in evidepță pe

La A. S. Unio Satu-Mare

ACTIVITATEA DE MASE PE UN DRUM BUN
Pînă plin iarna anului 1963—1964, 

A. S. Unio Satu Mare era considerată 
una din cele mai slabe asociații spor
tive din oraș. Consiliul asociației 
„trăia" doar pe hîrtie, numărul mem
brilor UCFS era destul de mic fată 
de cel al salariatilor uzinei, cotizația 
UCFS era încasată cînd și cînd, com. 
petițiile de mase erau organizate spo
radic și aveau o participare redusă, 
echipa de fotbal era vestită pentru in
disciplina jucătorilor ei ș.a.m.d. Acum, 
pe unul din pereții sediului A. S. Unio 
stă drapelul de asociație sportivă evi
dențiată pe raion (a cucerit locul I 
în întrecerea asociațiilor din raionul 
Satu Mare), iar printre alte realizări 
mai însemnate putem menționa parti
ciparea a peste 2700 de salariați la 
Spartachiada republicană, mărirea nu
mărului membrilor UCFS la 3 000, în
casarea Ia zi a cotizației, îmbogățirea ba
zei materiale, începerea cu succes a Spar
tachiadei de iarnă a tineretului etc.

Iată deci o transformare radicală, 
realizată, putern spune, intr-un timp 
record. Cui se datorează aceste suc
cese ? Ce anume a determinat activi
zarea acestei asociații sportive? Ce 
metode au fost folosite? Rîndurile de 
mai jos vor încerca să răspundă.

UN CONSILIU CU MULTA DRA
GOSTE DE MUNCĂ

Cînd s-a văzut că vechiul consiliu al 
asociației nu vrea cu nici un chip să 
lucreze, s-a trecut la alegerea unui 
nou consiliu, oare s-a angajat să acti
veze din toate puterile pentru dezvol
tarea activității sportive în uzină. Și 
angajamentele nu s-au lăsat de loc 
așteptate. Ing. Mihai Dumitrașcu — 
președintele noului consiliu împreună 
cu ceilalți membri ai consiliului au 
elaborat un plan de activitate, cu
prinzător și cu sarcini precise, a că
rui îndeplinire a început imediat. A- 
ceasta se petrecea în luna februarie a 
anului 1964, cînd a și început activitatea 
proprta-zisă. Obiectivul principal al a- 
nului 1964 — Spartachiada republi
cană — a fost îndeplinit cu deplin 
succes, cifra de 2700 de participanți 
fiind edificatoare în acest sens. După 
încheierea întrecerilor Spartachiadei 
republicane, consiliul asociației a asi
gurat continuitatea activității sportive 
a salariaților prin angrenarea acestora 
în concursurile pentru cucerirea Insig
nei de polisportiv și cele din cadrul 
campionatului asociației sportive.

PREGĂTIRILE COMPLEXE, FĂCU
TE DIN VREME, ASIGURA SUCCE
SUL UNEI ÎNTRECERI SPORTIVE

Participarea la Spartachiada de iar
nă a tineretului a stat în centrul aten
ției consiliului A. S. Unio încă din 
toamnă, cînd au și fost luate primele 
măsuri necesare asigurării succesului 
acestei competiții de mase. începutul 

cei mai buni copii și juniori și îi urmă
rește în pregătire. Ne vom strădui 
să promovăm —■ la timpul potrivit — 
pe cei mai valoroși gimnaști și gimnaste 
în echipele reprezentative".

★

• în ziua de 27 decembrie 1964 
echipa masculină de tenis de masă 
Voința din București nu s-a prezentat 
la întîlnirile programate în cadrul cam
pionatului Capitalei.

Consiliul orășenesc UCFS, căruia 
ne-am adresat, ne-a comunicat că s-au 
luat măsuri exemplare față de cei vino- 
vați. Antrenorul I. Pop a fost retro
gradat de la categoria a IlI-a la cate
goria a IV-a pe timp de 30 de zile, 
echipa Voința Radio-Progres a fost 
eliminată din campionatul orășenesc 
și s-a dat avertisment scris secției de 
tenis de masă a clubului Voința.

După publicarea materialului am mai 
primit răspunsuri de la antrenorul 
I. Pop, care-și recunoaște partea sa de 
vină, ca și de la clubul sportiv Voința 
București. Conducerea clubului Voința 
ne informează că, în afară de sancțiu
nea aplicată antrenorului I. Pop, a luat 
următoarele măsuri: sportivul M. Is- 
covici a fost suspendat din activitatea 
competițională pe timp de doi ani, D. 
Rusu — pe un an și T. Nazarbeghian 
— pe șase luni.

Apreciem că atît consiliul orășenesc 
UCFS, cît și clubul sportiv Voința 
București au luat măsurile cuvenite. 
Ața trebuie să procedeze și alte organe 

a fost făcut printr-o analiză a posibili
tăților materiale de organizare a 'intre, 
cerilor și prin luarea tuturor măsurilor 
necesare în acest sens. Astfel, s-a ho- 
tărît ca șahiștii să-și dispute întrece
rile într-unul din birourile mari ale 
uzinei, jucătorii de tenis de masă la 
„clubul mic", gimnaștii în sala Școlii 
medii „Mihail Eminescu", halterofilii 
la locul de producție, iar amatori de 
tir la poligonul sportiv al orașului.- 
Pentru trîntă s-au luat măsuri ca sala* 1 2 3 
de antrenament a secției de lupte să 
fie în anumite zile ale săptămînii da 
dispoziția participanților la Sparta
chiada.

Marile performanțe cer deopotrivă o 
modernă și personală concepție a an
trenorului și muncă, cît mai multă și 
devotată muncă din partea sportivului.

Brașovul este un puternic centru spor
tiv de performanță. Cluburile Steagul 
roșu, Tractorul, Dinamo, Luceafărul,
C. S.O. Brașov, cu peste 30 secții de va
loare republicană, pregătesc neîncetat 
sportivi de talent care să reprezinte vic
torios țara noastră in întâlnirile inter
naționale.

Hotărîtoare în obținerea rezultatelor 
rămine categoric calitatea antrenamen
telor. Am urmărit această problemă în 
activitatea cluburilor brașovene, încer- 
cînd să cuprindem următoarele aspecte :

1. PERSPECTIVA ȘI INDIVIDUALI
ZARE :

2. METODE MODERNE DE ANTRENA
MENT ;

3. NORMELE DE CONTROL ;

1. PERSPECTIVA Șl INDIVIDUALIZARE
Astăzi cine nu gîndește și nu lucrează 

în perspectivă înseamnă că se mărgi
nește la rezultate imediate și la plafo
nare.

Pînă acum cîtva timp planificarea 
anuală era, cea mai frecventă și ea de 
fapt ne-a învățat ce eSte planificarea în 
antrenamente.

A venit apoi planificarea, să-i zicem 
olimpică, pe durata a patru ani. iar 
acum — mai ales în sporturile cu de
prinderi complexe, în care inițierea se 
face la 5-7 ani (atletism, gimnastică, na- 
tație, schi, patinaj) — se folosește pla
nificarea pe 8 ani.

Dintre antrenorii brașoveni care lu
crează bine în perspectivă îi vom aminti 
pe profesorii de atletism și gimnastică 
de la Școala medie cu program special, 
S.S.E. și Clubul sportiv școlar. La atle
tism sînt concentrați tov. prof. A. Co- 
man, a. Kummer, M. Ivan la școala 
medie, soții irina și Nicolae Tacorian și 
Aurel Moarcăș la S.S.E. și C.S.S. Ei des
coperă, stârnesc pasiuni, dezvoltă și șle- 
fuiesc. Visează pentru atletismul nostru 
elemente ca Iolanda Balaș, Costache, 
Peneș. Și cîteoaată chiar au impresia 
eă le-au găsit (Balea, Oros, Sisco viei).

Pentru gimnastică se fac în prezent 
în țară eforturi deosebite. Se spune că 
am ratat, pînă acum, startul vârstei tim
purii. Deci să reluăm, să revedem ! Să 
mergem spre școlile elementare și chiar 
mai jos. Să fim prieteni cu baletul și 
patinajul. Să convingem pe părinți și 
pe directorii de școli. Să lucrăm mult, 
metodic, ca în țările marilor campioni. 
Așa gîndesc Ileana Diaconescu și Nico
lae Sebeșan, care fac specializare la 
Școala medie cu program special, Meta 
Popescu și H. Eisenbiirger — antrenori 
la Luceafărul, Alex. Lup la Tractorul, 
Marcela Cristoloveanu —- Ia S.S.E.

în ordinea sporturilor de bază, cum 
spuneam mai ieri, a sporturilor olim
pice cum spunem azi, este natația. Te
nacitatea și pasiunea care trădează 
omul ce va izbîndi într-o zi apropiată 
îl caracterizează pe Ilie Bărbulescu. El 
a cerut și a obtinut permisiunea secției 
de învățământ să lucreze iarna în sală 
și vara în bazin, la Noua, cu copii de 
grădiniță, de vârstă preșcolară. Și nu ne 
îndoim că rezultatele vor fi bune. El 
speră șă reducă numărul de ședințe 
pentru învățare și să-și învețe elevii de 
la început, fără greșeală și fără teamă.

Sporturi specifice regiunii, patinajul și 
schiul, sînt ispitele — și nu numai de 
vacanță — ale tuturor copiilor din ora
șul și regiunea Brașov. Foștii campioni 
de patinaj Turușanco și Heuchert, pro
fesorii pasionați de schi și cu pricepere 
metodică Dragoș Burghelea, loan Oprea, 
precum și foștii schiori Radu Scîrneci, 
loan Coîîban și Vasile Bobiț se ocupă 
de copii- și juniori. De altfel, antrenorii 
brașoveni ai sporturilor de iarnă mun
cesc și trăiesc cu o mare dorință: aceea 
de a da sportului romînesc cea dinții 
medalie la Olimpiada albă.

Dar planificarea de perspectivă mai 
presupune ceva, deși poate ar părea 
curios pentru vîi’sta aceasta, individua
lizarea. Trebuie să ținem seama că între 
11 și 13 ani se conturează nu numai an
samblul de calități fizice, cu calitatea 
ei hotărâtoare îndemânarea, ci și trăsă
turile de caracter si personalitatea.

în privința aceasta a pătrunderii și 
formării viitorului om și sportiv, prof.
D. C^Ubași este neîntrecut. El folosește 
cu artă ceea ce colegii lui au numit cu 
tâlc „metoda psihologică”. Elementele 
pe care mereu, de ani de zile, le dă 
handbalului romînesc dovedesc pricepe
rea și neobosita sa pasiune.

Planurile individuale de antrenament 
cerute de federații pentru sportivii de 
perspectivă au obligat pe antrenorii 
noștri la o analiză și un studiu mult 
mai atent. Acestea dau un conținut mai 
metodic antrenamentelor și o gradare 
mai judicioasă a volumului de lucru și 
intensității efortului.

Individualizarea este o preocupare și 
pentru sportivii de performanță din în
vățământul superior. Astfel, la sesiunea 
metodico-științifică din luna noiembrie
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La Unio sînt însă și mulți iubitori 
ai schiului și turismului. Or, în locali-’ 
tete și prin împrejurimi nu sînt nici 
munți și nici dealuri. Pentru a da 
însă posibilitatea și schiorilor și turiș
tilor să practice sporturile favorite, 
consiliul asociației a prevăzut orga
nizarea unei excursi1 la cabana lzvoa-ifc 
re din Munții Gutîiului, lingă Baia-ț 
Mare.

O importanță deosebită au dat membrii 
consiliului asociației sportive muncii de 
propagandă și agitație. Ing. Mihail 
Dumitrașcu a dovedit mult talent in 
realizarea unei machete de afiș mobi
lizator care a fost confecționat în ate
lierul de vopsitorie al uzinei. Afișele 
au fost puse în toate secțiile uzinei, 
la locuri vizibile, încă de la începutul 
lunii decembrie (afișele confecționate 
de consiliul regional UCFS Maramu
reș au fost primite prin consiliul ra
ional UCFS Satu Mare de-abia la 13 
ianuarie I ?). In plus, panourile mari 
din curtea uzinei au fost înnoite, iar 
stația de amplificare a avut programe 
speciale despre Spartachiada de iarnă 
a tineretului.

Rezultatele tuturor acestor măsuri 
sînt elocvente: pînă la mijlocul lunii 
ianuarie participaseră ta Spartachiada 
de iarnă 824 de tineri la 7 discipline 
sportive, Unio fiind, in această pri
vință. cea mai harnică asociație din 
regiune. Și încă un amănunt: sec
ția de tir (președinte Lăcătușul Mircea- 
Retiș) și-a sporit numărul membrilor 
cu 15 noi trăgători selecționați cu 
prilejul întrecerilor Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. Printre aceștia, lă
cătușul Gh. Ardeleanu în vîrstă de 18 
ani, ing. Mihai Benja și lăcătușul 
Augustin Bancea.

D. STANCULESCU

P.S. Am scris în primele rinduri 
că echipa de fotbal e~a vestită pentru 
indisciplina sa. Lucrurile s-au schim
bai radical. Tn toamnă echipa Unio 
Satu Mare (alcătuită numai din sala- 
riații uzinei) nu a avut nici o sanc
țiune disciplinară, iar la sfirșitul turți-, 
lui campionatului regional se află pe 
locul I.

sportive cînd au de-a face cu sportivi 
certați cu disciplina.

★
• Intr-un material intitulat „DE CE 

NU NE CHEAMA LA ÎNTRECERI 
CLUBUL OLIMPIA" se arăta că mun
ca sportivă in asociațiile din raionul 
Tudor Vladimirescu a slăbit mult mai 
ales în ceea ce privește organizarea, 
concursurilor din cadrul Spartachiadei 
de iarnă.

De curînd am primit un răspuns de 
la clubul sportiv Olimpia în care se 
menționează că in ultima vreme acti
vul clubului, prins de alte probleme, 
a neglijat organizarea și desfășurarea 
întrecerilor Spartachiadei de iarnă a 
tineretului. De asemenea, în scrisoare 
sînt arătate măsurile luate pentru re
medierea situației. Din măsurile luate 
se desprind următoarele: s-a ținut o 
ședință a biroului clubului sportur 
Olimpia și comitetului raional U.T.M.. 
în care s-a hotărît ca întreg activul să 
ajute practic asociațiile sportive în or
ganizarea concursurilor din cadrul 
Spartachiadei. De asemene-a, la Casa 
de cultură a tineretului din raionul 
Tudor Vladimirescu s-au rezervat cîte 
două zile în fiecare săptămînă pentru, 
organizarea întrecerilor de șah, tenis 
de masă, haltere, trîntă și gimnastică.

„Vă informăm că, în urma materia
lului publicat de ziar, un mare număr 
de membri UCFS au participat la con
cursuri" — se arată în încheierea răs
punsului primit de la clubul sportiv 
Olimpia. --



La Poiana Brașov a începui campionatul universitar
POIANA BRAȘOV, 12 (prin telefon). 

Vineri dimineață s-au desfășurat pri
mele probe ale campionatului universi
tar de schi, ediția 1965, la care parti
cipă peste 100 de studenți reprezen- 
tînd diferite centre din țară. întrece
rile au fost animate de dorința spor
tivilor de a obține rezultate cît mai 
bune și au permis evidențierea schiori
lor din Cluj, Iași, Brașov (la slalom 
uriaș) și din București (la fond).

Proba de slalom uriaș desfășurată 
pe Sulinar (timp frumos, zăpadă exce
lentă) a fost cîștigată de studentul 
N. Stinghie din Brașov care a par
curs traseul în 1:39,3. L-au urmat în 
clasament: 2. M. Chiora (Brașov)
1:43,1 ; 3. W. Zeitner (Iași) 1:43,6 ; 4. 
D. Căpitan (Cluj) 1:43,9; 5. G. To- 
mori (Brașov) 1:44,1; 6. Gh. Lasou

(București) 1.44,3. In cursa rezervată 
fetelor, victoria a revenit Ioanei Belu 
(București) cu 1:11,6, urmată de Giin- 
del Mores (Brașov) 1:12,3 și Viorica 
Vintilă (București) 1:22,1.

Cursele de fond s-au disputat în 
Poiana Brașov și s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate: băieți 10 km: 1. 
C. Arghiropol (Brașov) 40:48,6; 2. H. 
Fabritius (Timișoara) 43:40,2; 3. N. Do- 
garu (București) 44:48,0 ; 4. C. Rusu 
(București) 49:12,7; fete 3 km: 1. Aga- 
tea Han (București) 14:54,6; 2. Ro- 
dica Munteanu (București) 15:30,6; 3. 
Zenovia Lungu (București) 17:15,0.

Campionatul universitar se încheie 
sîmbătă prin desfășurarea probei de 
slalom special pentru băieți și fete.

G DIACONESCU coresp.

IN ÎNTREAGA tara, numeroase concursuri
A * VS

»
;■

AII-A ETAPA A „CU
PEI R.P.R." la fond se 
dispută azi și mîine la 
Poiana Brașov. Amintim 
clasamentul pe echipe 
după etapa disputată cu 
două săptămîni în urmă 

.. la Bușteni : 1. Dinamo
Brașov 49 p, 2. A.S. Ar
mata Brașov 53 p, 3. 
Tractorul Brașov 96 p, 4. 
Selecționata Gheorghieni 
149 p, 5. Buceg: Sinaia 
169 p, 6. Caraimanul Buș
teni 214 p, 7. Selecționa-- 
ta Reșița 240 p. Probele 
concursului sînt următoa
rele: ' 15 km și 3 x 10 
km seniori, 5 km și 3 x 5 
ktn juniori, 5 km senioare, 
5 km junioare, 3 x 5 km 
fete ( I senioară, 2 ju
nioare).

TOT LA POIANA 
BRAȘOV se dispută „Cu
pa F.D.P." la probe al
pine pentru seniori și ju
niori și „Cupa 16 Februa
rie" pentru elevii școlilor 
de 8 ani din Brașov.

A.S. METALUL HU
NEDOARA A ORGANI
ZAT la RUDA-GHE- 
LAR un reușit concurs la 
care au participat 30 de 
schiori de la Voința Deva, 
Știința, Constructorul și 
Metalul Hunedoara. Cîști- 
gătorii probelor: A. Rîti- 
șan—Metalul Hunedoara 
niori), R. Victor—Voința 
juniori), V. Maier—Voința Deva (sla
lom uriaș seniori). (V. Albu-coresp.)

CAMPIONATUL REGIUNII MA
RAMUREȘ s-a desfășurat la Mogoșa 
cu participarea schiorilor din raioane
le Vișeu, Sighetul Marmației, Tîrgu 
Lăpuș, din Baia Mare și din Baia 
Sprie. Cîștigătorii probelor: A. Go- 
rog—Baia Mare (slalom uriaș seniori), 
B. Anton — Baia Sprie (slalom 
special seniori), lolanda Griga — 
Baia Mare (slalom uriaș și sla

lom special senioare), Maria Deak— 
Baia Sprie (slalom uriaș și slalom 
special junioare), Al. Chiuzbăian—Ba
ia Mare (slalom uriaș juniori), Fr. 
Kadar—Baia Sprie (slalom special ju
niori), E. Iosif—Baia Mare (15 km 
seniori), Violeta Ostapciuc — Sighetul 
Marmației (5 km senioare), Anuța 
Florea—Sighetul Marmației (3 km ju
nioare), loan Babici—Baia Sprie (5 
km juniori), Eugen German — Baia 
Mare (3 km copii), echipa Baia Mare 
(ștafeta 3x10 km seniori), Știința Si
ghetul Marmației (3x3 km junioare), 
Știința Sighetul Marmației (3x5 km 
juniori). (Alex. Domuță-coresp.).

CONCURSUL PENTRU „CUPA

Juniorul N. Andreescu, unul din participanta la con
cursurile de la Poiana Brașov

Foto : D. Stănculescu
ȘCOLARULUI" disputat la Poiana 
Brașov cu participarea a 73 de tineri 
schiori a desemnat următorii cîștigă- 
tori: slalom speotal junioare cat. I: 
Constanța Măzgăreanu (Luceafărul 
Brașov), slalom special juniori cat. I: 
V. Alexandrescu (S.S.E. București), 
slalom uriaș juniori cat. a Il-a : Gh. 
Vulpe (S.S.E. Sinaia), slalom uriaș 
junioare cat. a Il-a : Elena Neagoe 
(S.S.E. Sinaia). (C. Gruia-coresp. reg.).

IN PROGRAMUL „DUMINICII 
CULTURAL-SPORTIVE" din comuna 
Valea Strîmbă (raionul Gheorghieni) 
a figurat pentru prima dată și o pro
bă de biatlon desfășurată pe o distan
ță de 14 km, cu 4 trageri de la dis
tanță de 30 de metri. întrecerea a fost 
urmărită ou viu interes de numeroșii 
spectatori prezențî la concurs. Clasa
ment: 1. L. Bogozi (Coop, agricolă 
de producție Gheorghieni), 2. Gheorghe 
Benedek (ILEFOR), 3. I. Columban 
(Avîntul U.I.L.). In aceeași zi s-a dis
putat un concurs de sărituri de la tram
bulină câștigat de Arcadie Bogozi 
(Partizanul Gheorghieni) care a rea
lizat 42 m. De remarcat că Emil Gheor
ghe (Valea Strîmbă), în vîrstă de 15 
ani, a sărit 32 m.(L. Karda-coresp.).

(10 km se-
Deva (5 km

(Urmare din pag. 1)
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Meciuri decisive in „Cupa F. R. IT
l

A fost stabilit programul etapei finale a „Cupei Sportul popular4*

Atenția iubitorilor de handbal va fî* șl altaCla București (Rafinăria Telea- 
îndreptată la sfîrșitul acestei săptă- jen—C.S.M. Reșița).
mini spre jocurile etapei a 11-a a fa
zei intercentre din cadrul „Cupei 
F.R.H." Și aceasta nu numai pentru 
faptul că majoritatea formațiilor care 
își vor disputa întîietatea, sîmbătă și 
duminică, se numără printre cele mai 
bune din țara noastră, ci și pentru că 
aceste partide au un caracter decisiv 
în vederea calificării în turneul final. 
Mai precis : învingătoarele vor obține 
și dreptul de a participa la ultima 
etapă a competiției, în cadrul căreia 
vor fi desemnate echipele cîștigătoare 
ale trofeului.

In această direcție vom scoate în 
evidență faptul că cele trei partide 
masculine se anunță echilibrate, mai 
ales ținînd seama că avantajul tere
nului mai anulează din ... decalajul 
valoric existent între unele formații. 
Astfel, la Cluj se întîlnesc Știința din 
localitate și Știința București, prima 
șansă avînd-o bineînțeles, bucuirește- 
nii, care vor trebui însă să facă efor
turi serioase pentru a cîștiga. Celelalte 
două partide masculine au loc una la 
Brașov (Dinamo—Știința Tg. Mureș)

Paralel ctl aceste trei jocuri mas
culine azi și mîine au loc și meciurile 
dintre echipele feminine. La București 
handbalistele de la Rapid dispută res
tanta cu Spartac Constanta, în care 
sînt desigur favorite, iar la Cluj Știin
ța întîlnește formația Șc. medii nr. 4 
din Timișoara, una dintre echipele care 
are șanse serioase de a se califica în 
turneul final. La Tg. Mureș, Mureșul 
primește replica campioanei regiunii 
Brașov, C.S.M. Sibiu.

Vom reaminti că, așa după cum 
prevede regulamentul, se dispută două 
jocuri, unul sîmbătă și altul duminică.

Puține zile ne mal despart de etapa 
finală a uneia dintre cele mai populare 
competifii de handbal : „Cupa Sportul 
popular". Echipele calificate în turneele 
finale sînt cunoscute acum și, recent, 
comisia de organizare a alcătuit pro
gramul de disputare al acestei 
etape a întrecerii.

La juniori partidele vor avea 
Cluj după următorul program i

C.S.S. București — S.S.E. Tg. Mureș, 
S.S.E. Timișoara —• S.S.E. Constanța; 
20 II : S.S.E. Tg. Mureș — S.S.E. Ti
mișoara, C.S.S. București — S.S.E. 
Constanța : 21 II : S.S.E. Constanța— 
S.S.E. Tg. Mureș, C.S.S. București — 
S.S.E. Timișoara.

La juniori, turneul final va fi găz
duit de orașul Reșița, unde meciurile 
se vor disputa după următorul pro
gram : 19 II : S.S.E. nr. 2 București— 
S.S.E. Tg. Mureș, Luceafărul Brașov— 
Șc. medie nr. 4 Timișoara : 20 II: Șc. 
medie nr. 4 Timișoara—S.S.E. Tg. Mu
reș, Luceafărul Brașov — S.S.E. nr. 2 
București; 21 II : S.S.E. nr. 2 Bucu
rești — Șc. medie nr. 4 Timișoara, 
S.S.E. Tg. Mureș—Luceafărul Brașov.

ultime

loc la
19 It:

ATLETISM
Obiectiv:

Petre Astafei este fericit. Mai zilele 
trecute a încheiat cu studenția, treeîn- 
du-și cu succes examenul de stat. Acum 
se poate numi: profesor de educație fi
zică. A încheiat cu bine cițiva ani de 
muncă intensă, urmind ca de aci îna
inte, să se dedice cu pasiune și price
pere activității pentru care s-a pre
gătit.

— Și cu atletismul, Petrică ?
— Atletismul — prăjina în special — 

a fost și va fi marea mea pasiune. A- 
nul trecut am dus recordul țării la 4,75 
m. Rezultatul nu „spune" prea mult in 
această epocă a săriturilor peste 5 me
tri, dar cred că el reprezintă o bază 
pentru asaltul pe care-l voi continua, 
în acest an, la înălțimi — sper — cit 
mai mari.

■— Ce obiectiv ți-ai propus să reali
zezi în acest sezon ?

— Ală pregătesc pentru un nou re
cord de 4,85—4.90 metri. Pentru aces
ta lucrez cu toată seriozitatea, împre
ună cu ceilalți săritori (Savin, Piștalu, 
Cristescu etc.) sub conducerea profe
sorului Dumitru Girleanu, cel ca care 
am învățat primele litere ale alfabetu
lui prăjinii. Munca se desfășoară des
tul de bine deși la Horească instalați
ile pentru prăjină încă nu sînt puse la

* ~--- -- rău e că
pînă mai ieri n-am prea avut cu ce 
sări, prăjinile fiind — de astă toam
nă — la magazie. Mă voi strădui însă 
să recuperez timpul pierdut și împreu
nă cu ceilalji băieți voi munci temeinic 
pentru realizarea 
puse.

punct. Ceea ce este mai

obiectivelor pro-

CONCURS DE SALA LA CLUJ
din Cluj (70 m lun-în sala Armatei , ,

gime, podea de seînduri) a avut loc 
recent un concurs al atleților juniori 
din localitate. Comportări remarcabile 
au avut tiinenii Andrei Șepci, Sana Tă-

N-am regretat...
în-toare, omul de lîngă mine mă 

treabă :
— Nu-l cunoașteți ?
— 1 ? !
— Uitați-l, băiatul slăbuț de colo. 

Ia vino-ncoa, Teodore.
După ce am făcut cunoștință, puș

tiul mi-a zis :
-— Dacă sînteți de la „Sportul 

popular", atunci pe fratele meu îl 
căutați. El a făcut și deplasări.

Puștiul vorbea fără întrerupere de
spre fratele său. Spunea că a ocupat 
un loc fruntaș în întrecerile de tenis 
de masă ale actualei Spartachiade de 
iarnă, că a fost printre primii pur
tători ai Insignei de polisportiv.

— Acum se antrenează la patinaj. 
Dar, să mă duc să-l chem. Stăm a- 
proape.

In timp ce Viorel Teodor, elev în 
clasa a III-a, plecase să-și cheme 
fratele, am făcut cunoștință cu pro
fesorul de naturale, Pavel Puică, pre
ședintele asociației sportive din co
mună. De la el am aflat că activi
tatea sportivă este găzduită în aceste 
zile de sala de festivități a școlii. Aici 
au loc, aproape în fiecare seară, în
treceri de tenis de masă și șah, de
monstrații de gimnastică. Asociația 

sportivă numără 265 de membri ai 
UCFS cu cotizația plătită la zi, din
tre care 91 sînt purtători ai Insignei 
de polisportiv, iar alți 32 de tineri 
au trecute cîte 2—3 probe. In între
cerile de șah, gimnastică și tenis de 
masă ale Spartachiadei de iarnă și-au 
disputat întîietatea peste 100 de con- 
curenți. Pavel Puică mi-a explicat că 
tinerilor le plac mai ales sporturile 
în aer liber, că se așteaptă o nume
roasă participare din partea fetelor

și băieților din comună la concursu
rile de patinaj, schi și săniuțe. Mi-a 
mai spus că echipa de handbal a ocu
pat primul loc în campionatul raional, 
iar cea de fotbal s-a clasat pe locul IV.

— Avem elemente dotate. Alexan
dru Mirea, Nicolae Popescu, frații 
Teodor. Dar iată-i că vin, mi-i arată 
prin geam pe cei doi frați care toc
mai intrau pe poarta școlii. Apoi 
continuă: din cel mai mare va ieși 
un bun fotbalist.

— Mai au vreun frate ? — l-am 
întrebat puțin derutat pe președin
tele asociației sportive fiindcă nici 
acesta nu era cel așteptat.

— Da, pe Constantin, om de bază 
în echipa de handbal pe care vrem 

înscriem în campionatul regional.
E ambițios nevoie mare. Un timp n-a 
vrut să mai joace pentru că la etapa 
regională a Spartachiadei de anul 
trecut a făcut un med slab. Pînă

s-o

nașe și Judita Lazăr. Iată cîtevai din 
rezultatele obținute ; FETE • 40 m : J. 
Lazăr 5,6. M. Imecs 5,7, D. Loghin 5,9,’ 
40 mg : S. Tănase 6,4, F. Bogdan 6,7; 
BĂIEȚI : 40 m: I. Negruțiu și C. 
Antal 5,2, V. Luca și T. Lența 5,3; 
45 mg : A. Șepci 6,4, I. Moldovan 6,9; 
înălțime: A. Șepci 1.85, B. Bocu 1,75, 
M. Popescu 1,70. (P. NAGHI 
respondent).

Viza legitimațiilor 
de liberă intrare

ia manifestațiile sportive
Consiliul General al UCFS aduce 

la cunoștința posesorilor de legiti
mații de liberă intrare la manifesta
țiile sportive următoarele :

1. Legitimațiile eliberate de Consi
liul General al UCFS se vor depu
ne pentru viză la Secția Economică 
a Consiliului General al UCFS în 
perioada 20 februarie — 10 martie 
1965, intre orele 8—11 a m.

2. In aceeași perioadă se vor de
pune pentru viză :

la federația respectivă — legiti
mațiile eliberate de Consiliul Gene
ral al UCFS care poarta ștampila 
unei ramuri de sport ;

— la consiliile regionale ale UCFS 
șl oraș București — legitimațiile eli
berate de acestea.

3. Incepînd cu data de 10 martie 
1965, legitimațiile de libera intrare 
ia manifestațiile sportive, de toate 
categoriile, care nu sini vizate iși 
pierd valabilitatea.

Portret in
mădire, murmurul metalului strunit, 
supus voinței omului.

Maistrul oțelar Comei Ardeleanu 
și controlorul Tiberiu Bidiu exami
nează atenți, prin oglinzile de cobalt, 
procesul de elaborare. Ochiul exi
gent al t mărului controlor străbate 
perdeaua de foc a cuptorului, inre- 
gistrind fiecare zvicnire a lavei de 
metal fluid.

La cuptorul șase al noii oțelării 
hunedorene se pregătește o nouă șar
jă. Dinspre inima cuptorului răzbate 
in afară murmurul oțelului in plă-

Peste întinderile „cetății de foc“ 
glasul sirenei anunță ca-ntotdeauna 
sfîrșitul lucrului. Bidiu a schimbai 
salopeta cu hainele de oraș. Ca 
mapa sub braț, in care cărțile șl 
caietele din cea de a Xl-a clasă a 
școlii medii serale așteaptă frumos 
rînduite, cu temele făcute la zi, el se 
îndreaptă spre școală. Prestigiul de 
elev fruntaș, ciștigat cu multă trudă 
de-a lungul anilor de școală, se cere 
apărat și întărit zi de zi.

★

la urmă însă, l-am dat noi pe brazdă. 
Acum și-a pus în gînd să devină un 
mare handbalist.

— E în practică la școala dv. ?
— E în comună, dar nu la școala 

noastră, ci la cea din satul Ciuta, la 
vreo 5 km de aici.

...Cînd am făcut cunoștință și cu 
Nicolae Teodor, elev în clasa a Vll-a, 
nu mi-a rămas decît să-1 întreb dacă 
fratele lui mai mare este acasă. Răs
punsul a venit prompt :

— Nu, încă n-a venit de la școală.
Nu am mai putut să-l întâlnesc pe 

fratele lor mai mare, pe care de fapt 
îl căutasem, deoareoe trebuia să plec 
mai departe cu trenul următor. Totuși 
nu mi-a părut rău: căutîndu-1 pe 
Constantin Teodor, am luat notițe 
despre activitatea sportivă ce pulsea
ză într-una din comunele raionului 
Cislău și i-am 
frați ai lui, la 
sport ca și el.

cunoscut pe cei doi 
fel de îndrăgostiți de

TR. lOANJlU&GU

Zi liberă. Sîmbătă dapă-amiazi \ 
sau duminică. Tinărul nostru contro
lor și... elev are alte îndeletniciri. J 
Acum, in timp de iarnă cînd fot- i 
balul a intrat in vacanță, cl- 
teva partide de șah, ori cîte
va de tenis de masă sînt recon- 1 
fortante după o săptămînă de muncă ! 
și învățătură, dar totodată sînt un < 
mijloc de perfecționare a măiestriei J 
sportive. Tiberiu Bidiu, pe lingă ti
tlul de „Fruntaș în întrecerea socia
listă" și cel de elev evidențiat, are 
și clasificarea a II-a la șah (și o vi- • 
sează pe ptima), joacă foarte bine \ 
tenis de masă, ca să na mai vorbim 
că în echipa de fotbal „Oțelarul" 
este titular pe postul de centru îna- > 
intaș. La turneul intersecții a mar- ’ 
cat cele mai multe goluri: 9 in 11 
meciuri. ‘

Acum, cînd Spartachiada de iar. 
i nă a tineretului se află în plină des- ! 
! fășurare, Bidiu se numără printre 

cei mai entuziaști concurenji, fiind 
un exemplu mobilizator pentru co
legii săi de muncă și învățătură.

j GH. I. NEGREA- coresp.

•H»



TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI REPUBLICAN

permanent " la distantă.

Rezultate scontate îa etapa de joi 
a campionatului masculin

1 ^STEAUA — RAPID BUCUREȘTI adversarul permanent ' la distanță. 
ÎB3—59 ( 37—32). Tradiționala partidă Chiar și în repriza secundă, cînd antre- 
dintre aceste două echipe fruntașe ale norul Dan Niculescu i-a folosit pe

Barau (Steaua) a prins la panou în fața lui... Dinescu și Stănescu (Rapid) 
și se pregătește să declanșeze atacul echipei sale. Fază din meciul Steaua — 

Rapid desfășurat joi în Capitală
Foto : P. Romoșan

O etapă cu două jocuri spectaculoase:
Stiinta Buc.-Tîrnava 4-3, Steaua-Dinamo 6-2

» » ?

® Mîine seară, Steaua — Voința Miercurea Ciuc

baschetului nostru a început într-o 
notă de perfect echilibru. Scorul s-a 
menținut strins pină în finalul primei 
reprize, cînd campionii au reușit cîteva 
intercepții și au acumulat un avantaj 
de 5 puncte. Publicul se aștepta ca 
în repriza secundă rapidișiii să joace 
mai organizat și să lupte pentru victo
rie. Dar nu s-a petrecut așa. Steaua 
s-a apărat cu multă atenție și, dato- 
rilă în special lui Nedef (din nou ex
celent în conducerea jocului), Nicu- 
lescu (realizatorul a numeroase inter
cepții) și Novacek (foarte sigur în 
aruncările de sub coș și de la semi- 
distanță), s-a distanțat pînă la peste 
20 de puncte, astfel că în ultimele 10 
minute și-a permis să folosească mai 
mult rezervele. Rapidi.știi au dezamă
git. După un început promițător, echipa 
a „căzut", jucînd fără nerv, fără con
vingere și făcînd greșeli după greșeli. 
Evoluția de joi seară a formației Ra
pid ne-a întărit convingerea că se im
pune împrospătarea acestei echipe cu 
elemente tinere. Actualul tot al Rapi
dului nu mai are valoarea pe care o 
pretindem unei echipe cu o veche și 
frumoasă tradiție în baschetul nostru. 
Rezultatele din returul campionatului 
sînt elocvente! (D.St.).

C.S.M.S. IAȘI—DINAMO 
REȘTI 51—78 ( 22—35). Pe 
nelor comportări din retur,
viștii au „recoltat" o nouă victorie (a 
6-a consecutivă), lăsînd o frumoasă 
impresia publicului local. Echipa bucu- 
reșteană a știut să se orienteze la 
condițiile terenului de joc redus, adop- 
tînd — în apărare — o „zonă" ermetică, 
iar în atac — acțiuni poziționale, cu 
o.circulație de minge rapidă. Pe rînd, 
Viciu, Kiss și Albu au „punctat" cu 
mare precizie dc la semidistanță, iar 
Cernea și Giurgiu au activat cu multă 
dîrzenie sub panouri, recuperînd multe 
mingi utilizabile. In acest fel, cu ex
cepția primelor 9 minute, dinamoviștii 
s-au impus cu prisosință, ținîndu-și

BUCU- 
linia bu- 
dinamo-

Negoiță, Antonescu și Novac, meca
nismul formației a funcționat cu pre
cizie, scorul luînd proporții pe măsură 
ce minutele se scurgeau.

Echipa ieșeană a făcut în general o 
partidă modestă, suferind cea mai grea 
înfrîngere — pe teren propriu — din 
ultima vreme. In apărare, gazdele au 
fost lipsite de mobilitate, permițînd 
adversarilor să arunce de prea multe 
ori nestingheriți la coș, iar în atac au 
acționat mai mult individual fără un 
scop tactic bine definit. Corect arbitra
jul cuplului Gr. Avachian—G. Chiraleu 
(București), (a.v.).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV—ȘTIIN
ȚA TIMIȘOARA 74—71 (26—31). A 
fost un joc de mare luptă, în care gaz
dele au obținut victoria de abia în 
ultimele secunde. Știința a jucat cu 
multă însuflețire conducînd aproape 30 
de minute (47—39 în min. 28). Ieșirea 
lui D. Pușcașu pentru 5 greșeli perso
nale a scăzut însă potențialul forma
ției și a dat posibilitate „stegarilor" să 
refacă handicapul. Scorul s-a menținut 
egal pînă în ultimul minut, cînd da
torită unor aruncări precise de la se- 
midistanță ale lui Simon, brașovenii 
au cîștigat două puncte prețioase. 
(G h. Corcodel-coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ — DINAMO ORA
DEA 78—61 (40—29). Orădenii au re
zistat doar în primele 10 minute. Apoi, 
studenții — cu Demian (35 de puncte) 
în vervă — s-au impus, obținînd o 
victorie comodă. (T. Bara-coresp.).

POLITEHNICA CLUJ — FARUL 
CONSTANȚA 67—61 (29-31). Con- 
stănțenii au condus pînă în min 30. 
Apoi formația gazdă — avînd în Till 
un excelent realizator — a acționat 
cu mai multă vigoare, realizînd o vic
torie extrem de prețioasă. De reținut 
însă că echipa constănțeană a pierdut 
spre sfîrșit mai mulți jucători (pentru 
5 greșeli personale), încheind partida 
în 4 oameni. (P. Radvani-coresp.).

Pe măsura desfășurării sale, turneul 
final al campionatului de hochei cîști- 
gă în atractivitate. Jocurile sînt de 
nivel mai bun, lupta sportivă devine 
mai interesantă. Etapa de joi a fost 
elocventă în această privință, ea ofe- 
rîndu-ne două meciuri echilibrate și- 
prima surpriză a competiției: victoria 
Științei București asupra Tîrnavei!

învingători în tur cu un scor care 
părea că exclude orice surpriză 
(12—4!), jucătorii din Odorhei au pă
răsit joi dimineața terenul învinși, în 
fața unei formații care pînă atunci nu 
acumulase nici un punct. Echipa bucu- 
reșteană a atacat viguros încă de la 
primul angajament și în minutul 12 
conducea cu 3—0, prin golurile înscri
se de Mihăilescu, Mezei și din nou 
Mihăiilescu. (Avantaj important, dar — 
desigur — nu decisiv, pentru că și în 
meciul anterior Știința București con
dusese cu 2—0, pentru ca pînă la urmă 
să piardă la scor). Tîrnava a redus 
scorul la 3—1 (Daradici), după care a 
urmat o repriză de mare luptă înche
iată cu scor alb iar în ultima parte, 
după o lungă serie de ratări, Vacar II 
de la Știința a mărit avantajul echipei 
sade la 4—1. Mai erau 8 minute de joc 
și victoria studenților se contura clar. 
Tîrnava atacă însă acum cu toată vi
goarea și obține reducerea scorului, 
prin cele două goluri înscrise de 
Tordk II. Ou un minut înainte de flu
ierul final, Tîmava renunță la portar 
și atacă cu șase jucători de cîmp, dar 
„soarta" meciului nu mai poate fi 
schimbată și arbitrii consemnează vic
toria Științei cu 4—3 (3—1, 0—0, 
1-2).

Timp de o repriză, Știința Cluj a 
reușit să „țină în șah" pe Voința 
Aliercurea Ciuc, care juca fără Sofian 
și Andrei. Rezultatul primei părți a 
jocului: numai 4—3 pentru Voința 1 
Imediat după pauză, scorul devine însă 
5—3 și apoi Szabo II reușește perfor
manța de a marca trei goluri la rînd 
în interval de numai dcuă minute, de- 
terminînd astfel victoria echipei sale. 
Lipsiți de aportul lui Cozan I și avînd 
doi jucători care au intrat pe teren 
ușor bolnavi de gripă, studenții clujeni 
cedează lupta și pierd la scor : 15—3 
(4—3, 7—0, 4—0). Autorii golurilor : 
Szabo II (4), Bahut I (4), E. Antal

(3), Z. Antal, C. Antal, I. Antal, Ba- 
lint II, respectiv Cozan II (2) și Godri.

In meciul vedetă al etapei, Steaua și 
Dinamo ne-au oferit un joc de bună 
calitate. Campionii au învins pe me
rit dar niciodată pînă acum, în actua
lul campionat, nu i-am văzut depunînd 
atîltea eforturi pentru victorie. E sufi
cient să amintim că prima repriză s-a 
încheiat cu 0—0 și că — la jumătatea 
ultimei reprize — Steaua conducea nu
mai cu 3—2, pentru a ne da seama 
de dîrzenia luptei, de echilibrul parti
dei. O acțiune personală a subtilului 
Szabo I și apoi un gol înscris de Biro 
(după părerea noastră nereglementar, 
deoarece se afla în spațiul porții), în- 
tr-un moment cînd Dinamo era în in
ferioritate numerică, a decis însă me
ciul, pentru ca — în final — Ionescu 
să stabilească scorul la 6—2 (0—0, 
3—1, 3—1). Dinamoviștii nu puteau 
spera la o victorie, dar un lucru e cert: 
hocheiul bucureștean s-a îmbogăii* cu 
o echipă de valoare, tînără, cu nu
meroase „produse" ale patinoarului ar
tificial, care și-a obținut maturitatea în 
fața celui mai sever examinator : echi
pa campioană. Golurile au fost înscri
se de Varga (2) — cel mai bun de pe

teren, Calamar, Szabo II, Blro și Io- 
nesau de la Steaua, Pană și Ciobotaru 
de la Dinamo. Au jucat formațiile :

STEAUA: Crișan (Pușcaș) — Var
ga, Czaka, Vakar I — Biro, Calamar, 
Szabo I, Peter, Ionescu, Ștefanov.

DINAMO: Dumitraș — Barbu, Ți- 
riac, Corduban, Bașa — Pană, Flores- 
cu, Ciobotaru, Pop, Boldescu, Ștefan.

Azi și mîine se dispută ultimele par
tide ale campionatului. Desigur, cel mai 
important joc este cel de mîine seară, 
dintre Steaua și Voința. Cea mai bună 
prezentare a acestui meci o constituie 
însuși rezultatul său din tur: 4— 2 
pentru Steaua. In mod normal, 1): 
mo nu mai poate pierde locul 3, avînâ 
(cu Știința Cluj și Tîrnava) jocuri în 
care este favorită. In fine, meciul 
Știința Cluj — Știința București este 
decisiv pentru ocuparea locului 5.

Iată clasamentul 
partide:
1. Steaua
2* Voința
2. Dinamo
4. Tîrnava
5. Știința Cluj
6. Știința București

Sportul luptelor are în anul 1965 un 
foarte bogat program competițional. Mai 
multe întreceri interțări, Balcaniada, 
campionatele mondiale, iată cîteva din 
obiectivele pentru care luptătorii noștri- 
(de „clasice" și „libere") au datoria să 
se pregătească cu toată seriozitatea. Și 
se pregătesc. Dar, ceea ce este impor
tant, nu numai sportivii fac acest lu
cru, ci și antrenorii. In scopul re
împrospătării cunoștințelor antrenorilor 
de lupte și al înarmării lor cu ceea ce 
este nou, federația de lupte a organizat 
un curs de perfecționare.

In dorința de a cunoaște amănunte 
despre acest curs le-am făcut o vizită

înaintea ultimelor

o 
o 
o 
o 
o o

0 88: 7 16
1 70:17 14
4 49:31
5 37:69
7 21:90
7 16:67

8
7
4
3
1
1

RADU URZICEANU

încadrat strins de doi apărători și blocat, din față, de portarul advers, Ște
fanov constată că — de data aceasta — drumul lui spre gol e... fără 

perspective. (Fază din meciul Steaua — Voința 4—2)
Foto : I. Mihăică

Se pregătesc... antrenorii

a-

de
a

INTRECERILOR sportive

Rafinăria 
ța (m).

Teleajen — C.S.M. Reși-SIMMTA
Hochei pe gheață. Patinoarul „2.3 

August", ora 10 : Voința Miercurea 
Ciuc — ~ -----
Dinamo 
Steaua

Volei. Sala Floreasca, 
Rapid — Dinamo Bu-curești 
nin, etapa finală a turului 
riei A, seria I).

Baschet. Sala Dinamo, de 
17 : Știința București — 
Iași (m), Voința București — 
Brașov (f).

Atletism. Sala Floreasca H, ora 
12: concursul republican de sală 
pentru juniori.

Handbal. Sala Floreasca, de la ora 
16: Rapid — Spartac Constanța (f),

17 :
19 :

Știința București; ora
— Știința Cluj; ora
- Tîrnava Odorhei

ora 18.30 : 
(femi- 

catego-

DUMINICA
pe gheață : Patinoarul „23 
ora 9: Știința București —

Hochei
August". .. T
Știința Cluj; ora 17: Tîmava Odor
hei — Dina-no; ora 19: Steaua — 
Voința Miercurea Ciuc.

la ora 
C.S.M.S. 
- Voința

ora 19: Steaua —-

Patinaj : Patinoarul „23 August”, de 
la ora 15: etapa rdgională a campio
natelor de juniori și seniori.

Fotbal. Stadionul Giulești, ora 9.15: 
Rapid (juniori) — Tehnometal; ora 
11: Rapid — Știința Cluj. Teren La- 
romet (Bucureștii Noi), ora 10,30 : 
Laromet — C.F.R. Pașcani. Stadio
nul Dinamo, terenul III, ora 10,30 : 
Dinamo București — Metalul Bucu
rești; terenul II, ora 10,30: Dinamo

Victoria — Abatorul. Stadionul Pro
gresul, ora 9: Progresul II — Viito
rul Electronica II; ora 11: Progresul 
I — Viitorul Electronica I.

Atletism Sala Floreasca II, ora 9: 
concursul * republican de sală pentru 
juniori.

Volei. Sala Dinamo, cu începere 
de la ora 8: Progresul — C.S.M. Si
biu (feminin, în etapa finală a tu
rului), Progresul — Știința Cluj, Di
namo — Minerul B. Mare, 
C.S.M S. Iași (masculin, 
XI-a).'

Baschet. Sala Floreasca, 
8: constructorul București 
Oradea (f), Știința București — Ști
ința Cluj (f), Steaua — Știința Cluj 
(m), Dinamo — Steagul roșu Bra
șov (m).

Pol a. Bazinul Floreasca, de la ora 
9 : Rapid — S.S.E. nr. 2, Progresul 
— Clubul sportiv școlar, S.S.E. nr. 
1 — Steaua, meciuri în cadrul cam
pionatului de copii al Capitalei; de 
la ora 10,30: Rapid — Progresul, Di
namo — Steaua, meciuri în cadrul 
campionatului de seniori al Capitalei.

înot. Bazinul Floreasca, de la ora 
17: „Cupa 16 Februarie”. ,

Handbal. Sala Floreasca, de la ora 
16: Rapid — Spartac Constanța (f), 
Rafinăria Teleajen — C.S.M. Reșița 
(m), S.S.E. nr. 2 București — Elec
tromagnetica (f).

Steaua — 
etapa a 

de la ora
— Voința

și am urmărit o parte din programul 
zilei de lucru. După două ore teoretice, 
in care antrenorilor li s-au predat cu
noștințe de anatomie și fiziologie, am 
asistat la alte două de practică.

La încheierea programului de dimi
neață, ne-am adresat conducătorului a- 
cestui curs — antrenorul emerit ION 
CORNEANU — cu cîteva întrebări:

— Am dori să cunoaștem amă
nunte în legătură cu activitatea 
cestui curs.

— In urma turneului olimpic 
lupte de la Tokio, federația noastră
făcut o serioasă analiză a participării 
luptătorilor romini, atit sub aspectul 
rezultatelor, cit mai ales al pregătirii 
lor tehnice. Învățămintele trase le ge
neralizăm acum, iransmițindu-le celor 
mai buni antrenori din țară. Numai ge- 
neralizînd noul, la nivelul tuturor sec
țiilor, vom putea menține locul fruntaș 
pe care l.a cucerit sportul luptelor in 
ierarhia mondială.

— Cum procedați pentru asigu
rarea însușirii materialului ?

— „Elevii" mei (n.r. antrenorii) par. 
ticipă, in fiecare zi, la lecții de pregă
tire teoretică (in care iși îmbogățesc 
bagajul de cunoștințe de anatomie, fi
ziologie, metodica antrenamentului spor
tiv) și practică (una dimineața și 
una după-amiază), antrenorii capătă 
noi cunoștințe tehnice, metodice, de 
pregătire fizică generală și specifică. 
Faptul că acest curs se desfășoară con
comitent cu pregătirea luptătorilor pen
tru viitoarele întreceri internaționale le 
este de un real folos antrenorilor. Ei 
au prilejul să pună imediat in practică

cunoștințele căpătate, conducînd antre
namentele sportivilor.

— Care sînt elementele pe care 
doriți să le introduceți în pregăti
rea luptătorilor ?

— Procedeele tehnice pe care vrem 
să le extindem au fost folosite de acum 
cu succes de către unii dintre luptătorii 
noștri. La „clasice" urmărim să se fo
losească mai mult „aruncările peste 
spate" la lupta din picioare și „dezechi
librările". La lupte libere, invitatul no
stru din R. P. Bulgaria, antrenorul e- 
merit RAICU PETROV, a participat la 
3 lecții practice, în care a făcut de
monstrația unor procedee tehnice, înso
țite de explicații și indicații metodice. 
„Intrările la picioare" și „ridicările" 
vor fi procedeele care se vor folosi mai 
mult în viitor. Dar mai este ceva. In 
cadrul acestui curs, insistăm foarte mult 
asupra însușirii perfecte de către antre. 
nori a metodicii lucrului cu copiii.

Conștiinciozitatea cu care muncesc 
antrenorii Lazăr Bujor, Marin Belușica, 
Ilie Ciheorghe, Dumitru Cuc, lidiu Pan- 
tici etc. în cadrul acestui curs consti
tuie o garanție că ei vor transmite cu 
același elan noiie cunoștințe și elevilor 
lor.

Măsura transmiterii celor mai avan
sate cunoștințe tuturor antrenorilor lua
tă de federația de lupte este lăudabilă.

Și pentru că veni vorba ne întrebăm 
dacă de un asemenea curs nu au nevoie 
și antrenorii de box. Ei cunosc' oare la 
perfecție cele mai eficace procedee teh
nice, cele mai avansate metode de an
trenament ? Ce părere are F.R.B. ?

Ml HAI IRANCA



IERI, LA ATENA

Secționata orașului București —
TENA 12 (ptin telefon de la cores- în această parte a jocului romînii
■lentul nostru). Stadionul Philadelp- 
a găzduit azi (n.r. ieri) partida din- 
Selecționata orașului București și 
pa ateniană A.E.K. (locul trei în 
talentul campionatului grec), 
cționînd mai organizat, fotbaliștii 
ini au obținut victoria cu 2—1 
U).
ieciul s-a desfășurat în fața a 1000 
spectatori pe un timp neprielnic 
; și vînt puternic) care a influențat 
tițiile tehnice.
i prima repriză, gazdele au avut de 
ea lor avantajul vîntului, reușind 
lomine teritorial o bună parte din 
p. Numai că acționînd greșit din 
ct de vedere tactic, cu centrări re
de, pe sus, înaintașii echipei A.E.K. 
facilitat sarcina apărătorilor romîni 

foarte înalți), care au putut des- 
la cit 'ușurință majoritatea atacu-

au contraatacat rapid și periculos, dar 
la originea celor două goluri înscrise 
de fotbaliștii romîni au fost două gre
șeli de apărare. Iată cum s-au înscris 
golurile : în min. 24, Creiniceanu de
pășește câțiva adversari, centrează pe 
jos și stoperul Papastopolu, vrînd să 
degajeze, trimite balonul în proprie 
poartă. Șase minute mai tîrziu fundașul 
Sofianidis trimite balonul „acasă", dar 
imprecis, permițîndu-i lui Sfîrlogea să 
intercepteze și să înscrie cel de al doi
lea gol. în min. 39, gazdele reduc din 
handicap, înscriind prin Papaioanu, care 
a reluat din voie, la un corner.

După pauză, vrînd să-și odihnească 
jucătorii pentru meciul oficial de du
minică, A.E.K. păstrează în teren nu
mai trei titulari (Valapoulos, Stamatia- 
dis și Papaioanu). Avantajul vîntului 
este acum de partea oaspeților, care,

A.E.K. 2-1 (2-1)
în pofida superiorității teritoriale, nu 
reușesc să înscrie.

în min. 58, Sorin Avram trimite min
gea în poartă, dar arbitrul nu acordă 
gol pe motiv de ofsaid. Spre sfîrșit 
asistăm la un joc echilibrat, cu faze 
rr«ai mult la... mijlocul terenului. Arbi
trul Mihat (Grecia) a condus forma
țiile :

SELECȚIONATA ORAȘULUI BUCU
REȘTI : Haidu—Marc-u, Solomon, C. 
Dan, Hălmăgeanu—Ghergheli, Iancu 
(Negrea)—S. Avram, Sfîrlogea (Con
stantin), Adam (Pavlovici), Creiniceanu.

A.E.K. : Petrakes—Efalides, Papapos- 
tolu, Sofianidis—Evofrilac, Vaiapoulos 
—Stamatiadis, Tafinos, Nestoridis, Pa
paioanu, Pomonies.

Miercuri 17 februarie Selecționata 
orașului București întîlnește din nou pe 
A.E.K.

ELIE SPOR1D1S

Concluzii si măsuri5

pentru ridicarea calitativă a fotbalului (III)

ine in Ciulești: Rapid—Știința Cluj
H Rapid-Flacăra Moreni 6-1 (4-1)
t>i după-amiază, Rapid a întîlnit, într-un meci de ve

ri -are, echipa de categoria B, Flacăra Moreni, de care 
. iispus cu scorul de 6—1 (4—1). Rapidiștii au jucat

■ ' -isiv, cu pase purtate în viteză, au tras mult la poartă,
■ 5 orice poziții, înscriind de 6 ori, prin Ionescu (2), Du- 

’riu (2 — dintre care unul din 11 m), Oblemenco și 
liia.nu. Pentru Flacăra a marcat Iofciulescu.
RAPID: Andrei (Urziceanu) — Greavu (Langa) Mo- 

, Lupescu, Macri — Jamaischi, Oblemenco — Kraus 
igiubei), Dumitriu, Ionescu, Codreanu (Țuțuianu).
LACĂRA: Bucur (Șerbănoiu) — Cepolschi I (Boc'n), 
nitra (Cepolschi II), Albină, lordache — Frîncu, Ce- 
schi 11 (Lăzărescu) — Aloldovcanu (Popescu), Drăgan, 
u (Baicu), Iofciulescu.
Mine, Rapid întîlnește pe Știința Quj. Meciul se dispută 

- stadionul Giulești, de la ora 11.
H. STETTER — coresp.

Oblemenco, unul din. dunării" atacului rapidist, încearcă 
poarta prinir-un șut de la distanță

Foto: V. Bageac

Discuția din coloanele „Sportului 
popular" asupra deficiențelor înregis
trate în fotbalul nostru urmărește un 
obiectiv precis; prin analiza greșelilor 
să putem ajunge, pe drumul cel mai 
drept, la totala lor remediere.

Dar, diagnosticul pus de specialiști, 
ca și de „omul din tribună", trebuie 
să atragă după sine o terapeutică din
tre cele mai energice, care în circum
stanțele actuale, echivalează cu o se
rioasă cotitură.

Fotbalul nostru 
trebuie să porneas
că pe drumul unei 
pregătiri intense, 
duse într-un cadru 
de mare disciplină 
și pe baze riguros 
științifice.

Jucătorii, ca și antrenorii, trebuie să 
fie pătrunși, în primul rînd, de o înaltă 
obligație morală : de a răspunde con
dițiilor asigurate, ca și dragostei cu 
care masele de iubitori ai sportului îi 
urmăresc în evoluțiile din țară și, mai 
ales, de peste hotare.

Pentru a fi la înălțimea acestora, an
trenorii și jucătorii să înceapă prin a 
fi cît mai exigenți cu ei înșiși.

Complexitatea și subtilitatea fotbalu
lui modern cresc pe zi de trece. Jocul 
de astăzi solicită un orizont teoretic tot 
mai larg, ca și un registru de execuții 
și procedee din ce în ce mai întins. 
Acum, nu se cere numai antrenorului 
să fie un creator. Jucătorul singur tre
buie să rezolve, pe teren, situațiile cele 
mai neprevăzute ivite în timpul partidei 
și să găsească soluții cît mai inedite, 
care să surprindă și să deruteze pe 
adversar.

„Să-i obișnuim pe jucători să gîn- 
dească" este deviza afirmată de toți 
marii specialiști din lume — dintre 
care am avut și noi plăcerea de a 
primi, recent, cîțiva de prestigiu (Allen

AU CUVINTUL
SPECIALIȘTII

Scrisoare
chipa de fotbal din Bacău — Di.
io a jucat mult timp în categoria 

' |. In urmă cu doi ani însă ea a re-
<r ridat in „B". Toată lumea (suporte- 

văcăoani mai ales) a crezut că „Ba- 
l" se va întoarce repede — chiar in 
f următor — în prima categorie, 
ucit echipa era formată din jucători 
brimentați, mai bine cotați din punct 
vedere tehnic dec it majoritatea fot- 
știlor care activează in „B“. Dar 
ft lucru nu s-a întimplat. De ce ?

' event, am cunoscut adevărata cauză 
tru care formația băcăoană n-a ți-

1 ritmul cu suratele sale rămase în 
, aflînd, totodată, și motivele pen- 
care echipa bate pasul pe loc: 
RESPECTAREA UNUI REGIM 
VIAȚA CERUT DE ACTIVITATEA 

ȚRTJVA de PERFORMANȚA I 
ța, tovarăși suporteri ! Fotbaliștii pe 

i-ațt adulai, pe care i-afi urmărit 
. țc'tivitatea lor, pe vînt sau pe ploaie, 

soare sau pe ger, v-au înșelat aș- 
ările 1
proape totdeauna, după o victorie, 
arte din fotbaliștii voștri, în loc să-și 
ă de treburile lor (cei care aveau 
ilie, de familie) se înfundau în cir. 
ni, la băutură, să-și sărbătorească 

‘icesul". Somn, viață ordonată? La 
bun ? Pregătiri ? Pentru ce ? Oare 
erea pahaiului la gură de 30... 40... 
de ori nu-i antrenament ? Dar „tvois- 
pină după miezul nopții ? Acesta, 

isemenea, nu cere zeci și zeci de... ge- 
'exiuni, de mișcări din coapse ? Dar 
șcarea cetățenilor pașnici pe stradă 
țnție la Iosif Lazăr, care a bătut 
e pietoni) ? Acesta nu-i... sport aju- 
>r ?
ată cazul cel mai recent. Siinbătă 

3. a.c.
■h ziua aceea întreprinderea „Prole- 
d“ a organizat un bal. Invitați: 
nbrii asociației sportive, salariați din 

frică, prieteni, cunoștințe. Nu se știe 
i, printre cei prezenți la „balul de 

■bâtă seara" s-a aflat și Ghiță, por
ii echipei băcăoane. Nu venise să 
iseze. N-avea omu’ chef de așa ceva, 
iță era supărat. A spus-o la toți.
ia să nu dea posibilitate gurilor rele 
birfească pe seama sa, nu s-a băgat 

sufletul oamenilor; s-a retras in- 
. -in ungher, lingă garderobă. După 
- mele pahare, parcă s-a simțit mai 

le. Nu se putea împăca insă cu scan. 
. („Cine dracul a făcut scaunele as- 
așa de incomode ? Ia să se urce mai 

e pe masă"}. Și Ghiță s-a cocoțat — 
in unele Jilme — pe o masă din 

ă. Cine ar fi îndrăznit să-i snună 
'a, să-i atragă atenția că mesele au

deschisă suporterilor
cu totul altă destinație ? Se poate ? 
Doar el este fotbalișt i

Asta se întimpla la miezul nopții. Că
tre ora 2, Ghiță (denumit în Bacău 
„capul tuturor răutăților") tot necăjit, 
se mai afla pe... poziții. Dar iată că 
l-a zărit un cunoscut, care s-a oferit să-l 
însoțească pînă acasă:

— Măi băiete, mîine aveți meci cu 
Chimia Onești. Ai să fii obosit. Caută 
să dormi și tu, măcar 3—4 ore...

Cu chiu cu vai, Ghiță s-a lăsat con
vins.

Nu se știe exact cite ore a pus capul 
pe pernă portarul fotbaliștilor băcăoani. 
Fiindcă pe la 10, omul nostru s-a... în
ființat la restaurantul „Bistrița", tot

au completat vesela echipă de fotbaliști 
de la hotelul „Bistrița", că doar nu era 
să danseze între ei.

★
...în ședință toți „eroii" noștri au ar

borat o atitudine candidă, nevinovată. 
Parcă ar fi vrut să spună: ei și ? Ce 
se face atita tam-tam ? Ce, altădată nu 
s-a mai băut, nu s-a mai făcut scan
dal, nu s-a mai intrat în localuri pu
blice, nu s-au mai pierdut nopți ?

Dar, după „eroii" noștri au luat cti- 
vîntul și cițiva dintre ceilalți fotbaliști. 
Să-i ascultăm.

C. C1NCU : Să terminăm o dată cu 
asemenea abateri, cu astfel de atitudini.

ATITUDINI
■..............       e

amărît. L-a întrebat unul din chelneri:
— Ce faceți, dom’ Ghiță, nu mergeți 

la meci ?
— Nu mai jucăm. Nu vezi ce ger 

este afară ?...
Meciul, intr-adevăr, se contramanda

se. Și fiindcă se crease o „fereastră" în 
program, hai la „dres" I „Fereastra" de 
la restaurant a echivalat cu două ki
lograme de vin.

Nici n-a plecat bine Ghiță și in local 
și-a făcut apariția un... cvartet de tineri. 
Se înțelege, iot fotbaliști. Numele lor ? 
MATEI. UNGUROIU. DUMITRESCU 
și PANAIT. O bere... Un șpriț... Asta ca 
pentru... încălzire. Apoi, lui Dumitrescu 
i-a venit o idee:

— Fraților, n-ar fi mai bine să ne 
retragem la mine în cameră, sus, la 
hotel ? Nu se mai uită ăștia la noi ca la 
niște urși... Că de cînd cu articolul ăla 
din „Sportu’"...

Propunerea a găsit aprobarea gene
rală. Așa că cei patru au trecut alături, 
la hotel, in camera ocupată de Dumi
trescu și Panait. Au trecut, dar nu așa, 
cu miinile goale. Pentru menținerea... 
bunei dispoziții și.au luat și ceva... pro
vizii. Bere, că-i mai... slabă. Și tot în 
acest scop au pus in funcțiune și mag
netofonul. Dar nu așa, doar pentru ei 
(ce, sint egoiști ?) ci tare, să se audă 
în întregul hotel, să se distreze toată 
lumea. Doar este duminicăI Și totuși 
parcă mai lipsea ceva pentru ca buna 
dispoziție să fie completă. Noroc însă cu 
Panait...

— Ce-ar fi să invităm și cîteva fete... 
Și nu peste mult timp, două prietene

Nu fac cinste nici echipei, nici clubu
lui I...

A. PUBLIC : Nu mă surprind cele în- 
tîmplate. Nu sînt lucruri noi La antre
namente, cei care obișnuiesc să pe
treacă în ajun nu fac mai nimic. Ne 
iau peste picior pe cei care înțelegem 
să ne pregătim serios. Ei nu sînt ca
pabili de un efort, cît de mic. Sînt sim
pli figuranți. Așa nu mai merge. Ne 
gîndim să reintrăm în A. Dar cu o ast
fel de viață se poate ?

N. VATAFU : Cu asemenea colegi nu 
putem progresa. Degeaba se zbate an
trenorul nostru, degeaba ne irosim e- 
nergia. Conducerea clubului ar trebui 
să ia măsuri de sancționare a celor 
vinovați. Cum s-a procedat cu Lazăr și 
Harșani, de pildă...

C. RADULESCU : Unii dintre noi - 
din păcate cei mal tineri — nu-și cu
nosc interesele. Cît cred ei că o vor 
duce așa ? Dacă eu, la vîrsia lor, aș fi 
stat numai prin cîrciumi, aș fi spus de 
mult adio fotbalului. Trebuie să luăm 
măsuri hotărîte.

M. NEDELCU: Nu sînt de acord cu 
asemenea abateri. Am mai spus acest 
lucru și altă dată. Poate de aceea am și 
intrat în „dizgrația" unora dintre co
legii mei de echipă. Trebuie să-i tre
zim la realitate pe cei vinovați. Nu se 
poate să mergem mai departe așa. Am 
ajuns să ne fie rușine să ieșim pe stra
dă. Ne arată oamenii cu degetul...

★
Dar oare voi, cei care ați luat cuvin- 

tul. nu aveți nici o vină ?
De ce ? Păi despre faptele lui losif

din Bacău
Lazăr, suspendat în prezent pe doi ani 
din activitatea competițională, pentru 
fapte huliganice, n-a știut nimeni din 
echipă ? La antrenamente, n-a observat, 
oare, nimeni că Ghiță, Panait, Matei, 
Dumitrescu, Unguroiu și alții au venit 
cu ploapele lipite de nesomn ?

La club și la consiliul regional 
UCFS există un maldăr de reclamații 
care acuzau pe unii fotbaliști de o su
medenie de abateri grave: împrumuturi 
nerestituite, beții încheiate de regulă cu 
bătăi sau injurii la adresa cetățenilor, 
scandaluri în locuințe, la hotel, pe stra
dă etc. Dar a spus cineva vreun cu- 
vint? „Păi ce, te pui cu fotbaliștii?! 
Nu sînt ei „ăi mai mari și ăi mai tari ?" 
Parcă pot Ii trași la răspundere ?“

★
Și acum să stăm de vorbă cu supor

terii lui Dinamo Bacău. F.ste frumos să 
ții cu o echipă, s-o încurajezi, să fii a- 
lături de ea la bine și la rău, la victorie 
ca și la infringere. Dar, acesta nu înseam
nă și toleranță față de abaterile fot
baliștilor preferați In cazurile de mai 
sus, aveți posibilitatea să-i trageți la 
răspundere, să creați acea opinie de 
mase care să le înfiereze atitudinile. Pe 
terenul de sport, sau pe stradă, puteați 
să dați riposta cuvenită celor care calcă 
normele conduitei cetățenești, care știr
besc cu bună știință prestigiul de care 
se bucură imensa majoritate a sportivi
lor noștri. Că doar îi cunoașteți bine I 
Scriindu-vă aceste rinduri vă spunem 
că in ședința de analiză de luni 8.II. 
a.c., fotbaliștii echipei Dinamo au fost 
discutați și sancționați. Asta e bine. Dar 
de ce așa tirziu ? De ce clubul și secția 
de fotbal (secretar, Carol Grindea) 
n-au luat măsurile cuvenite mai devre
me ? De ce s-a făcut acest lucru abia 
cină a ajuns, cum se spune, „cuțitul la 
os" ? Consiliul regional UCFS are par
tea lui de vină. Trebuia să se sesizeze 
din vreme, să intervină. Acum, el are 
datoria să confirme de îndată măsurile 
disciplinare luate de club, pentru ca 
asemenea fapte să nu se mai întîmple.

„ G. VASILE
S. COMAN

P.S. Justă a fost atitudinea pe care a 
avut-o în ședință tov. Ion Unguroiu, an
trenorul echipei: „Nu este pentru pri
ma oară cînd analizăm asemenea aba
teri. Am cerut de fiecare dată să se ia 
măsuri severe îmjwtriva acelora care ne 
boicotează munca, a acelora care nu 
vor să fie disciplinați, să ducă o viață 
sportivă. Să mergem pînă la excluderea 
lor din activitatea eonipetiționa'ă". 
Foarte bine! Dar cum rămine cu Aurel 
Unguroiu, fiul d-sale ?

Wade — Anglia, Helmuth S-hon — 
R.F.G., Luigi Bonizzoni — Italia).

Se impune, deci, ca perioada precorn- 
petițională, în curs de desfășurare, să 
fie folosită la maximum, nu numai pen
tru exercițiile fizice de acomodare, dar 
și pentru însușirea unei bogaie litera
turi de specialitate : cărți, reviste, bro
șuri (de la nai și din alte țări), me
nite să pună pe antrenori și jucători în 
curent cu toate cuceririle „noului", pe 
care să le poată, apod, aplica în spirit 

creator, la începerea 
campionatului.

„Tehnica și vițe-; 
za", jocul ofensiv, 
libertatea de crea
ție, impuse de fot
balul modem —k 
înainte de-a fi tra-,

duse în viață, se cer a fi adincite și la' 
„tabla magnetică" din sălile de curs, 
de-a fi discutate și lămurite cu jucă
torii, pentru a Ie forma nivelul cultu
ral, absolut necesar oricărui inter
pret.

Cunoscînd la perfecție toate sistemele 
de joc, fotbalistul va reuși să jongleze 
cu ideile tactice, întocmai ca și cu exe
cuțiile tehnice. Pentru aceasta să decla
răm război inerției intelectuale, super
ficialității și lipsei de claritate a no
țiunilor. Să nu mai avem de-a face 
cu specialiști neinformați, cu antrenori 
necultivați și cu jucători neformati.

Consiliul științific al UCFS, în frun
te cu președintele său, academicianul 
Grigore Benetato, a inițiat o serie de 
conferințe, în care sînt studiate și e- 
xemplificate probleme de mare interes 
pentru antrenori și jucători. Aceste con
ferințe să fie cît mai mult popularizate 
în masa celor aproape 100 000 de fot
baliști ai țării.

_ Filmele de mare actualitate, prezen- 
tînd greșelile din joc, pe care le-a pro
iectat și comentat specialistul li. Schon 
din R.F.G., ca și chinogramele, să con
stituie un permanent material de stu
diu pentru toți antrenorii și jucătorii de 
fotbal. (Amintim că federația ceho
slovacă a trimis la Lisabona printre 
alții și pe jucătorul Novak, care este 
operator cinematografic, spre a filma, 
in întregime, meciul Portugalia — 
Turcia, care ar prezenta un interes 
deosebit și pentru lotul nostru natio
nal).

Prin întărirea muncii de instruire — 
teoretică și practică —- vom ajunge să 
alungăm procesele inhibitive si com
plexele jucătorilor noștri. îmbogățin- 
du-le bagajul de cunoștințe, ei vor că
păta — cum 
„personalitate, 
losu.1 echipei".

Atunci vom 
balului nostru, 
trebarea „cîte 
ne întreacă ?“ 
de că'numai __ mc,,
în clasamentul făcut pe ultimii 5 ani I 
de una din marile publicații sportive 
— „France Football" (ianuarie 1965) _
nu figurăm de loc printre cele 21 de 
țări europene, iar într-un clasament al» 
anului 1964, după cele 14 țări din ca
tegoria I, sîntem plasați în fruntea ca
tegoriei a Il-a, deci pe locul 15, ceear 
ce nu este de natură a ne flata.

Să pornim, deci, cu toată seriozita
tea și cu tot entuziasmul la lucru, pen
tru a ne însuși procedeele fotbalului 
modern, și vom recupera timpul irosit 
pînă acum. Avem toate condițiile și AJ 
mare răspundere.

spunea Ailen Wadei . 
gîndire creatoare în fo-

putea afirma clasa fot- 
fără a ne mai pune în-. 
țări sînt în măsură să 
(Silviu Ploieșteanu cre- 
5 !). Deocamdată, însă.

VIRGIL ECONOMU

Duminică, în Capitală
Cu toate că terenurile sînt încă aco

perite cu zăpadă și frigul se menține^ 
fotbaliștii bucureșteni se pregătesc cu? 
asiduitate, astfel că duminică sînt pro-' 
gramate mai multe meciuri amicale. TnJ 
Giulești, Rapid întîlnește pe Știința Cluj) 
la ora 11 avînd în deschidere (ora 
9,15) meciul Rapid (juniori) — Tehno-. 
metal; pe terenurile din parcul sportiv 
Dinamo sînt programate două meciuri: 
Dinamo București — Metalul București 
și Dinamo Victoria — Abatorul (ambele 
încep la ora 10,30); pe stadionul Pro
gresul (str. Dr. Staîcovici) se vor m- 
tîlni mai întîi echipele secunde (ora 9) 
și apoi primele garnituri (ora 11) de 
la Progresul și Viitorul Electronica. 
In sfîrșit, pe terenul Laromet (ora 
10,30), Laromet întîlnește formația de 
categoria B, C.F.R. Pașcani.
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reruns™
NOTĂ

Numai talentul
nu e de ajuns

I-am cunoscut in ziua cînd au încăl
țat prima oară ghetele cu patine. Erau 
mici, sîrguincioși (ar fi stat toată ziua 
pe gheață) și ambițioși, nevoie mare î 
își puseseră în gînd să devină „artiști* 
ai patinajului. Mai tirziu, lucrînd cu pa
siune, au obținut primele rezultate bu
ne. gustînd din cupa victoriilor, iar unii 
dintre ei au devenit campioni de ju
niori și chiar de seniori, deși erau încă 
copii.

Văzindu-se însă printre sportivi frun
tași, selecționați uneori în diferite lo
turi republicane, o parte dintre acești 
tineri au crezut că au și atins culmile 
măiestriei, că nu mai au nimic de în
vățat și... s-au lăsat pe tînjală. „Efor
tul e de prisos, spuneau unii. Am talent 
și nu-mi mai trebuie pregătire”, gin- 
deau alții. Și astfel, o serie de sportivi 
care trebuiau să evolueze în actualul 
sezon la nivelul experienței lor, au a- 
juris să se ...încurce pe gheață. Spre e- 
xemplu, la primul concurs de clasifi
care pentru obținerea categoriei a Il-a, 
stric* necesară participării-, la campio
natele din acest an, Radu Ionian, fiind 
punctat cu note mici, s-a retras după 
patru figuri de teama... paragrafelor, 
cele mai dificile exerciții. Insuficient 
pregătiți, Aurica Ion șl Nicolae Beln 
n-au putut îndeplini nici ei baremul 
iar . Imola Seivarth si Carol Hertl au ab
sentat.

La 4 februarie s-a organizat un alt 
concurs de clasificare, cu participarea 
unor sportivi consacrați ca Imola Sei
varth, Aurica Ion, Nicolae Belu, Radu 
Ionian și Carol Hertl. Dar lipsa de 
exercițiu pe gheață nu iartă: nici unul 
dintre concurenți nu a primit note bu
ne, obligîndu-i pe arbitri să întrerupă 

‘concursul după 7 figuri, deoarece nu 
se mai putea realiza media 4, cerută de 
regulament, campioana țării, Elena 
Moiș, a venit Ia acest concurs cu mare 
întîrziere. în mod just, ea nu a mai 
fost primită în întrecere. Culmea este 
că s-a supărat pe antrenorul ei deoare
ce acesta... n-a susținut, în fața corpu
lui de arbitri, să fie admisă totuși în 
întreceri.

Campionatele republicane de seniori 
însă bateau la... ușă și numai M. Co- 
manici era apt pentru start. în această 
situație, comisia orașului București le-a 
oferit celorlalți patinatori fruntași un 
alt prilej de examinare, programînd 
marți după-amiază un nou concurs Au 
participat Elena Moiș, Aurica Ion^ N. 

•Belu și R. Ionian. La cele 11 figuri 
de școală N. Belu a totalizat, de data 
aceasta, 4,11 p, Elena Moiș 4,03 p iar 
campionul țării. Radu Ionian, a reușit, 
la limită, obțiaind media 4.

Așa stînd lucrurile, titlul de campion 
la seniori pe anul 1965 și-i vor disputa, 
după toate probabilitățile, numai M. Co- 
mariici, N. Belu și Radu Ionian (în pro
vincie nu există nici un pretendent), 
iar Elena Moiș va concura... singură. 
Imola Seivarth, Crenguța Cumbari, Ca
rol Hertl și alți cunoscuți sportivi nu 
vor putea concura la apropiata finală 
pe țară dacă nu vor fi „salvați* de 
vreun nou concurs de clasificare.

Iată unde duce lipsa de antrenament.

TR. I.

VOLEI
Astăzi și mâine

ETAPA „TARE“ ÎN CATEGORIA A •
Principalele dispute •— la Brașov, București și Cluj

AH

E. NACHT CONDUCE
ÎN CAMPIONATUL CAPITALfJ

Prezentarea programului de astăzi și de mîine ne scu
tește de comentarii suplimentare. Iată-1, avînd subliniate 
principalele meciuri (din București, Brașov și Cluj) care 
concentrează în jurul lor atenția iubitorilor de volei în 
acest sfîrșit de săptămînă :

TRACTORUL BRAȘOV — RAPID BUCUREȘTI, Știin
ța Timișoara — Farul Constanța, Știința Galați — Petrolul 
Ploiești, Dinamo Bihor — Constructorul Brăila, Steaua 
București — C.S.M.S. Iași, Progresul București — Știința

Cluj, Dinamo București — Minerul B. Mare (masculin) ; 
RAPID BUCUREȘTI — DINAMO BUCUREȘTI (azi după- 
aniiază la Floreasca, ora 18.30), Progresul' București — 
C.S.M. Sibiu, Partizanul roșu Brașov — C. P. București, 
Voința Craiova — C.S.M. Cluj, Farul Constanța 
București, ȘTIINȚA CLUJ 
(feminin, etapa finală 
gazde.

Știința
METALUL BUCUREȘTI 

a turului). Primele echipe sînt

Sublinieri la două articole din
re
diu 

provincie, a unei greșeli pricinuite de 
redactarea echivocă a textului res
pectiv din comentariile la regulament. 
Ne referim la cap. IV, regula XII, 
art. 2: „Alegerea terenului". La co
mentariile acestei reguli au fost adău
gate următoarele: „încălzirea la fileu, 
înaintea înoeperii jocului, o va face 
întîi echipa care a cîștigat dreptul de 
a servi prima și nu echipa gazdă, așa 
cum se obișnuia pînă acum. Dreptul 
de a alege mingea sau terenul revine 
echipei care este prima programată pe 
foaia de arbitraj. Acest sistem se aplică 
la orice competiție, indiferent de ca
tegorie". Așa cum este redactat co
mentariul, reiese că pentru alegerea de 
către echipe, la începutul jocului, a 
mingii și a terenului, nu se mai re
curge la tragerea la sorți. Ceea ce este 
greșit. De aceea, precizăm cum tre
buie interpretată corect regula și, deci,

Prima subliniere este impusă de 
petarea, cu ocazia multor meciuri

DE LA F. R. VOLEI
F.R. Volei aduce la cunoștința clu

burilor și asociațiilor sportive intere
sate că viza pe anul 1965 a carnetelor 
jucătorilor și jucătoarelor de volei din 
categoria A scria 1 și a Il-a se poate 
face, Ia sediul federației, pînă cel mai 
tîrziu în ziua de vineri 5 martie 1965.

cum trebuie să se petreacă lucrurile: 
Arbitrul cheamă căpitanii celor două 
echipe și îi cere celui din echipa gaz
dă („programată prima pe foaia de ar
bitrat") să se hotărască dinainte asu
pra alegerii pe care o va face (min
gea sau terenul) în cazul în care cîș- 
tigă tragerea la sorți. După care se 
procedează la tragerea la sorii. In 
consecință, echipa gazdă va face pri
ma încălzire la fileu, înaintea începe
rii jocului, numai dacă a anunțat în 
prealabil că va alege mingea și dacă 
apoi a cîștigat tragerea la sorți. Sen
sul sublinierii, necesitatea ei, precum 
și neînțelegerile care pot decurge din 
interpretarea incorectă a regulii cu pri
cina sînt evidente, astfel incit 
insistăm...

Și, fiind vorba de încălzire, 
a doua precizare ne-a silit 
cern... gerul. Acesta și-a făcut simțiți 
dinții cu prilejul etapei de duminica 
trecută, găzduită de sala Giulești: o 
sală insuficient încălzită, îngreuind 
mînuirea balonului, contribuind la 
scăderea nivelului tehnic, îndeosebi la 
partidele disputate mai devreme și pri
mejduind — la urma urmei — sănă
tatea jucătoarelor, arbitrilor, spectato
rilor.

Mă rog, să zicem că, pînă cînd se 
vor juca din nou partide de volei în 
Giulești, problema o vor rezolva nis
caiva mase de aer cald, tropical sau 
subtropical, deplasate către noi și în
călzind și sala respectivă. Dar dacă 
astfel de rezolvări nu se vor ivi și, din 
lipsa de grijă a celor care gospodă

nu mai

cea de 
s-o fa-

183614 lei report la concursul Pronosport de mîine
LISTA CISTIGĂTOR1LOR DE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO 
CENTRAL DIN 2 FEBRUARIE 1965 

PENTRU AUTOTURISME

Programul concursului PRONO
SPORT de mii ne, duminică 14 februa
rie 1965, este alcătuit în întregime din 
meciuri ale campionatului italian cate
goriile A și B :

Torino — Milan 
Atalanta — Foggia 
Fiorentina — Varese 
Genoa — Catania 
Internazionale — Lazio 
Lanerossi — Cagliari 
Mantova — Juventus 
Messina — Bologna 
Roma — Sampdoria 
Potenza — Palermo 
Pro Patria — Brescia 
Verona — Bari

FIAT 1300 — Sandu Carp Valeriu— 
București, Șalaru Ion — Bicaz, Stănes- 
cu Marin — Brăila, Stoenescu St. Mi
hail — București, Ion Gheorghe — 
Focșani.

FIAT 1100 F. — Tuzar Agafia — 
Constanța, Coardoș George — Bucu
rești, Criveanu Iuliu — Calafat, Vul
can Alexandrina — București, Surduc 
Gheorghe — Baia Mare, Frîncu Florea
— Ploiești.

MOSKVICI 403 — Popa Viorel — 
Turda, Herman Etelka Eva — Oradea, 
Crăciun Ștefan — Brăila, Popescu Ion
— București, Condruz Anghel — corn. 
Rosetti-Făurei, Ionescu Virgil — Iași, 
Bușe Dumitru — București, Trandaf 
Dumitru — Corabia, Băgescu Valeriu
— Craiova.

TRABANT-COMBI — Rădulescu A- 
lex. — Costești-Argeș, lost Ștefan — 
Arad, Geangălău Nicolae -— Sibiu, 
Cristea Traian — București, Kovacs 
Martin — Dej, Sasivarovici Sasivar — 
Aiud, Țeneseu Efisabeta — București, 
Simion Emeric — Oradea, Moldoveanu 
Dumitru — București, Ionescu Corne- 
liu — Bălintești-Galați, Mihaly Ion — 
Hunedoara, Rogoznea Teodor — Bucu
rești, Ungureanu Petru — Vaslui, Vul
pe Mihai — Poiana Scheia-Iași, Tran- 
daf Elena — București, Pătruțescu Ște
fan — Tr. Severin, Sofronie Traian —

Craiova, Bretz Mihail — București, 
Serghie Liana — Ploiești.

LCTO-CENTRAL

La tragerea Loto-Central din ziua de 
12 februarie 1965 au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

13 47 19 35 55 12 56 51 18 28 
Premii suplimentare : 13 43 11 
Fond de premii : 881.704 lei. 
Tragerea următoare va avea loc în 

Rîmnicu-Sărat.

PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport nr. 6 
din 7 februarie 1965 :

Categoria a Il-a : 131 variante a 765 lei.
Categoria a III-a: 1.753 variante a 75 

lei.

Rubrică redactată de Loto Prono
sport.

Citiți revista „SPORT44 nr. 3
Din cuprinsul revistei „Sport44 nr. 

3 spicuim :
FOTBAL : — Clasamentul presei 

europene (cei mal buni fotbaliști ai 
anului 1964 : Denis Law, Suarez, A- 
mancio, Eusebio, Van Himst).

— Portret Gabriel Raksi
— Duce — 1939 (Sportul studen

țesc) și fiul său Dan 1964 — (Rapid)
— însemnări din fotbalul iugoslav.
— Povestea lui Alfredo Di Stefano 

(VIII).
RUGBI : — De vorbă cu Radu De- 

mian.
HANDBAL : — 100 de meciuri.

— Punctele de atracție ale anului 
1965.

— A patra oară ?
— Simfoniile...
— Pe locul 10 șl totuși campioni 

mondiali.
CANOTAJ : — Dorințe., alchimiste 

(reportaj cu maestrul emerit al spor
tului Andrei Igorov).

TENIS : — Tur de orizont în lu
mea așilor rachetei.

Rubricile Magazin sportiv și Foto- 
cronica sport completează acest in
teresant număr al revistei „Sport*’.

Procurați-vă din timp revista ilus
trată „SPORT1* nr. 3.

regulament
sala Rapidului, ea va fi din nouresc sala Rapidului, ea va fi din nou 

friguroasă ?
In acest caz arbitrii trebuie să aplice 

pur și simplu litera regulamentului 
care la capitolul II, Regula I, Art. 6, 
„Temperatura", prevede că: „Pentru 
desfășurarea jocului este necesar ca 
temperatura minimă înconjurătoare, în 
aer liber sau în sală, să fie de cel puțin 
]0°C". Deci să nu îngăduie, în Capi
tală ca și în provincie, începerea me
ciurilor în condiții de... frigider. Aceasta 
— pe răspunderea... responsabililor, a- 
dică a cluburilor cărora le aparțin să
lile ori a echipelor organizatoare și 
care astfel s-ar putea trezi în situația 
de a pierde meciul, de a suporta chel
tuielile de deplasare ale echipelor 
oaspete sau alte sancțiuni cuvenite 
pentru perturbări produse în desfă
șurarea campionatului. Să sperăm însă 
că nu va fi cazul și că, de astă dată, 
cei vizați vor primi cum se cuvine cri
tica aceasta și-i vor răspunde... cu căl
dură.

In finala campionatului masculin e 
Capitalei ultimele rezultate au compli 
cat lupta pentru primul loc. Cîștigî» 
la Pitpinic și Teodorescu, maestru 
Nacht a trecut în frunte. El are și • 
întreruptă cu avantaj, la Dumitrescu 
Dan Bondoc, fostul lider, a pierdut 1 
Teodorescu și la întrerupere deține a 
vantaj la Nicolici, iar îa Dumitresci 
are o poziție mai slabă. Reicher a în 
registrat două victorii consecutive (li 
Andrițoiu și Polihroniade) și are o par 
tidă amînată cu Braunstein. In lupt 
pentru primul loc se mențin de ase 
menea maeștrii Voiculescu și Gavrilă 
precum și candidații de maestru Teo 
dorescu și Erdeuș.

Iată alte rezultate din ultimele run 
de: Chiricuță—Polihroniade 1—0, L 
Rădulescu — Voiculescu */2—Vi, Er, 
deuș — Țucă */2—*/2 (runda 8); Voi 
culescu — Tepeneag 1—0, Polihronia 
de — Gavrilă 0—1 (runda 9); Erdeuș— 
Braunstein */2—*/2, L. Rădule; - —
Andrițoiu 0—1, Țepeneag ’ Țucî 
1—0 (runda 10).

In clasament: Nacht 6*/2 (1), Bon
doc 6 (2), Voiculescu, Reicher și Tea 
dorescu 6 (1), Gavrilă 5‘/2 (2), Erdeuț 
5'/2 (1) etc.

Ir, finala feminină, după 9 runde 
conduce Ana Apostolescu cu 71/. 
puncte (dar o partidă mai mult), uv. 
mată de Vera Zsigmond 6 (2), Emilis 
Dima-Chiș 5‘/2 (1) etc. (T. NICOARA- 
coresp.).

— C. F. —

DE LA I.E.B.S.
• Patinoarul artificial din parcul „23 . 

August" este deschis pentru patinaj pu
blic astăzi, orele 14—16 și miîne, orele 
11—14.
• La patinoar funcționează un curs 

de inițiere in patinaj pentru copii Intre 
6 și 14 ani. Informații și înscrieri lat 
patinoar

© La bazinul acoperit Floreasca func
ționează și in timpul iernii cursul de 
inițiere la înot pentru copii. Inscrierl- 
la bazin.

PGCMCj

și P t K L ) 
cu o aromă plăcută

Pentru asigurarea igienei 
bucale folosiți una din 

pastele speciale :

MĂRGĂRITAR

lingă ingre- 
obișnuiți 

și anumite 
active cu

CLOROFILA
cu conținut de clorofi
lă, care exercită o ac
țiune dezodorizantă și 
răcoritoare

Pe 
dienții 
conțin 
substanțe' _____ ____
efect antiseptic. 
Utilizarea lor zil
nică previne caria 
dentară, gingivitele 

1 Curăță dinții și 
& lasă o senzație pla- 
■ cută de prospețime 
h de răcorire.

-----------------------------------------------------------——~——-...................~........... .... ..............

Studioul cinematografic București prezintă săptămînă viitoare filmul

Scenariul : ALECU IVAN GHILIA

Regia : LUCIAN BRATU

Imaginea : COSTACHE CIUBOTARU

Muzica : TIBERIU OLAH

Decoruri : MARCEL BOGOS

Sunet : ing. CAMIL SILVIU

PETRUȚ, 
NOVAC, 
GURIȚA, 

PREDA,

cu : GRAȚIELA ALBINI, EMANO1L 
MARIA CUPCEA, GHEORGHE 
DINU GHERASIM, CONSTANTIN 
EMIL BOZDOCESCU, ELISABETA 

STELA POPESCU
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RECORDURI VARIETĂȚI a
Ju de mult, într-un 
ci de cupă, așa cum 
anunțat, Pele a marcat 

■ -goluri. Performanța lui 
• lintește - alte... isprăvi 

acest îen, mai vaio- 
ase cl*—a', dat fiind fap- 

că au fost realizate în 
' -?ciuri cu adversari mai 

■ternici. Astfel, renumi- 
centru atacant al lui 

senal, Ted Drake, a în- 
k bis 7 goluri în poarta lui 

•■ton . Villa, în 1935. Un 
I mai tîrziu, J. Payne 

la Lutton Town marca 
goluri în partida cu 
•istol City. Să nu uităm

Mc 
care 
1928, 
Ro-

13101 _______
ci pe scoțianul 
■ory de la Celtik, 
marcat 8 goluri, în 
partida cu Raith

;rs
La noi, unul din marii 

. ^rformeri este Ciosescu
Ire, acum eîțiva ani, în 
timul meci al campiona- 
lui, jucînd la Știința Ti- 
ișoarft, a marcat 6 golu- 

în poarta lui Dinamo 
•așov, întrecîrtd „pe po- 
u“ pe lista golgeteriior, 

Ozon și pe Tătaru.

Sâ stâm de vorba
Sau „Cum se mai intimplă pe la une'e cluburi”)

4- Nit, tovarăși, nu deodată, să vorbim pe find, 
toar ne-am adunat aleea cu același gind: 
le să facem ca echipa noastră-a tuturor 
ă obțină doar victorii multe și la scor ? !
— Cred că-n primul rînd sistemul nu-i de calitate: 

—4—2 și 4 ?... Cifre inversate !...
ia să dam o lovitură mare, ca de teatru,
-adoptăm urgent sistemul „1—2—3—4“!...

— Ați greșit: sînt numai zece. — Asta-i tot amarul? 
ocrnai astfel noi... surprindem, sigur, adversarul !...

— N'-o să mergem înainte nici măcar cu-n pas 
tacă n-om avea crampoane bune, după... STAS. !...
— Nu e hun echipamentul, mai precis, culoarea; 
lă-l vopsim complet în negru, negru ca cicoarea, 
ii-o să-nvingem pe toți ceilalți — vă spun eu — ușor 
•itndcă or să vadă... negru-n fața ochilor 1...
— Cred că-i depășit cu totul și nici nu e demn 
•'aptul că avem și astăzi haiele din... lemn.
iă le facem de-ăzi încolo, — un succes fantastic, — 
Din oțel inoxidabil sau, măcar, din plastic.
Adevărul să răsune veșnic în urechi:
N-o s-avem progres in fothal c-utilafe vechi !...
— Nu-s de-acord. Nu-i just ce spuneți. Nu e just

nimic.
căi ce ? Eu am jucat cu Dohai... temi, la Slănic 
Și-o să vă expun acuma cea mai grea problemă: 
Tase 111, iubitul Tase, nu-i bun de extremă.
O să-mi spuneți că e iute și e bun la meci, 
Dar la ghete poartă-un număr prea mic: 40.
Or, cu ghete-așa reduse șutul nu e tare;
Dică-i hun Nu prea aleargă, dar... picioru-i mare !... 

-■— Dar cui trebuie să-i dăm noi aste-idei profunde ?
Antrenorului, firește, că doar el răspunde!

- Lui i-am dat echipa-n mină, lui i-am dat puterea, 
Se cuvine, deci, acutna să-i dăm și... părerea.
— Și-o să țină seama dînsul de a noastră trudă ?
— Păi ce ? N-are ochi să vadă și urechi s-audă ?... 
Că doar pe părerea noastră n-o fi el stăpîn !...

■ Și-apăi antrenorii trec, suporterii... rămîn 1

NELU MARIAN

„ARBITRUL CEL MAI 
CURAJOS"

Ziariștii sportivi argen- 
tiireni au hotărît să în- 
mîneze trofeul care dis
tinge pe cel mai curajos 
arbitru de fotbal al anu
lui 1964 lui Juan Barqui- 
no. In cursul unui meci 
el a fost înconjurat de 
jucătorii uneia d-in echipe 
care au protestat furtu
nos împotriva unei decizii 
ale sale și trăgîndu-1 de 
cămașă :-au rupt-o.

Aceasta era prea mult 
pentru senor Barquino. 
Și-a amintit că în tinerele 
a fost boxer și cu lovi
turi bine aplicate a expe
diat la pămînt pe eîțiva 
dintre jucătorii recalci
tranți.

„.Mai are cineva de 
spus ceva ?“ — a întrebat 
calm arbitrul. Nimeni nu 

a mai suflat n'ci o vorbă 
și meciul a putut să con
tinue in liniște deplină.

SURPRIZA !

Carlos Gomez, de 18 
ori internațional ca por
tar în reprezentativa de 
fotbal a Portugaliei, a fost 
condamnat, în lipsă, de 
un tribunal din Lisabona 
la închisoare pentru com
portare imorală.

Căutat de poliție s-a 
aflat că Gomez plecase 
în străinătate. S-a dat un 
ordin de urmărire. Nu 
mică a fost surpriza ur
măritorilor cînd Gomez a 
fost „detectat" în Maroc 
unde deține postul de an
trenor al reprezentativei... 
poliției marocane 1

In viața inginerului 
Gheorghe Drobotă, maes
tru al sportului la rtigbi, 
s-a produs zilele acestea 
o... transformare: el s-a 
căsătorit. latăl, in foto
grafia noastră. împreună 
cu tinăra sa sofie, Ma
riana, in mijlocul colegi
lor de echipă de la 
C.S.M.S. lași care i-au o- 
ferit printre ai tele, ca 
dar de nuntă, un balon 
cu autografele lor.

N. POPOVICI-Iași

LA MINUS 15 GRADE
Un șahist

Găsii acum o apărare 
Pentru a ml feri de ger. 
Cu tabla fac în graba mare 
Rocada spre... calorifer !

Un arbitru de lupte 
Soarele, tin să notific. 
De indat' îl descalific. 
E normal și am motiv; 
Nu se-arată... combativ .’

Un fotbalist ,.model"
Alții pot ca să transpire 
Pe teren la „încălzire", 
Dînsul bea c-o socoteală : 
încălzirea saM... ..centrală"!

0 mamă care încearcă să-și racoleze... fiul
In 1963. fotbalistul 

Cliff Durandt a „trecut" 
de la Wolverhampton la 
Chariton Atletic, pentru 
acest trans'er plătindu-se 
15 000 de lire, lată însă 
că s-a ivit s'tuația ca părin
ții lui Cliff să aibă nevoie 
de el la conducerea între- 
prinderri lor. Pentru a-și

Sărbătoritul se află în 
fața mea. Azi a împlinit 
50 de ani de viață, iar 
eu doi... de cînd tot în
cerc să-i iau un interviu. 
11 felicit, mă „felicită" 
și-l întreb :

— Cîte zile dintr-un 
an stai dumneata pe 
munte, nea Emile ?

— Cinci luni — răs
punde maestrul sportului 
Emiiian Cristea.

— înțeleg. Soare, o- 
zon, înălțime...

— Cel mai frumos 
sport de pe pămînt I

— De acord. Și res
tul ?

— Restul stau sub
munte.

— Peșteri, lămpi cu 
carbid, alpinism subte
ran...

— Exact.
— D-aîa nu te găsește 

omul pe-acasă I în sfîr- 
șit, de cîți ani faci alpi
nism, nea Cristea ?

— De treizeci.
— Au rămas munți pe 

care să nu te fi urcat ?
— Zarandul și Măci- 

nul.
— Prea mici ?
— Prea bătrini. Spe

cial i-am lăsat la urmă. 
Știi, ca să fim mai tîr- 
ziu de forțe egale...

— Apropo de forțe: 
care a fost cea mai grea 
escaladă ?

— Fisura albastră din 
munții Bucegi. Ca s-o 
străbat a trebuit să dorm 
șase zile în perete I

■— Dar cea mai difi
cilă peșteră ?

— Cetățile Ponorului 
din Apuseni. Ne-am lup-

către admiratorii săi
din țara noastră

Norman, 
din filmul 
din cer" 
la Inns-

Pe... Heinz 
eroul principal 
„O stea cade 
l-am cunoscut 
bruck, cu prilejul Jocu
rilor Olimpice. Ați ghicit, 
desigur, că este vorba de 
renumitul schior (triplu 
campion olimpic în 1956) 
azi actor de cinema, 
TONI SAILER care, a- 
tunci, ne vorbea despre 
proiectele lui, mai ales în 
ceea ce privește ecranul. 
Vorbindu-i despre primi
rea călduroasă făcută de 
publicul nostru filmului 
„Cumpărați-vă un balon", 
Toni Sailer s-a bucurat 
mult și a (inut să adre
seze, prin intermediul zia
rului nostru, un salut ad
miratorilor săi din Rotnî- 
nia. îl reproducem alătu
rat: (c. a.)

Responsabilul pati
noarului „23 August*1 

lunile trecute 
n-a vrut să m^ajute.

Deși
iarna ........
Acum tine să-mi arate 
In sfirșit că mi-e...

confrate !
Un fundaș

Cum puștii au făcut acuș 
In fața casei un ghețuș 
Noi exersam, cu mic cu 

mare, 
Doar jocul prin...

alunecare !

„recupera" fiul, mama a 
avut o discuție cu condu
cerea clubului Charlton, 
care a cerut pentru el..» 
20 060 de lire !

Ajungând la concluzia 
că „scumpul ei băiat" este 
totuși prea... scump, ma
ma l-a lăsat pe Cl'îf să 
joace mai departe la 
Charlton... 

tat 12 zile cu întunericul 
și neprevăzutul.

— Dintre cele 150 de 
trasee parcurse în pre
mieră care au fost cele 
mai lungi ?

— Creasta Carpaților 
— 15C0 km străbăruți în 
60 de zile — Meridionalii 
(în 36 de zile) și Creas
ta Făgărașului (în 22 de 
zile).

— Nea Emile, ce ai 
răspunde dumneata unui 
iubitor de drumeție (în
cepător, bineînțeles) dacă 
te-ar întreba care e cel 
mai frumos traseu turis
tic din țară ?

— Toate sînt frumoase.
—- Știu. Dar, dacă to

tuși ar insista...
— Cel al Bucegilor I
— De ce 7
— N-aș putea să-ți 

răspund. Poate, pentru 
că de ei m-am îndrăgos
tit prima dată.

— Acum știu de ce 
premiera de la sfîrșitul 
acestei luni o faceți în 
Bucegi.

— N-am ales eu locul. 
Băieții din echipă au sta
bilit traseul.

— Pregătesc, desigur, 
o surpriză.

— Crezi ?
— Precis. Au aflat de 

aniversarea antrenorului 
lor și cum știu că sînteți 
îndrăgostit de acești 
munți...

— Nu văd legătura.
— Pai, ce zonă esca

ladați ?
— Peretele cu flori.
— E clar: cu flori și 

cu felicitări 1...

V. TOFAN

Cititorilor „Sportului popular", cu salutari călduroase 
TONI SAILER

Familia Matthews
Vă oferim o imagine din 

albume! familiei Matthews. 
In mijloc, Stanley, fai
mosul fotbalist, răsplătit 
pentru arta sa cu cel mai 
înalt titlu nobiliar englez, 
pozează alături de sofia, 
Betty, fata, Jean și băiatul 
Stlanley.

Sînt opt ani de cînd 
a fost făcută această fo-

G. VALDMAN, ARAD. 
— Iată bilanțul medaliilor 
cucerite de sportivii ro- 
mini ia ultimele 4 Olim
piade: 1952 (Helsinki):
1 aur, 1 argint, 2 bronz ; 
1956 (Melbourne) : 5 aur, 
3 argint, 5 bronz; 1960 
(Roma) : 3 aur, 1 argint, 
6 bronz; 1964 (Tokio):
2 aur, 4 argint, 6 bronz.

DAVID LUNGU, CIM
PURI DE SUS si VA- 
SII.E PETESCU, BAIA 
MARE. — La șah re
miza survine în următoa
rele împrejurări : a) cînd 
cad de acord cei doi ad

versari (asta se întîmplă 
mai rar, mai ales în me
ciurile „amicale"!); b) 
prin „șah etern" ; c) prin 
repetarea a treia oară (nu 
neapărat consecutiv) a 
unei poziții, aceeași cu
loare fiind la mutare ; d) 
cînd se produce situația 
de „pat" (regele nu are 
unde să mute fără să fi 
fost atacat de o figură 
adversă ; e) cînd pe tablă 
rămîne regele singur sau 
însoțit de un nebun sau 
de un cal.

D. PURCIL, TIMI
ȘOARA. — Fosta cam
pioană a Franței, Reims, 
se află pe locul 10 în divi
zia B. Nici un pericol 

tografie intimă. Acum, 
Jean este fată de măritat, 
micul Stanley — flăcău, 
unul din cei mai buni te- 
nismeni juniori ai Marii 
Britanii, iar Bettv — lady. 
Doar „bătrînul" a rămas 
neschimbat. Sportul l-a a- 
jutat pe Stanley Matthews 
să înfrunte anii..

(Foto KEYSTONE) 

ca să retrogradeze din 
nou, dar nici să... promo
veze, cum avem impresia 
că ați vrea dv. 1

MARIN PĂUN, SLA
TINA. — Stanley Mat
thews a început să joace 
fotbal la 17 ani. Din acest 
punct de vedere nu este 
un recordman. Alții au în
ceput mai devreme. Dar 
au și abandonat mai re
pede decît el 1

ANDREI VO1NEAGU, 
BRAILA. — In unele țări 
din Occident se desfășoară 
meciuri de fotbal între e- 
chipe feminine. Ele 
au însă prea puține 
afinități cu sportul, ți- 
nînd mai mult de 
domeniul excentricului. De 
altfel, recent, în unele țări 
a început să se ia poziție 
împotriva fotbalului femi
nin, iar în Brazilia, de 
pildă. Consiliul sporturilor 
a interzis eu desăvîrșire 
astfel de meciuri. Spre ma. 
rea bucurie a arbitrilor, 
cărora partidele feminine 
le dădeau mult mai mult 
de luciu decît cele mascu
line 1

CIRNEL INDR1CAN, 
SIBIU. — Toate finalele 
Cupei R.P.R. la fotbal, 
chiar și în cazul cînd fina
listele sînt din provincie, 
se dispută la București. 
Bineînțeles că nici meciul 
Petrolul — Siderurgistul 
Galați, disputat acum doi 
ani, n-a făcut excepție de 
la această regulă. Petrolul 
a câștigat acea finală cu 
6—1.

M. MIRCEA, CLUJ. — 
Maestra internațională A- 
lexandra Nicolat: este cer
cetătoare științifică la sec
ția de orientalistică a Mu
zeului de artă al R. P. Ro- 
mîne. Specialitatea sa: tex
tele vechi scrise în limba 
chineză. Nu vă mirați deci 
că descifrează atit de bine
tainele șahului I

ADRIAN PANAIT, 
BUCUREȘTI. — Pe dv. 
vă interesează în ce an a 
intrat Progresul în catego
ria A. In 1955. Atunci a 
pășit în prima categorie la 
fotbal, obținind pentru de
but un loc nesperat de 
bun: locul III. Ce bine 
le-ar prinde acum I

ION POSTAȘU

Știați că
...dintre campionii mon

diali la toate categoriile, 
cel mai greu a fost italia
nul Primo Camera ? El 
cîntărea 121 kg. La polul 
celălalt întîlnim numele iui 
Bob Fita&immons, care nu 
avea decît 78 kg.



ACTUALITATEA INTERNATIONAL^*

CS

Campionatele europene de patinaj artistic
MOSCOVĂ (Agerpres). — La Pa

latul Sporturilor din Moscova, în pre
zența a 14 000 de spectatori, a început 
joi cea de-a 56-a ediție a campiona
telor europene de patinaj artistic. Par
ticipă la întreceri patinatori și pati
natoare din 14 țări: Anglia, Austria, 
R.S. Cehoslovacă, Danemarca, Elve- 
veția, Finlanda, Franța, R.D. Germană, 
R.F. Germană, Italia, Norvegia, Suedia, 
R.P. Ungară și U.R.S.S. După festi
vitatea de deschidere au evoluat pe 
oglinda gheții concurenții la proba 
de dansuri.

La încheierea a trei dansuri obli-

CAMPIONATUL EUROPEAN 
DI MOTOCICLISM Pt GHEAJĂ
Campionatul european de motociclism 

pe gheață s-a încheiat pe motodromul 
din orașul Ufa cu victoria concurentu
lui sovietic Boris Samodorov, care a 
totalizat în cele patru etape 30 de 
puncte. S-au clasat în ordine pe locu
rile următoare: Gabdrahman Kadîrov 
(URSS) — 28 puncte, Vsevolod Nerî- 
tov (URSS) 16 puncte, Antonin Șvab 
(R.S. Cehoslovacă) 16 puncte etc.

gatorii (foxtrot, vals vienez și tango) 
în clasament conduc cehoslovacii Eva 
și Pavel Roman cu 112,7 puncte, ur
mați de cuplul englez Jabet Sawbrid- 
ge — David Hickinbottom cu 111,3 
puncte.

Vineri a început proba de simplu 
femei. După executarea a patru exer
ciții obligatorii, pe primul loc se află 
patinatoarea austriacă Regine Heitzer 
cu 764 p, urmată de Sally Stapleford 
(Anglia) cu 722,1 p, Diana Clifton (An
glia) 716,5 p, Nicolle Hassler (Franța) 
708,8 p. La perechi, după exercițiile 
impuse conduc Ludmila Belousova și 
Oleg Protopopov (U.R.S.S.) 102,6 p, 
urmați de Gerta și Rudi Johner (Elve
ția) 101,5 p, Tatiana Juk și Alexandr 
Gorelik (U.R.S.S.) 99.8 p.

Lokomotiv Leipzig în 

la tenis 
într-un meci contînd pentru sfertu

rile de finală ale „Cupei campionilor 
europeni" la tenis de masă (masculin), 
echipa Lokomotiv Leipzig a întrecut cu

semifinalele „C. C. E.“

de masă
scorul de 5—4 formația maghiară Vo- 
ros Meteor Budapesta. învingătorii s-au 
calificat pentru semifinalele competi
ției.

Profil: Irena Kirszenstr

DIN SPORTURILE DE IARNĂ
Prima ediție a competiției de schi 

„Cupa țărilor alpine" a început la Da
vos cu proba de slalom uriaș bărbați. 
Pe locul întîi s-a clasat francezul Jean 
Claude Killy — 1:58,79, urmat de aus
triacul Karl Schranz — 2:00,21 și ita
lianul Ivo Malcknecht — 2:02,08. Pro-

SCURTE ȘTIRI
ÎN PARTIDELE de baschet pentru 

„Cupa campionilor europeni" s-au în
registrat rezultatele: masculin: Ignis 
Varese (Italia) — Spartak Bmo (R.S. 
Cehoslovacă) 90—84 (37—32); TSKA 
Moscova — Wisla Cracovia 68—62 
(36—20) ; AEK Atena — OFK Belgrad

REVISTA PRESEI STRĂINE

VOR FI OARE OMOLOGATE 
RECORDURILE ATLETICE DE SALĂ?

35—78 (37—37); Real Madrid — Vil- 
leurbane (Franța) 83—65 (44—32); 
feminin: TTT Riga — Wisla Cracovia 
64—43 (24—18) în sferturile de finală.

DIN CAUZA unui vînt puternic, 
atletul australian Ron Clarke a eșuat 
în tentativa de a doborî recordurile mon
diale în cursa de o oră și la 20 km. 
Clarke a abandonat după ce parcursese 
10 mile (16,093 km) în 47:45,8. Irlan
dezul Jim Hogan a terminat cursa, a- 
coperind într-o oră 19,454 km. Recor
dul mondial al orei este deținut de 
atletul William Baillie (Noua Zeelan
dă) cu performanța de 20,188 km.

ba de slalom special femei a fost cîști- 
gată de austriaca Trudi Hecher — 
1:29,72. Heidi Biebl (R.F.G.) a ocupat 
locul doi — 1:30.10, iar Christine Goit- 
schell (Franța) locul trei — 1:34,25.

★
Pe o temperatură de minus 28 de 

grade, la Arhanghelsk s-a disputat în
tâlnirea internațională de hochei cu 
mingea (bandy) între echipa locală 
„Vodnik" și echipa finlandeză „Makke- 
lin Palloiliat". Victoria a revenit spor
tivilor sovietici cu scorul de 2—0 
(1-0).

★
în localitatea Holzkirchen s-a dispu

tat meciul internațional de hochei pe 
gheață dintre reprezentativa R.S.F. Iu
goslavia și echipa secundă a R.F. Ger
mane. Au cîștigat hocheiștii iugoslavi 
cu scorul de 5—3 (2—1, 2—2, 1—0).

Cele două echipe s-au întâlnit la 
Oberstdorf în meci revanșă. Întîlnirea 
s-a încheiat cu scorul de 4—2 (1—0; 
0—1; 3—0) în favoarea hocheiștilor 
germani.

NUMEROASE INTILNIRI OFICIALE
Revista „Leichtathletik" care 

apare în Berlinul occidental pu
blică un comentariu cu privire 
la cele mai bune performanțe 
atletice obținute pe teren aco
perit. Autorul articolului își pu
ne întrebarea dacă I.A.A.F. va 
omologa ca recorduri mondiale 
cele mai bune performanțe atle
tice obținute în săli.

„In anul celei de a XlX-a ediții a 
Jocurilor Olimpice, care vor avea loc 
în 1968 la Ciudad de Mexico, se vor 
împlini 100 de ani de la prima reuniu
ne atletică desfășurată în sală. In sea
ra de 11 noiembrie 1868 a avut loc la 
New York primul concurs atletic de 
sală, organizat de „New York Athletic 
Club" în sala „Empire Skatind Rink". 
A fost un spectacol inedit — scriau 
cronicarii acelor timpuri — fapt ce a 
determinat ca întrecerile atletice de 
sală să devină tradiționale în America. 
La 9 și 10 noiembrie 1906 s-au orga
nizat la Madison Square Garden pri
mele campionate ale S.U.A. In ultimele 
decenii concursurile de sală rezervate 
atleților au devenit tradiționale și în 
Europa. Acesta a fost, de altfel, și mo
tivul că I.A.A.F. a cerut federațiilor 
naționale o documentație în ce privește 
concursurile pe care le organizează in 
săli: lungimea pistei, amplitudinea tur
nantelor, felul pistei (lemn sau zgură)

etc. Documentația a fost cerută în 
scopul de a se ține o evidență a per
formanțelor. In S.U.A., de pildă, există 
o evidență clară a celor mai bune per
formanțe atletice obținute în săli, mo
tiv care trebuie să determine forul atle
tic internațional să nu amine elabora
rea unui regulament unic în vederea 
omologării recordurilor mondiale pe 
teren acoperit.

Desigur, există multe dificultăți. Pro
bele atletice de sală nu pot fi com
parate cu cele din aer liber. Pistele 
din aer liber măsoară 400 m sau 440 
yarzi. Ele au turnante egale și sînt 
din zgură, în timp ce pistele de pe te
ren acoperit variază ca lungime, au tur
nantele cu amplitutidini diferite și sînt 
acoperite cu scînduri sau zgură. De 
aici, derivă și dificultățile și diferen
țierile arătate mai sus. Forul de specia
litate din S.U.A. (A.A.U.) nu omolo
ghează recordurile la alergări care au 
fost obținute pe o pistă mai lungă 
de 220 yarzi. Excepție face doar re
cordul lui John Woodruf pe 800 m 
care, în 1940, a alergat pe o pistă de 
265 yarzi, ând a obținut la Hanovra 
timpul de 1:47,7.

Pentru ca omologarea recordurilor 
mondiale de atletism obținute pe teren 
acoperit să devină o realitate, I.A.A.F. 
va trebui să reglementeze lungimea 
pistei precum și construcția ei: piste 
de lemn și de zgură. De pildă, Va
leri Brumei a sărit pe o pistă de lemn 
2,23 m (în 1963 la New York) și 2,25 
m pe o pistă de pămînt (la Leningrad 
în 1961). Firește, ambele ar putea fi 
omologate ca recorduri mondiale de 
sală.

Șl AMICALE
• La Koln (R.F Germană), în meci 

tur din sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni", s-au întîlnit e- 
chipele F.C. Koln șl Liverpool. Partida 
disputată în fața a 55 000 de spectatori 
s-a încheiat cu un scor alb. (Returul va 
avea loc la 3 martie la Liverpool).

• Echipa Strasbourg a întîlnit la Bar
celona formația F.C Barcelona în „Cu
pa orașelor tîrguri”: Jocul s-a încheiat 
la egalitate 2—2 (1—0). In primul meci 
cele două echipe făcuseră tot meci nul 
(0—0) și urmează un al treilea joc.

• Leicester City și Chelsea s-au cali
ficat în finala Cupei ligii engleze de 
fotbal. Prima formație a eliminat pe 
Plymouth (3—2 și 1—0), iar cea de-a 
doua pe Aston Villa (3—2 șl 1—1).

• Echipa iugoslavă Partizan Belgrad 
a jucat la Izmir cu selecționata orașu-
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Iată cum ar arăta in prezent
obținute pe teren acoperit

«0 yarzi : 5,9
•6» m : 6,5

6,5
440 yarzi : 47,7
500 yarzi : 55,5
600 yarzi : 1:09,2
800 m : 1:49,5

1:49,5
880 yarzi : 1:49,9
1000 yarzi : 2:06,0
1000 m : 2:21,6
1500 m : • 3:43,2
1 milă ; 3:56,4
2000 m : 5:04,4
3000 m : 7:57,2
2 mile : 8:30,7
3 mile : 13:18,4
5000 m : 14:23,2
«0 yarzi g : 6,8
înălțime : 2,23 m
prăjină : 5,10 m
lungime : 8,18 m

triplu salt : 16,02 m
greutate : 19,80 m

PE PI
440 yarzi : 47,2
110 mg : 13,7
înălțime : 2,25 m
triplu salt : 16,30 m

un tabel al recordurilor mondiale de atletism

PISTE CU PODEA

*) Rezultatul 
fi omologat, 
<3:56,4). "

PE
BOB HAYES (S.U.A.) — New York 22.11.1964 
HEINZ FUTTERER (R F.G.) — Kiel 12.IH.1955 
WIESLAW MANIAK (Polonia) — Varșovia 22 11.1964 
WENDELL MOTTLEY (Trinidad) — Boston 1 jl 1964 
EARL YOUNG (S.U.A.) — Louisville 16.H 1963 ' , 
WENDELL MOTTLEY (Trinidad) — Itliaca 29.Il.1964 
JORG LAWRENZ (R.F.G.) — Berlin 9.HI.1963 
BILL CROTHERS (Canada) — New York 30.1.1964 
PETER SNELL (Noua Zeelandă) — Tokio 18 in.1962 
PETER SNELL (Noua Zeelandă) — Los Angeles 

10.H.1062 
MICHEL JAZY (Franța) — Stuttgart 24.H 1962 
JIM BEATTY (S.U.A.) — Los Angeles l'o.n.1962 
TOM O’HARA (S.U.A.) — Chicago 6.IH.1964 
MICHEL JAZY (Franța) — Lyon 6.n.l965 
MICHEL JAZY (Franța) — Paris 8.II.1964 
JIM BEATTY (S.U.A.) — Chicago 8.III.1963.
RON CLARKE (Australia) — New York 22.11.1964 
WILLIE RITOLA (Finlanda) — New York 24.H.1925 
HAYES JONES (S.U.A.) — Baltimore 29.11.1964 
VALERI BRUMEL (U.R.S.S.) — New York 15.n.l963 
PENTTI NIKULA (Finlanda) — Pajulahti 2.H.1963 
IGOR TER-OVANESIAN (U.R.S S.) — New York

l.n.1963 
MAHONEY SAMUELS (Jamaica) — Los Angeles 

18 1.1964 
GARY GUBNER (S.U.A.) — New York 16.11.1962

E NORMALE (DE PAMINT)
DAVE MILLS (S.U.A.) — Champaign 4.m 1961 
ANATOLI MIHAILOV (U.R.S.S.) — Leningrad 3.IH.61 
VALERI BRUMEL (U.R.S.S.) — Leningrad 28X1961 
OLEG FEDOSEEV (U.R.S.S.) — Leningrad 23.ni.1962 

3:41,6 obținut de Tom O'Hara (6.HI.1964) pe 1500 m nu poate 'PPP nprform'inln „ __ ,_ . .. .. . - _ „
de • ■__ _

T- deoarece performanța a realizat-o în cadrul probei de l*milă 
La punctul de 1500 m nu au existat cronometrori oficiali”.

A Reda.ția și administrația : str. Vasile Lonta

LA FOTBAL
lui, pe care a învins-o cu scorul de 
2—0 (2—0).

• Formația iugoslavă Sarajevo a ju
cat în orașul La Valetta cu echipa Slie
ma Wanderers, campioana Maltei. Par
tida s-a terminat la egalitate: 3—3 (2-2).

• Ferencvaros Budapesta a întîlnit la 
Dakar selecționata Senegalului. Au cîș
tigat fotbaliștii maghiari cu scorul de 
2—1 (2—0).

• Disputat la Dimitrovgrad, meciul 
dintre selecționata de juniori a Turciei 
și formația locală Himik s-a terminat 
cu scorul de 2—0 (0—0) în favoarea fot
baliștilor bulgari.

• La „Cupa campionilor Americii de 
Sud” participă în acest an 9 echipe. 
Printre formațiile cele mai cunoscute se 
numără Independiente Buenos Aires, 
cîștigătoarea ultimei ediții, campioana 
Argentinei, Boca Juniors, Penarol — Mon
tevideo, Universidad Santiago de Chile, 
F. c. Santos — Sao Paulo etc.

Două medalii olimpice de arj 
și una de aur — iată “>feele ■ 
care s-a reîntors de la; N-rio ti- 
ra atletă poloneză lrena Ki-rs: 
stein.

La numai 18 ani, o aseme 
„recoltă" este deosebit de bog 
Studentă a Facultății de științe ■ 
nomice din Varșovia, lrena 
manifestat predilecția pentru prol 
de atletism în urmă cu 5 ani, K 
tr-o muncă asiduă, la numai 15 
lrena alerga „suta“ în 12,6 
sărea 5,10 m la lungime. In lț 
la 17 ani, valoroasa atletă polon 
se remarcă pe plan mond:al: 
pe 100 m, 24,3 pe 200 m, 1,59 tr 
înălțime, 5,84 m la lungime, 12,7 
80 m g 1

Dar marea afirmare a Irenei ( 
legată de anul olimpic 1964. 
J.O.. ea obține trei medalii : una 
aur în ștafeta de 4x100 m a P< 
nie: (împreună cu Tereza Cie: 
Halina Gorecka și Eva Klobuko 
ka) și două de argint cu 23,1 
200 m și 6,60 m la lungime.

Fără îndoială, talentul Irene 
jucat un rol de seamă în realiza 
performantelor sale. Dar, acest 
lent a fost dublat și de o putere 
muncă și o seriozitate demne 
admirat — după cum apreci 
antrenorul ei, Andrzey Piotrkow 
La o vîrstă fragedă, lrena a < 
să-și drămuiască timpul, să-l^î 
sească bine. Ea învață (este o : 
dentă foarte bună), se antrene 
și se pasionează totodată pei 
muzică, literatură și teatru. P: 
pectivele ei de a obține alte re: 
tate valoroase sînt mari, mai 
dacă ținem seama că la 24 mă 
va împlini abia 19 ani.

I. C

Breviar fotbalistic
• SPORTKRING din 

Saint Nicolas (Belgia) este 
denumit clubul „fără pro
bleme". Echipa de fotbal 
a clubului activează în di
vizia a Il-a și conduce 
autoritar în clasament. 
Formația Sportkring își 
desfășoară activitatea sub 
lozinca : „Nu avem nevoie 
de vedete /“ Cei peste 
7000 de suporteri entu
ziaști și fideli, care înso
țesc peste tot echipa, pe 
jos, cu mașinile, bicicle
tele sau cu motocicletele, 
susțin că băieții lor joacă 
bine chiar și fără vedete 
și că nu i-au „supărat" 
niciodată.

• LA CORDOBA, în 
Spania, a avut loc un meci 
amical între toreadori și 
actori. Pentru a juca în 
acest meci faimosul torea
dor spaniol El Cordobes 
s-a deplasat cu avionul 
din America. Numai pre
zența sa a fost suficien
tă pentru ca organizatorii 
să vîndă peste 40000 de 
bilete. Deși în timpul me
ciului spectatorii au scan
dat la unison „Oile tore
ro" încurajîndu-și astfel 
idolul (de altfel un inter 
excelent), aceasta n-a 
fost suficient și toreadorii 
au pierdut în fața artiș
tilor cu 2—4. Este adevă
rat, însă, că aceștia din 
urmă s-au bucurat de pre-

zența în echipă a fostului 
internațional, Eyzaguirre.

• SIVORI joacă la Ju
ventus începînd din anul 
1957. El a declarat că va 
rămîne încă trei ani la 
clubul său torinez. „Eu 
am cunoscut aici, a spus 
Sivori, numeroase satis
facții : am jucat peste

SIVORI

200 meciuri de campionat, 
am cucerit 3 titluri de 
campion și două „Cupe 
ale Italiei". Am 29 de ani. 
La 32 de ani intenționez 
să mă retrag pentru a nu 
mi se spune că nu mai 
am loc în echipă".
• IN APRILIE 1965 ex

piră contractul lui Pele cu 
clubul Santos. Ce va face 
el după aceea ? „Cario
ca" sau „perla neagră", 
cum i se mai spune, in
tenționează să-și reînno-

săiască contractul 
joace încă un an 
but din Rio. „La 
cana — a spus Pele — 
publicul este foarte obiec
tiv. Și eu am nevoie de o 
ambianță călduroasă".

• ECHIPA NAȚIONA
LA a Paraguayului va în
treprinde în luna mai un 
turneu în Europa. Ea va 
juca în Spania, Portuga
lia, Olanda, Belgia și 
R.F. Germană.

• MEXICUL DOREȘ
TE să fie în 1970, după 
ce va fi organizai în 1968 
cea de a XlX-a Olimpia
dă, locul celui mai stră
lucit turneu final cunos
cut vreodată în campio
natul mondial de fotbal. 
Și, pentru a atinge acest 
țel, mexicanii nu se dau 
în lături de la nici un 
efort. Dacă previziunile 
se vor realiza, se așteaptă 
ca 50 000 de amatori de 
fotbal din țări străine să 
asiste la competiție. Ho
telurile vor face totul pen
tru a-i găzdui, pe aceștia 
ca și pe cei 500 de zia
riști din lumea întreagă 
care se prevede că vor 
urmări competiția.

Cu prilejul jocurilor se 
vor organiza și o serie 
de congrese internaționa
le. Printre altele, este vor
ba de cel al F.I.F.A., al 
Confederației panamerica
ne de fotbal etc.

și
la clu- 
Mara-

Stadionul „Azteca", pe 
care este prevăzută dis
putarea finalei ca și a 
unor locuri din cadrul se
riilor finale, va fi — SCL£ 
revista „France lootb'.au" 
— unul dintre cele mai 
mari și moderne stadioa
ne din lume. Inaugurarea 
lui va avea loc anul a- 
cesta. El este situat la 15 
km de capitală, iar arhi
tectul mexican Leonardo 
Zeevaert „părintele" lui, a 
declarat că în tribune va 
fi loc pentru 105 000 per
soane.

• DE CÎND ESTE în 
funcția de selecționer 
unic, Alf Ramsey a fil
mat toate meciurile echi
pei naționale de fotbal a 
Angliei. Acest lucru îi per
mite să analizeze jocul și 
să le arate jucătorilor săi 
greșelile săvîrsite.

• IN FIECARE AN 
ziarul flamand „Het Laat- 
ste Nieuws" organizează 
un referendum pentru a- 
tribuirea premiului său 
„Gheata de aur" celui mai 
bun jucător belgian al 
anului. Anul acesta tro
feul a revenit lui Wilfried 
Puis, tînărul fundaș stin
gă al Anderlechtului, care 
l-a „detronat" pe Van 
Himst, deținătorul distinc
ției în ultimii doi ani. In 
primele 8 locuri ale cla
samentului sînt 7 jucători 
de la Anderlecht. Excepția 
este Nicolay de la Stan
dard (locul 3).

nr. 16, telefon 11.10,05, interurban 72 și 286. Telex: sportrom buc. 180. liparul; 1. P. .Informația”, str. Brezoianu. 23-25.


