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La sfîrșitul acestei sâptă- 
mîni evoluează în Capitală e- 
chipa sovietică de hochei pe 
gheață TRAKTOR CELEA- 
BINSK, din prima categorie a 
campionatului unional.
peții 
trei
unor 
lene.

Oas- 
vor susține două sau 
întâlniri, în compania 
selecționate bucureș- 

Programul definitiv va
fi stabilit în cursul zilei de
azi.

Pe teme" actuale
» -Li A .7.

:%■ • Biatloniștii romini

DE LÂ SELECȚIE PORNEȘTE TOTUL! au plecat la Elverum
a părăsit Ca-

ÎN ACTIVITATEA SPORTIVA DE PERFOR
MANTA -SELECȚIA REPREZINTĂ PUNCTUL DE 
PLECARE I Este un adevăr confirmat de în
treaga dezvoltare a sportului mondial, de pro
pria noastră experiență, de munca de zi cu 
zi a antrenorilor, profesorilor de educație 
fizică, a tuturor specialiștilor și sportivilor 
fruntași.
. Aplicarea științifică, creatoare a criteriilor de 
selecție, folosirea celor mai eficiente mijloace 
și metode de descoperire a elementelor dotate 
corespunzător pentru sportul de performanță, 
determină — în primul rînd — progresul unui 
sport sau altul.

Slaba calitate a muncii de selecție în multe 
din secțiile asociațiilor și cluburilor sportive 
— așa cum se arăta recent, cu prilejul Plena
rei Consiliului General al UCFS — a generat 
o serie de situații nesatisfăcătoare, o rămtnere

în urmă Ia unele ramuri de sport, menținerea 
unui nivel necorespunzător al performanțelor, 
lată de ce considerăm că pentru ridicarea 
calitativă a sportului nostru de performanță 
la nivelul condițiilor și cerințelor actuale este 
imperios necesar ca eforturile să fie îndreptate 
cu pricepere, perseverență și pasiune în di
recția îmbunătățirii muncii de selecție în toate 
secțiile cluburilor și asociațiilor sportive.

în dorința de a generaliza experiența pozi
tivă a unor secții și antrenori, de a analiza 
ce este bine și ce frînează munca de selec
ție, ne-am propus acest prim raid-anchetă al 
cărui itinerar (secția de atletism de la Dinamo, 
cea de notație de la Steaua și de volei de 
la Rapid), cuprinde trei din principalele cluburi 
sportive bucureștene, unde există reale posi
bilități pentru ca activitatea sportivă de per
formanță să înregistreze progresul cerut.
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Un pitoresc colț al Tușnadului, de unde Stinca Șoimilor invită 
la drumeție

Foto: I. Constantin

Ieri dimineață
pitala lotul de biatlon al Ro- 
mîniei care va participa, la 
sfîrșitul acestei săptămîni, la 
campionatul mondial găzduit 
de orașul norvegian Elverum. 
Au făcut 
moș,

deplasarea Gh. Vil-
Gh. Cimpoia, Gh. Bă- 

descu, N. Bărbășescu și C. 
Carabela, însoțiți de antreno
rul Marcel Stuparu. Schiorii 
romini vor participa vineri 
la o ștafetă experimentală 
4x7,5 km, iar duminică la 
proba oficială de biatlon.

• IN CAPITALĂ: Semifinalele

campionatului de box

IA DINAMO: selecția - explicația 
afirmării atletismului

Am început raidul nostru an
chetă în secția de atletism a 
clubului sportiv Dinamo Bucu
rești, secție în care —- în ul
tima vreme — s-a muncit cu 
rezultate bune în privința unei 
selecții cît mai judicioase a 
sportivilor. Această activitate 
importantă, desfășurată cu pa
siune și perseverență de cei 
cinci antrenori (Al. Stoenescu- 
viteză și marș, I. Vintilă-sări- 
turi, I. Benga-aruncări, M. Tin- 
torescu-semifond și fond, E. 
Enescu-copii și juniori începă
tori) s-a reflectat — printre 
altele — în locurile fruntașe 
ocupate de atleții dinamoviști 
în diferitele competiții, în nu
mărul crescînd de titluri de 
campioni republicani cucerite 

' în ultimii ani — 16 în 1962, 
18 în 1963, 19 în 1964 etc.

Se pune, firesc, întrebarea : 
„Cum a contribuit la acest 
progres munca de selecție ?“ 

xEste bine știut de către ama
torii de atletism că acum 4—5 
ani la Dinamo se muncea în 
această secție destul de... co
mod, că aproape întreaga aten
ție era îndreptată spre cele cî- 
teva vîrfuri sportive și nimeni 
nu se gîndea că... anii

Gabiiela Rădulescu, cîștigătoarea probei de 50 m plat cu 6,8, după ce în semifinală egalase recordul republican de junioare
(6,7). (Citiți comentarii în pag. a 2-a la rubrica de atletism).

Foto : D. Rădulescu

Sînt însă stări de lucruri care 
nu seamănă cîtuși de puțin cu 
ceea ce se petrece acum în 
secția de atletism de la Dinamo, 
în această radicală transfor
mare, un rol hotărîtor l-a avut 
trecerea la o muncă de selec
ție de calitate, obiectiv realizat 
— după părerea noastră — în 
bune condiții la acest club. 
Este tocmai motivul pentru 
care considerăm util să împăr- 

(Continuare In pag. a 7-a)

Sâmbătă, la Londra

Partida internațională de tenis de masă 
R. P. Romină - Anglia

Sîmbătă va avea loc la Londra 
partida internațională amicală 
de tenis de masă între repre
zentativele R.P. Romîne și An
gliei. Se vor desfășura în total 
șapte meciuri: 4 de simplu fe
mei și cîte unul de simplu băr
bați, dublu lemei și dublu mixt, 
întrecerile vor fi transmise în 
întregime de televiziunea engleză. 
Vor face deplasarea Maria Ale
xandru, Ella Constantinescu și 
Dorin Giurgiucă. Apoi, sportivii

Spartachiada de iarnă a tineretului
LA CONSTRUCTORUL 

BRĂILA, HALTERELE 
PE PRIMUL PLAN

In orașul Brăila, întrecerile 
principalei competiții de mase a 
sezonului de iarnă se bucură de 
o largă popularitate. Printre aso
ciațiile sportive care desfășoară o 
bogată activitate se află și Cons
tructorul. La întrecerile organiza
te în marea sală a clubului sin
dicatului au luat parte peste 300 
de tineri și tinere. L>e un succes 
deosebit s-au bucurat întrecerile 
de haltere. Se cuvine să-i eviden- 

romini vor mai susține în Anglia 
o serie de alte meciuri amicale.

în zilele de 27 și 28 februarie 
se vor disputa la Franckfurt pe 
Main, campionatele internațio
nale ale R.F. Germane, iar între 
4 și 6 martie, campionatele in
ternaționale ale Angliei de la 
Brighton. La aceste 
vor lua parte Maria 
Ella Constantinescu, 
Negulescu și alții.

competiții
Alexandru,
Giurgiucă,

țiem pe cei mar puternici dintre 
constructori: Ștefan Tonta, Gh. 
Jitea, Ion Cristică și Stan Gagea. 
Instructorii sportivi au datoria să 
se îngrijească de halterofilii evi
dential cu acest prilej, să.i în
drume spre o pregătire metodică 
în cadrul secției pe ramură de 
sport.

N. Costin - coresp.
FINALELE PE ASOCIAȚIE
Recent au avut loc la Oarja, 

raionul Pitești, finalele pe asocia
ție ale Spartachiadei de iarna a 
tineretului. La întreceri au luat 
parte primii trei clasați în con
cursurile din cadrul brigăzilor co
operativei agricole de producție. 
In total au fost 149 de concu- 
renți. O surpriză a constituit-o 
victoria obținută la șah de 
Constantin Teodorescu, cel mai 
tinăr dintre cei 25 de finaliști. La 
triată, campionii asociației sînt 
Marin Radu, Șt. Constantin, 
I. Stănciulescu, 1. Chivu și I. 
Mihalcea.

Ilie Fețeanu - coresp.

ROADELE COLABORĂRII
In organizarea primei etape a 

Spartachiadei de iarnă a tinere
tului, consiliul asociației sportive 
Rapid Oradea a colaborat intens 
cu biroul organizației de bază 
U.T.M. Roadele acestei colabo
rări se văd in numărul mare de 
participanți la concursuri (peste 

1000), in calitatea tot mai bună 
a întrecerilor. Printre grupele 

sportive care s-au evidențiat se 
numără Depoul de locomotive, 
Atelierul de zonă C.F.R., Revizia 
de vagoane ș.a.

Gh. Lbrincz - coresp.
★

Ne-au mai transmis relatări de
spre desfășurarea întrecerilor 
Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui corespondenții noștri Gh. 
Grunzu (Onești), Vasile Săsăra- 
nu (Baia Mate), Vasile Ștefan 
(Rm. Sărat), I. Nițulescu (Hore
zu), Eugen Ursu (Iași), I. Io- 
nescu (Sibiu), C. Albu (Tg. Mu
reș), V. Popescu (Cîmpulung 
Muscel), N. Sbuchea (Hațeg), V. 
Albu (Hunedoara), A. Vlăsceanu 
(Ploiești), Gh. Topirceanu (Si
biu), A. Verba (Satu Mare), Gh. 
Apostolescu (Ploiești), C. Mari- 
noiu (Rm. Vilcea), M. Lupuțiu 
(Sibiu).
£\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w^^^

Intr-o
Mai zilele trecute ne aflam 

cu treburi la Școala sportivă 
de elevi din Cîmpulung 
Muscel. In biroul profesori
lor, antrenorul de atletism 
Emil Drăgan povestea des
pre cele văzute la Jocurile 
Olimpice de la Tokio. Mai 
erau de față antrenorul de 
gimnastică Constantin Cos
tea și maestrul boxerilor mus- 
celeni Cristian Panaitescu. 
Afară se îngîna ziua cu 
noaptea și pe geamuri înce
puseră să înflorească ga
roafe de gheață. Istorisirile 
lui Emil Drăgan ne capti
vaseră îneît nici n-am au
zit cînd cineva a bătut la 
ușă. Aceasta s-a deschis în
cet, încet și cam la înălțimea 
clanței a apărut mai întîi o 
căciulită roșie. Doi ochi de 
veveriță ne-au privit pe toți 
într-o fracțiune de secundă. 
Apoi a intrat în birou o 
fetiță și după ea, alta. A- 
veau bujori în obraji, semn 
fă alară gerul ciupea, nu 
glumă. Sub braț țineau cîte 
o servietă arhiplină.

— Bună seara — spuseră 
fetițele, scoțîndu-și apoi cu 
dinții mănușile de lină ou 
un singur deget.

— Bună seara — am răs
puns noi, privindu-le puțin 
mirați. Pe cine căutați ?

— Am venit să ne înscriem 
la „școala de gimnastică".- 

jj dacă se poate — murmură 
0 căciulită roșie.

la juniori
Astâ-seară, începînd de Ia 

ora 19 va avea loc — în sala 
Dinamo — semifinala campio
natului individual de juniori, 
faza pe Capitală. Cu acest 
prilej, iubitorii sportului cu 
mănuși vor avea prilejul să 
urmărească evoluția unora 
dintre juniorii de real talent 
care 
nile 
mul 
rele 
greșul)
I. Marcel (Rapid) — V. Tudo- 
rică (Constructorul); Gh. 
Constantin (Dinamo) — T. Mi
ron (Voința); I. Daut (Rapid) 
— Gh. Ene (Dinamo); B. Mi- 
rea (Dinamo) — V. Silberman 
(Viitorul).

s-au impus în reuniu- 
precedente. Din progra- 
galei spicuim următoa- 
partide : d. Sibian (Pro-

A. Tudor (Dinamo);

SPORTIVĂ

Instantanee
< MMHBmaaHrassam

seară
Antrenorul de gimnastică 

Constantin Costea le răs
punse zîmbind :

— Se poate. Deși sînteți... 
prea mari. Locuiți pe lingă 
sală ?

Răspunsul ne-a uluit pe 
toți.

— Noi sîntem din comuna 
Valea Mare. Am venit ou 
autobuzul. Avem și echipa
mentul la noi.-

— Și părinții voștri știu că 
ați plecat la Cîmpulung ?

’— Știu.
— Dacă-i așa, mai rămâne 

doar să ne spuneți cum vă 
cheamă.

— Eu mă numesc
rita Moiceanu și sînt în clasa 
a Vl-a.

— Pe mine mă

Grigo-

cheamă 
Lilt Rîpea și sînt tot într-a 
Vl-a.

Cele două „gimnaste" din 
comuna Valea Mare — co
mună situată la 6 km de 
Cîmpulung — l-au urmat pe 
viitorul lor antrenor ca sa le 
arate unde este vestiarul fe
telor, apoi în sala de antre
nament, unde să facă cunoș
tință cu grupa de copii. Un 
singur lucru l-au rugat cele 
două fetițe mai tîrziu pe an
trenor : să le spună cînd va 
Ei ora „8 fix", pentru că la 
8,30 pleacă autobuzu' spre 
Valea Mare...

PETRE HENȚ



Activitatea profesională, principal mijloc 
de educare a sportivilor

După concursul republican de sală al juniorilor

Afirmare multilaterală!

«Admirabili băieți ! Știu să lupte pen
tru culorile clubului lor, să se dăru
iască sportului pe care l-au îndrăgit. 
A fost un meci strașnic, dîrz, dar în 
care limitele sportivității n-au fost cu 
nimic depășite. Felicitări învingători
lor și învinșilor !“

Au fost atîtea și atîtea ocazii în 
care în timp ce părăseam un teren sau 
o sală de sport am auzit asemenea a- 
precieri.

Da, am văzut multe asemenea me
ciuri în care aplauzele recompensează 
eforturile sportivilor, felul corect în 
care și-au apărat șansele. Despre com
portarea acestora și a multor colegi 
de-ai lor, pe teren sau în afara lui, a- 
vem numai cuvinte de laudă. Ei fac 
cinste colectivelor pe care le reprezintă.

Acesta este fără îndoială rezultatul 
muncii de educație, al preocupărilor 
permanente ale consiliilor cluburilor și 
asociațiilor sportive, ale secțiilor pe ra
mură de sport și ale antrenorilor pen
tru formarea unor sportivi bine pregă
tiți din toate punctele de vedere.

Din noianul de exemple pozitive în 
acest sens am ales doar unul, dar deo
sebit de convingător : asociația spor
tivă Grivița Roșie din București.

în echipele asociației Grivița Roșie 
activează aproape 350 de sportivi. Unii 
mai cunoscuți, alții mai puțin. Fac 
parte din 11 secții pe ramură de sport, 
prezente în campionatele raionale, o- 
rășenești, de calificare sau republicane. 
Sînt handbaliști, fotbaliști, halterofili, 
atleți, boxeri și rugbiști. Ultimii sînt 
cunoscuți de toți iubitorii sportului din 
țara noastră : au fost campioni repu
blicani ani de-a rîndul, ne-au reprezen
tat, cu cinste în atîtea competiții inter
naționale. Sînt cei care au cîștigat 
«Cupa campionilor europeni".

Dacă ai să mergi la uzinele Grivița 
Roșie într-o dimineață, pe toți acești 
350 de sportivi îi vei întîlni în halele 
de producție. Ei participă cu rîvnă la 
producție și pentru rezultatele ob
ținute sînt prețuiți de tovarășii de 
muncă. Zi de zi pe inginerii Vio
rel Moraru, Cornel Stănescu și Mircea 
Iliescu ai să-i găsești aplecați asupra 
planșetelor de proiectare de la con- 
structorul-șef. Pe colegii lor de sport 
și de meserie, Radu Demian și Mircea 
Rusu, îi întîlnești la secția mecanic-

Iată doi dintre sportivii de la Grivița Roșie la locurile lor de muncă. Ins,, 
proiectant Dan Stoenescu (stingă), maestru al sportului la rughi și rahotorul 
Ion Pitulice (dreapta), din echipa de fotbal, sînt apreciafi pentru rezultatele 

obținute in producție.
Foto : I. Mihăică

șef, iar pe electricianul Mihai Vusek 
la cursurile școlii de maiștri. Aceștia 
sînt... vîrfurile sportive. Dar printre 
fruntași, printre cei despre care se vor
bește cu respect se află și ajustorii 
Gheorghe Dumitrescu, de la macarale, 
Ion Șerban, de la turnătorie, tîmplarul 
de la vagoane Dumitru Albiei, lăcătu
șul Nicolae Zbîrcea, sudorul Victor 
Melinte, trasatorul Dumitru Vasile, ca
zangiul Marin Trică, duminică de du
minică prezenți în echipele de fotbal, 
handbal, haltere sau box. Și lista ar 
putea fi continuată.

Care este rezultatul acestei activități 
profesionale ? Ușor de răspuns. In 
primul rînd însușirea de către cei mai 
tineri a tainelor unei meserii. Și nu 
numai atît. Formarea calităților înalte, 
demne de generația noastră, compor
tarea exemplară în uzină, pe terenurile 
de sport și în afara lor.

Timpul este prețios și el trebuie bine 
folosit. După orele de program, după 
munca din uzină, pe tinerii sportivi îi 
întîlnești vizitînd un muzeu sau o ex
poziție, urmărind o piesă de teatru sau 
un film. Dar pe muiți dintre ei îi gă
sim, seară de seară, aplecați asupra ma
nualelor de matematică și geografie, de 
istorie și fizică asimilînd noi cunoș
tințe pentru completarea studiilor me
dii. Calificarea profesională trebuie îm
bunătățită de la o zi la alta. Este ne
cesar să mergi în pas cu noul. Prin 
grija și îndrumarea permanentă a co
mitetului de partid, a conducerii uzi
nelor tinerii sportivi ca și ceilalți tineri 
sînt ajutați să participe activ la munca 
profesională, să contribuie la succesele 
ce se obțin aici.

Iată cîteva aspecte ale acestei impor
tante munci educative. Cu siguranță că 
exemplul asociației Grivița Roșie va 
fi urmat de tot mai multe cluburi și 
asociații sportive, în special de cele 
unde munca de educație șchiopătează, 
sau unde a fost neglijată în mod ne- 
permis. Căci mai întîlnim încă sportivi, 
ce-i drept din ce în ce mai puțini, care 

se țin de băutură — pe unii apueîndu-i 
zorile în restaurante — care bat bule
vardele fără nici un rost, uitînd de o- 
bligațiile lor profesionale. în loc să 
muncească, aceștia preferă o viață u- 
șoară. Mai sînt și alții care uneori dau 
frîu liber nervilor, își apostrofează co
legii, îi jignesc pe arbitri sau sînt ne- 
cuviincioși cu publicul spectator. Pen
tru curmarea acestor lipsuri, urmare a 
unor rămîneri în urmă în ceea ce pri
vește conștiința și comportarea cetățe
nească, conducerile cluburilor și aso
ciațiilor sportive trebuie să-și intensi
fice munca de educație, de formare la 
sportivii lor a unor calități morale ca
racteristice tinerei noastre generații.

Cum ? Prin nenumăratele forme ale 
muncii de educație, dintre care activita
tea în producție constituie cel mai im
portant și eficace mijloc. Este necesar 
de aceea să cultivăm în rîndurile tu
turor sportivilor noștri o atitudine justă 
față de muncă. Este un lucru cît se 
poate de firesc, fiindcă în mijlocul co
lectivului se formează trăsăturile carac
teristice tineretului nostru: conștiinciozi
tatea, elanul, interesul pentru nou, spi
ritul de disciplină. Colectivul, format 
din oameni cu experiență, căliți în clo
cotul muncii creatoare, apreciați pen
tru calitățile lor, poate îndruma în
deaproape activitatea tînărului sportiv. 
Colectivul poate face din acesta un 
constructor de nădejde și priceput al 
socialismului. De aici necesitatea ca 
cluburile și asociațiile sportive să se 
ocupe în mod temeinic și permanent de 
felul cum sportivii lor se comportă la 
locul de producție, dacă aceștia se a- 
chită de sarcinile ce le revin. De acest 
lucru depind în cea mai mare măsură 
performanțele sportive. Intre activitatea 
profesională și sportivă există o legă- 
tură indestructibilă.

CONSTANTIN ALEXE

In sfîrșit, tinerețea atletismului nos
tru se descoperă, se afirmă multilate
ral, ne dăruiește promisiunea unor 
performanțe de mare valoare. Este con
cluzia unanim împărtășită de specia
liști și spectatori după cele două zile 
de întreceri din cadrul concursului re
publican de sală al juniorilor. Compe
tiția s-a impus autoritar față de edi
țiile precedente. Prin participare, prin 
valoarea rezultatelor, prin echilibrul 
finalelor, al întregului concurs. Dar, 
să nu anticipăm comentariile noastre 
după această ade
vărată verificare a 
forțelor și perspec
tivelor. Și, să în
cepem prin a su
blinia că la
moașa 
generală a contri
buit în mare mă
sură, bogata parti
cipare a coneuren- 
ților prezenți la sala

O DESPRE PERFORMERI SI 
ANTRENORII LOR ! • „NU
ME NECUNOSCUTE" ® 
INTTLNIRE CU REZULTATE
LE MUNCII DE SELECȚIE • 
DAR, ATENTIE LA DECA
LAJ ! O ...SI LA DISCIPLINA

fru-
impresie

t__ r_____ t. _ ____ Floreasca II din
aproape toate regiunile țării. Ne refe
rim 
brtrii

nu ar- 
a 

și atlete, ci și la>
i marea lor majoritate 

dovedit în real progres, bine 
ca 

____ r . . de 
55 ru g, 50 m plat băieți și fete, 40 
m g, greutate și lungime fete etc. să 
prilejuiască întreceri de o rară frumu
sețe și să se încheie cu performanțe 
remarcabile deși încă nu poate fi vorba 
de pregătire specifică.

In numărul nostru de luni am re
capitulat tabelul performerilor, al ce
lor care și-au înscris numele printre 
recordmanii țării. O „corectură" de ul
timă oră ne obligă — și o facem cu 
bucurie — să adăugăm pe această listă 
rezultatul tînărului sprinter M1HA1 
OLTEANU (Viitorul- București) 6,1 pe 
50 m — record republican de juniori 
II egalat Nu sînt însă singurele per
formanțe care merită subliniate. La 
întrecerile de sîmbătă și duminică, in 
afara celor 13 recorduri republicane 
(dintre care unul de seniori 1), ca și a 
altor numeroase rezultate bune reali
zate de atleți în genera) cunoscuți 
(G. Răuț, S. Hodoș, A. Șepci, Aura 
Petrescu, Sanda Tănase etc.), am re
ținut și numele unor tineri atleți de 
perspectivă absolut noi și care au rea
lizat 
roase.
cute", 
la 50 
Paraschiva Crăciun 12,05 m la greu
tate, Maaole Mitiletis 1,85 m la înăl
țime, lancu Segal 6,79 m la lungime, 
Dumitra Radu 1,50 m la înălțime.

O altă impresie generală: prezența 
la startul majorității probelor a unor 
tineri pe cît de taleri tați pe atît de bine 
dotați fizic. Iată, deci, roadele selec
ției I O singură privire prin sală a fost djn păcate 
suficientă pentru oricare soecialist pert- înțeles să sprijine buna desfășur-are a 
tru a conchide că astăzi, atletismul noș- concursului, lăsîndu-și elevii să umble 
tru începe să albă asigurat un schimb fără rost de colo pînă colo, să aglo- 
vatoros format din elemente excepție- niereze locurile de concurs, să stîn- 
nal dotate (V. Suciu, P. Ciobanu. D. jenească disputarea probelor, în special 
Marin, —
Șerban 
Șepci, 
Sanda 
Pulpea. Cezara Daîinescu).

Poate că aici, mai mult decît oriunde, 
este necesar să vorbim și despre cei 
care, printr-o muncă susținută, desfă
șurată cu pricepere și pasiune, au știut 
să descopere aceste elemente, să le

numai la faptul că 
au consemnat participarea 

325 de atleți " 1,J-
faptul că 
s-au c . . 7 
pregătiți — 
multe probe

ceea ce a făcut 
și în special cele

performanțe deosebit de valo- 
Printre aceste „nume necunos- 
menționăm: V. Dinculescu 6,0 

m, Gabi Negoescu 6,8 la 50 m,

G. Răuț, V. Ersenie, S. Hodoș, 
loan. H. il iești, G. Luchian, A. 

D. Hidioșanu, Aura Petrescu, 
Tănase. Edith Sclial, Victoria 

apropie de frumusețea atletismului. 
Dintre antrenorii ale căror merite în 
munca de selecție au ieșit în evidență 
și cu prilejul concursului republican, 
vom aminti pe Gheorghe Teșu, Al. 
Stoenescu, Elisabeta Stănescu, Ion 
Popleșan, Nicolae Tacorian, Gh. Stă
nescu, Victor Cincă, Marian Păscălău, 
V. Andronic, soții Bădescu.

Am face — și noi și tehnicienii — 
o evidentă greșeală dacă am lăsa ca 
bucuria unor performanțe și a unui 
progres general să ne facă să uităm 

cîteva concluzii ne
gative, desprinse 
din desfășurarea 
întrecerilor. Vom 
începe prin a a- 
răta că și acest 
concurs a demon
strat decalajul din
tre performanțe. In 
unele cazuri rezul
tatele atleților din 

provincie au fost extrem de scă
zute, ceea ce oglindește slaba muncă 
de pregătire. Astfel, la 50 m băieți, 
ieșeanul Dumitru Dascălu a alergat 
7,0 în timp ce la aceeași probă, re
zervată însă fetelor, primele 7 concu
rente au alergat sub cifra de mai sus. 
Un alt exemplu: la lungime, Vasile 
Ivan (Tractorul Brașov) cu 4,78 s-ar 
fi clasat pe locul 11 în proba... fetelor I 
Lipsite de orice valoare sînt și perfor
manțele realizate de cîțiva dintre re
prezentanții altor asociații cum ar fi 
Viitorul Bicaz (8.9 la 50 m fete, 3.38 m 
la lungime fete, 8j92 m la greutate 
băieți).

Decalajul de care vorbeam apare 
mai pregnant cînd se ric aprec:eri cu 
privire la evoluția loturilor regionale. 
Ca și altădată, Bucureștiul conduce 
detașat, dar nu acesta este elementul 
care surprinde. Nici prezența pe ur
mătoarele locuri a sportivilor din re
giuni cu evidentă preocupare pentru 
dezvoltarea atletismului : Brașov, Cluj, 
Dobrogea, Bacău, Argeș. Un progres 
au înregistrat și atleții din regiunile 
lași. Galați și București. Surprinză
toare este însă menținerea la un nivel 
nesatis'ăcător a atletismului bănățean, 
ale cărui posibilități și tradiții sînt cu 
mult mai mari pentru ca antrenorii 
acestei regiuni să se mulțumească cu 
locul 101 Aceeași apreciere și pentru 
regiunile Crișana, Ploiești, Oltenia și 
Mureș-Autonomă Maghiară, care au 
ocupat locuri codașe în clasamentul 
regiunilor, cu un punctaj sub orice 
critică.

In
vrea 
unui 
Și, o 
plăti 
a arbitrilor ci și pentru a arăta că — 

muiți antrenori n-au 

încheierea acestor comentarii, am 
să subliniem buna organizare a 
concurs de asemenea amploare, 
facem nu numai pentru a răs- 
astfel munca organizatorilor și

a celor de sărituri și aruncări.
Așadar, cîteva notații pe marginea 

unui concurs care a îndreptățit multe 
din speranțele noastre, dar a și arătat 
deficiențe care trebuie grabnic lichi
date. Vom fi bucuroși ca la primele 
întreceri In aer liber să nu le mai 
putem consemna in cronicile noastre.

DAN GIRLEȘTEANU

Elemente talentate
Sîmbătă și duminică s-au desfășurat 

la Bnașov finalele campionatelor de 
haltere pentru juniori. Gu acest prilej 
s-au întrecut peste 60 de tineri halte
rofili din aproape toate regiunile țării. 
Iată campionii: cat. cocoș: V. Rusu 
(C.S.M. Cluj) 242,5 kg; cat. pană: 
M. Gabor (C.P.B.) 260 kg; cat. ușoară: 
G. Enciu (Progresul Buc.) 292,5 kg; 
cat. semimijlocie: Ș. Pintilie (Știința 
Tg. Mureș) 300 kg; cat. mijlocie: Gh. 
Teleman (Dinamo Buc.) 330 kg; cat. 
semigrea : A. Reții1 (Rapid Oradea)

SPORTUL POPULAR
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la finalele juniorilor
325 kg; cat. grea: Gh. Costache 
(Rapid Buc.) 330 kg. Cu acest prilej 
s-au remarcat numeroși coneurenți, 
care printr-un antrenament continuu 
pot obține rezultate valoroase : Olimpiu 
Pop (C.S.M. Cluj), Ladislau Kato 
(C.S.M. Cluj), Dan Krauser (C.S.O. 
Galați), Ion Popovici (U.T.A.), N. 
Fofircă (Petrolul Ploiești), Ștefan Pin
tilie (Știinta Tg. Mures), Ion Schmidt 
(C.S.O. Reșița), E. Holtzer (C.S.M. 
Cluj), Gh. Enciu (Progresul Buc.), T. 
Apostol (Progresul Buc.) 'tete. Federa
ția de specialitate, cluburile' ȘT asocia
țiile vor trebui să urmărească pregă
tirea acestor tineri, creîndu-le condiții 
cît mai bune de antrena meat

NUMEROASE COMPETIȚII 
LA VOINȚA GALATI

Printre asociațiile sportive fruntașe 
în orgănizarea primei etape a Sparta- 
chîadei de iarnă a tineretului se nu
mără și Voința Galați. Consiliul a- 
cestei asociații a desfășurat o intensă 
muncă pentru inițierea unui număr cît 
mai mare de competiții. Astfel iubitorii 
sportului de aici și-au disputat întîi- 
etatea l’a șah, tenis de masă, haltere, 
trintă, gimnastică și tir. Printre spor
tivii evidențiați se află și șahistul 
AureWan Păsăreanu, halterofilii Vasile 
Azizoaie și Marin Popa și jucătorii de 
tepis de masă Constantin Rusu și 
Marin Lupu.

In fotografie, un aspect din desfă
șurarea întrecerilor de șah din cadrul 
Sphrtachiadei de iarnă a tineretului.

T. SIRlOPOL-coresp.



Exigență sporită pentru calitatea echipamentului și materialului sportiv!
RAID-ANCHETĂ

alitatea materiailelor sportive și a echipamentului lași timp și o aprovizionare mai judicioasă a centre- 
1 lor de desfacere din țară.

Totuși, mai sînt însă serioase lipsuri în această pri
vință.

Considerînd că problema materialului și echipamen
tului sportiv ocupă un loc important în preocupările 
pentru continua îmbunătățire a sportului de perfor
manță, ziarul nostru a organizat un raid-anchetă în 
cîteva centre din țară, în scopul de a cunoaște părerea 
unor tehnicieni și activiști sportivi dspre calitatea dife
ritelor articole și materiale sportive folosite în activi
tatea de zi cu zi. Vi le împărtășim în rîndurile de 
mai jos.

Calitatea --------------- ------  , .
contribuie în mod direct — și acest lucru este 
binecunoscut — la reușita procesului de instru

ire, la perfecționarea măiestriei sportive și, în mod fi
resc, la obținerea unor rezultate de valoare.

In ultimii ani, magazinele specializate în desfacerea 
articolelor de sport au pus la dispoziția iubitorilor 
sportului, cluburilor și asociațiilor sportive un număr 
sporit de materiale și echipament. Important de subli
niat este faptul că, prin strădaniile colectivelor de 

. muncitori, ingineri și tehnicieni dintr-o serie de între
prinderi, s-a reușit să se producă în țara noastră une.e 
sortimente de articole de sport care în trecut erau im
portate. De asemenea, s-a îmbunătățit într-o oarecare 

i măsură calitatea unor produse, realizîndu-se în ace-

In vizită la „Magazinul 
sportivilor44 
din București

Unul din cele mai solicitate maga
zine din București este fără îndoială 
și cel din str. Lipscani nr. 85: „MA
GAZINUL SPORTIVILOR". Aici, la ori
ce oră din zi, există un mare aflux de 
Cumpărători. Magazinul, bine aprovizio
nat (păcat însă că localul este prea 
inie), desface cantități importante de 
echipament și material sportiv de tot 
jfelul. Am stat de vorbă cu responsa. 
bilul acestei unități comerciale, tov. 

ÎC. Badea, care ne-a împărtășit multe 
jlucruri bune, dar — din păcate — și 
unele neplăcute în ceea ce privește cali- 

jtatea unor articole. Iată-le, sintetizate: 
I — La patinele livrate de „Carpați"- 

. ■ Oradea : cheile nu se potrivesc.
— La patinele produse de „I. C. Fri

mu"-București, nichelul se cojește (mă- 
; suri de îndreptare s-au luat la sesizarea

cumpărătorilor, transmisă de magazin).
— Pantofii de tenis (fabricați la 

. „Clujeana"-Cluj și „U.C.R."-București) 
■prezintă un mare inconvenient: se taie 

cauciucul, se rupe talpa, ca și la ciz- 
j mele de protecție pentru vlnători și pes

cari.
— Talpa se dezlipește la pantofii de

• scrimă (livrați de fabrica din Reghin).
— Fermoarele sacoșelor de sport 

; („Metaloglobus"- București) se strică 
\ foarte repede.

■— Bocancii pentru copii („Pionier". 
■ Reghin și ,,Stăruința"-Suceava) vin de 

la fabrică cu cuiele (de lemn și chiar 
j de fier) din interior nerăzuite.

'• “i----- r
- .trir'copit și am pierdut cheia. De cîteva

La plecare am răsfoit condica de su
gestii și reclamații. Privirea ni s-a oprit 
asupra următoarei însemnări a cumpă
rătorului A. Bogdan, de la D.G.H.R.: 
„Am cumpărat o pereche de patine pen- 

ry „■ y. — ,------- ------------- — 1
zile umblu prin toate magazinele, dar 
nu găsesc altă cheie. Mi s-a recoman
dat să cumpăr o... altă pereche de pa
tine" I...

Fără comentarii.

P. GAȚU

La Tg. Mureș ...
Zilele acestea am vizitat magazinul 

O.C.L. Produse industriale" — secția 
sport (responsabil Al. Szoverji) și ma
gaziile asociațiilor sportive din Tg. 
Mureș; am discutat cu antrenori, spor
tivi, oameni competenți în aprecierea 
calității materialului și echipamentului 
sportiv și am ajuns la următoarele con
cluzii :

O serie de materiale și articole de 
sport, dintre care multe produse de în. 
treprinderi din Reghin, corespund în 
mare măsură din punct de vedere al 
calității, ceea ce face să fie solicitate 
din ce în ce mai des.

Pe lîngă aceste produse superioare și 
aspectuoase există — din păcate — 
și unele materiale ori echipamente cu 
defecte, de o calitate care stârnește ne
mulțumire în rîndurile cumpărătorilor. 
Astfel, mingile de fotbal, handbal, bas
chet și volei (fabricate la I. S. Căprioa
ra — Sebeș Alba) prezintă defecte 
la ventilul de aer, din cauza materia
lului necorespunzăfor din care este con
fecționat. Aceste mingi se deformează și 

capătă dimensiuni care contravin preve
derilor regulamentare. Pielea din care 
se fac anvelopele nu este întotdeauna de 
cea mai bună calitate. Mulți dintre cei 
cu care am stat de vorbă sînt de părere 
că peticele trebuie să fie de formă hexa. 
gonală, pentru ca anvelopele să-și păs
treze sfericitatea. Din cauza defectelor 
amintite, mingile noi devin repede inuti
lizabile.

Pantofii de tenis (,,Clujeana“-Cluj), se 
rup foarte lesne: tălpile din cauciuc se 
dezlipesc în părțile unde se îndoaie, 
pare-se pentru că materialul din care 
sînt confecționate este prea tare și 
crapă. La asociația sportivă „Comer
țul" 10 perechi de pantofi au devenit 
de nefolosit în decurs de o lună. în
trebuințați pe terenuri cu zgură, pan
tofii nu rezistă nici trei săptămîni. De 
asemenea, ghetele de fotbal —mai ales 
cele din piele de bizon (de la I.P.M.
Despre unele tricouri...

Fotbal în prima

Sport-Reghin) — sînt de slabă calitate: 
ele se rup în partea din spate. In ce 
privește ghetele pentru hochei pe ghea
ță (confecționate la aceeași întreprin
dere), acestea se prezintă în general 
bine, diar au și ele un cusur: la legarea 
cu șireturile se rupe pielea la găuri. 
In plus, capetele niturilor pentru fixa
rea patinelor pe ghete sînt prea mici 
și de multe ori patinele se desprind.

Frumoase și practice sînt treningurile, 
nu însă cele cu fermoare, care se stri
că foarte repede. Unele din materialele 
tricotate se decolorează ușor și se în
tind. Manechinele folosite la lupte sînt 
umplute cu material necorespunzător, 
aspru, iar costumele făcute din lînă 
sînt prea groase și se întind repede. In 
fine, pantalonii de lînă pentru gimnas
tică sînt incomozi, stânjenesc mișcările, 
fiind prea groși.

Ar fi bine ca federațiile de specialitate 
să conlucreze cu întreprinderile produ
cătoare, în vederea confecționării unor 
materiale sportive tipizate, care pînă 
acum se executau pe plan local ca, de 
exemplu, panouri de baschet, inele, su
porți, plase de baschet, stâlpi de volei 
etc.

ION PĂUȘ-coresp.

u

bine...
comuna Voinești

Pijamale, la magazinul 
de „articole sportive
— Ia-o, că-ți vine 
Petre Stăncuț, din 

desface pijamaua, o pipăie să vadă dacă 
e moale, și plătește.

Privim în rafturi. Poșete de damă, ciz
me, basmale, ciorapi, mănuși. In gene
ral, magazinul e bine asortat. Să nu cre
deți, însă, că este vorba de un magazin 
de galanterie. Nu I Ne găsim într-un 
magazin pe a cărui firmă stă scris cu 
litere roșii, mari : ARTICOLE SPOR
TIVE.

Firește, ne surprinde. Pentru că între 
timp aflasem de la cîțiva amatori de 
sport din Tirgoviște că aci există nume
roase cereri de materiale și echipament 
sportiv. Și totuși, în magazinul specia
lizat în articole sportive (după cum ne 
indică și firma), cu greu putem găsi a- 
semenea mărfuri. Cîteva treninguri, tri
couri și bocanci de fotbal — acestea 
sînt articolele de sport pe care le vedem 
în rafturi.

O. C. L.

ce fel de 
vînzarea

încercăm să obținem o explicație de la 
tov. Gh. Vasilescu, directorul " " 
Produse industriale-Tîrgoviște.

•— Pe noi nu ne interesează 
mărfuri vindem. Ne preocupă 
cit mai multor produse.

— Nu se puteau îndrepta oare mărfu
rile cu caracter... nesportiv spre alte 
magazine ? Și de ce există atît de pu
ține articole sportive la un magazin, să-i 
zicem, de specialitate ?

— Noi ne aprovizionăm prin I.C.R.T.I. 
Ploiești. Am înaintat acestei întreprin
deri o cerere în care solicitam, printre 
altele, papuci de gimnastică, pantofi de 
tenis, ghete de baschet și de patinaj, 
pantofi de ciclism și altele. N-am reu
șit să obținem decît foarte puține 
lucruri, iar echipamentul pe care l-am 
procurat stă în rafturi de multe luni, 
deoarece este fie prea mare, fie prea 
mic, și nu se vinde. Am impresia că 
I.C.R.T.I. Ploiești distribuie magazinelor 

Despre unele baloane...

ce na-i

— Nu mai sîntem la Rapid. Sîntem la Dinamo ? 
•— Nu, dragă, au venit tricourile de la spălătorie !

sportive din raioane tot ceea 
folosește..

Foarte posibil. Nu înțelegem 
ce la magazinul de „Articole sportive1' 
se găsesc fel de fel de mărfuri care n-au 
nimic comun cu sportul, în timp ce în 
rafturile magazinului de jucării din cen
trul orașului se pot vedea, printre altele, 
mingi, popice, plase de tenis de masă, 
șahuri etc. N-ar fi normal ca materialul 
și echipamentul să fie prezentat în ma
gazinul cu profil sportiv?

Ge părere au tovarășii de la I.C.R.T.I. 
Ploiești despre modul cum sprijină miș
carea sportivă ?

R. CALARAȘANU

La Galați
curind am vizitat cîteva unități 

desfac diferite mate-
De 

coinerciale Hare 
riale și echipament sportiv în Galați. 
Numărul mare de cumpărători ne in. 
dică faptul că majoritatea lucrurilor 
puse în vînzare sînt apreciate. Cu toate 
că aprovizionarea magazinelor respec
tive nu se mai face prin I.D.M.S., în a- 
ceastă perioadă, gama sortimentelor din 
rafturi este satisfăcătoare. Magazinele 
Sport (O.C.L.) au livrat în ultimele 
săptămini asociațiilor 
tive din localitate și 
stocuri importante de 
pamente sportive.

Consultînd însă condicile de sugestii

și cluburilor spor- 
întreaga regiune 

materiale și echi-

in concluzie 

Asigurarea unei cantități corespunzătoare de material și echipament sportiv, de o tot mai bună 
calitate și într-un sortiment variat face parte integranta din măsurile ce treouie luate pentru 
dezvoltarea neîncetată a activității sportive de mase și de performanță. ... ....
După cum se vede, pe lîngă importante rea'’zări obținute în acest sens, care contribuie la spri|imrea 

activității sportive, mai sînt încă destule de făcut, pentru a se pune la dispoziția iubitorilor sportului și 
ă cluburilor și asociațiilor sportive echipament și materiale de bună calitate, judicios repartizate pe 
întreg cuprinsul țării. . ... ~ , . , ..

Considerăm că o lipsă aparține organelor și organizațiilor UCFS care, deși cunosc mai bine ca 
oricine lipsurile în producția și desfacerea acestora, ca și sumele importante ce se irosesc pe unele mate
riale și echipamente necorespunzătoare, nu au sesizat acest lucru organelor de resort, pentru a se lua mă-

Credem, de asemenea, că direcțiile competente din cadrul Ministerului Industriei Ușoare și Ministe
rului Economiei Forestiere, trebuie să trateze problema proiectării și producției materialului și*  echipamentului 
sportiv cu aceeași atenție cu care se ocupă de celelalte produse. Ar fi bine ca, la rîndul lor, ova- 
rășii din Ministerul Comerțului Interior să urmărească îndeaproape modul cum este organizată destacerea 
acestor produse, lucru care, din cîte se vede, nu se bucură de atenția cuvenită în toate unitățile rețelaj 
comerciale.

și reclamații ale unităților comerciale 
respective am constatat că unele pro
duse nu sint de cea mai bună calitate. 
Astfel, o serie de materiale (chiloții, 
bocancii de schi, pantofii de tenis) au 
fost livrate magazinelor respective cu 
multe defecte, fapt care a atras desi
gur numeroase 
cumpărătorilor, 
din magazine 
chiloți și bluze
și pantofi de tenis cu numere mici. Și 
aceste deficiențe ar putea fi remediate 
cu ușurință dacă la I. C. R. T. I. sau 
I.C.R.M. — de care depinde în mod di
rect aprovizionarea acestor magazine — 
ar exista mai multă preocupare în a- 
cest sens.
T. S1RIOPOL—S. CONSTANTINESCU 

coresp.

Au cuvîntul tehnicienii 
din Constanța

reclamații din partea 
De asemenea, lipsesc 

garnituri compMe de 
de aceeași culoare, ca

Prin specificul lui, orașul Constanța 
folosește cu precădere într-o perioadă 
destul de lungă a anului echipamentul 
sportiv, adecvat sezonului de vară. Des
pre calitatea acestuia am cerut părerea 
unor antrenori șt sportivi fruntași. Iată 
ce ne-au spus ei :

Ing. MIRCEA BAICEANU si dr. 
NICOLAE GAVRILA — antrenori de 
iahting : „Ambarcațiunile sportive star, 
F. D., finn și snaip, construite la Re
ghin sint, in general, de bună calitate. 
Totuși, avem obiecțiuni. Astfel, bradul 

repriză și... rugbi în a doua ?
Desen de Neagu Rădulescu 

de rezonanță (materia primă a acestor 
tipuri), nu ne mulțumește, uneori avind 
defecte (grad sporit de umiditate, greu
tate prea mare, rezistență slabă). De 
asemenea, pinza pentru vele este prea 
elastică și, în general, de calitate ne
corespunzătoare. Propunem fabricii din 
Reghin să găsească o soluție mai avan, 
tajoasă prin folosirea firelor sintetice, 
mai rezistente și chiar mai economice. De 
altfel, în această problemă un cuvint îl 
poate avea și Institutul de cercetări tex
tile. Mai propunem fabricii din Reghin 
extinderea folosirii maselor plastice în 
construcția ambarcațiunilor, realizind 
astfel o scădere a prețului de cost și 
bineînțeles, o creștere calitativă. Remar
căm cu acest prilej calitatea superioară 
a ambarcațiunilor de caiac și canoe.

Prof GIL PATRICIII — antrenor de 
baschet: „Irt perioada verii în magazi
nele I.D.M.S. apar mingi din material 
plastic de diferite mărimi, de calitate 
slabă. Fabrica de mase plastice Bucu
rești ar trebui să se preocupe de creș
terea calitativă a acestor sortimente".

Pref V. ALBU și C. CRAIU — an
trenori de atletism : „Calitatea pantofi
lor cu cuie este nesatisfăcătoare, din 
cauza plăcilor metalice din interior, care 
se sparg repede. Lipsesc greutățile de 
3, 5 și 6 kg pentru juniori și junioare".

FOTI D. FOT1 — secretar tehnic ai 
clubului Farul : „Tricourile sint necores
punzătoare și se decolorează la primul 

, -'i ț;. 

spălat, iar cooperativa „Tricot-textir 
București execută și livrează seturi de 
tricouri in număr de numai... 10 bucăți, 
astfel că rezervele trebuie echipate alt
fel (oare nimeni din cei ce se ocupă 
de producea acestor tricouri nu merge 
la sport?). Mingile de fotbal fabricate 
la Reghin nu au întotdeauna o formă 
sferică, diametrul și greutatea sînt ne
corespunzătoare. iar după jocuri pe 
ploaie iși măresc considerabil volumul, 
atingind dimensiunile unei mingi de.., 
baschet".

L. BRUCKNER, coresp.

Pentru sporturile
de iarnă

în primul rînd de bocancii 
tipuri, pentru începători, 
concurenți, a căror calitate 
Remarcabile sînt aspectul 
schiorilor alpine, construite

Cit privește ha- 
acestea au o 

materialul din 
este necorespun- 
mult mai bine

Iubitori) schiului au primit cu multă 
bucurie unele materiale și echipamentul 
apărut în magazine în ultima vreme. 
Este vorba 
de diferite 
avansați și 
este bună. 
Și calitatea 
pentru prima dată în țara noastră. Fa
brica din Reghin, care se ocupă de 
aceste produse, va trebui să se îngri
jească însă de continua îmbunătățire a 
calității lor. Mă refer în specia! la schiu- 
r:le alpine, care sînt prea dure și a căror 
finisare lasă de dorit, 
noracele și pantalonii 
croială învechită, iar 
care sînt confecționați 
zător calitativ. Ar fi 
dacă hanoracele și pantalonii s-ar con
fecționa din țesături cu fire sintetice și 
— bineînțeles — dacă ar avea o cro
ială modernă.

Cît privește celelalte accesorii ab
solut necesare schiorilor unele sînt în
vechite, iar altele lipsesc cu desăvir- 
Șire. Este vorba de legături pentru 
schiuri alpine și de fond, bastoane de 
metal și de bambus, ochelari etc. 
F.R.S.B. s-a preocupat de crearea și 
omologarea prototipurilor acestor mate
riale și echipamente, dar producerea 
și difuzarea lor în serie depinde de 
direcțiile de resort ale Ministerului 
Economiei Forestiere. Ministerului In
dustriei Ușoare și Ministerului Comerțu
lui Interior. Or, situația de acum do
vedește că organele de resort din fo
rurile competente nu au 'acordat aten
ția cuvenită producerii la un nivel ca
litativ superior a materialului și echi
pamentului necesare iubitorilor de 
schi.

PETRE FOCȘENEANU
secretar generat al F.R.S.B.

Alte păreri
• Ghetele de fotbal prezintă incd 

unele neajunsuri: pielea11 se rupe la 
cusături; talpa nu-i sfhfitîent de densă 
și se scămoșează; lipsa buretelui la 
limbile ghetelor duce la vătămarea pi
cioarelor; in general, ghetele sînt gre
le. ; <•

TRAIAN IONESCO 
antrenor de fotbal

• In cadrul consfătuirii profesorilor 
și antrenorilor care se ocupă de pre
gătirea echipelor de baschet (juniori) 
s-au ridicat o serie de probleme privind 
producția de echipament sportiv pentru 
vastele mici (copii și juniori).

Și acest lucru este valabil și pentru 
alte sporturi si, îndeosebi, fotbal.

■ •



snPe pârtii
Pîrtiile de pe masivul Straja au 

găzduit întrecerile etapei orășenești a 
campionatului republican. Cîștigătorii 
probelo r: slalom special seniori : D. 
Birlida (Parîngul Petroșeni), juniori: 
Gh. Velovan (Straja Lupeni), junioare: 
Rodica Stanciu (S.S.E. Petroșeni) ; 
slalom uriaș seniori: Alex. Acs (Voința 
Petroșeni), juniori : Gr. Cioflica (Straja 
Lupeni), junioare: Rodica

Lupeni), juniori:
Lupeni) ; fond 15 km seniori: I. Kra- 
gel (Jiul Petrila), 30 km seniori: Gh. 
Lupaș (Energia Petroșeni), 5 km ju
niori : L. Grigore (Energia Petroșeni). 
(STA1CU BĂLOI-coresp. regional).

Stanciu ; 
coborîre seniori : Ad. Kato (Minerul 

I. Sicht (Minerul

★
Peste 80 de elevi și eleve din regiu

nea Cluj au participat pe pîrtiile Abru
dului, la etapa regională a campio
natului școlar. Clasamente : slalom spe
cial și slalom uriaș băieți: S. Aron 
(Gluj), fete: ludit Tomori (Cluj) ; 
fond 5 km băieți : Andrei Oprea

■ I

ludit Tomori, campioana școlară a 
regiunii Cluj.

Foto : Petre Nagy-Cluj

băieți: raionul Cîm- 
Gnețu, Oprea), 3 km

(Abrud), 3x5 km 
peni (Hădărugă, 
fete: Maria Scrob (Abrud), ștafeta 
3x3 km fete: raionul Cîmpeni (Rus, 
Cira, Scrob). (PETRU NAGY-coresp.).

★
Membrii asociației sportive Mătasea 

foșie din Cisnădie au prestat peste

Start bun pe pîrtia de la Sinaia
ieșit prea devreme. In același timp evidențiem echipajul 
Voința I UCECOM București (Tătaru și Zeitz) care ma.i 
are însă de muncit în privința pregătirii fizice. Cei doi 
boberi au nevoie de mai multă forță în brațe și de o sin
cronizare mai precisă în timpul l-uării virajelor.

In concluzie, considerăm că întrecerile de sîmbătă și 
duminică au demonstrat o dată în plus că dispunem de 
boberi cu reale calități, dar care trebuie să muncească și 
de acum înainte cu rîvnă pentru a ajunge la un nivel 
tehnic superior.

, Spectatorii prezenți zilele trecute la concursurile de bob 
de la Sinaia au apreciat în mod deosebit pîrtia recent 
reamenajată. Specialiștii o aseamănă chiar cu pîrtia de la 
Innsbruck în ceea ce privește numărul de viraje, înclinația 
pantei de plecare (13,4%) și sosirea fie o pantă mai lină 
(T,5%). Toate aceste elemente au dus la cîștigarea unei 
viteze mari chiar din start. Printre cei care s-au preocupat 
în mod deosebit de pregătirea corespunzătoare a piftiei 
de la Sinaia vrem să amintim numele tovarășilor C. 
Mărțilă, vicepreședinte al Sfatului popular orășenesc Si
naia, Ion Negrea, director la I.G.C. Sinaia, Miliai' Bota, 
președintele asociației sportive Bucegi din localitate și 
Ioan Pascu, tehnician constructor la I.G.C. Sinaia.

Dintre echipajele prezentate în concursul de la Sinaia, 
cea mai bună impresie a lăsat-o cel al clubului Carpați 
Sinaia, format din Panțuru și Taus. Cei doi sportivi și-au 
propus să utilizeze cit mai puțin frînele, să țină bobul 
cît mai tare în mîini și să evite loviturile în mantinelă. 
Sîntem convinși că dacă acești sportivi ar fi fost mai bine 
pregătiți în privința acomodării rapide cu virajele, ar fi 
putut obține rezultate și mai bune. De pildă, în concursul 
de duminică dimineața, după ce au mers excelent în 10 
viraje, în ultimul s-au „înscris" prea tîrziu și normal au

Echipajul Panfuni-Taus
învingător in „Cupa f.R.S.B

SINAIA, 15 (prin telefon). Activitatea competițio- 
nală a boberilor a continuat luni dimineață prin des
fășurarea „Cupei F.R.S.B." (două manșe). Echipajul 
Carpați Iî Sinaia (Panțuru—Taus) s-a dovedit din nou 
superior, cucerind detașat primul loc. Clasament
grupa I: Carpați II Sinaia 2:20,29; 2. Steagul roșu 
Brașov (Beld.iga—Fodor) 2:26,7; 3. l.M.S. I Roman 
(Maftei—Șerban) 2:29,27 ; 4. Voința III Sinaia (Stoica— 
Făcăleț) 2:29,88; grupa a Ii-a: 1. I.M.S. II Roman 
!(Chica— Vernica) 2:37,45; 2. 
reții—-Radu) 2:38,19 ; 3. Bucegi 
cerile continuă marți și miercuri 
Carpați" și „Cupei tineretului".

Steagul roșu II (Băltă- 
II Sinaia 2:43,46. între- 
prin desfășurarea «Cupei

Ml HAI BOTA-careso,

phn sezon
600 de ore de muncă patriotică pentru 
amenajarea pîrtiei de schi de lîngă 
cabana Preajba. Pîrtia a fost inaugu
rată printr-o cursă de slalom uriaș 
dotată cu „Cupa Preajba". Primul loc 
în întrecerea băieților a fost cucerit 
de Gerhard Ongert, iar la fete primul 
loc a revenit tinerei Dita Mesch. Cu 
acest prilej un număr de 60 de tineri 
și-au trecut normele de schi din cadrul 
Spartachiadei de iarnă. (CONSTANTIN 
CREȚU-coresp.).

★
Campionatul raionului Turda s-a des

fășurat în bune condiții pe pîrtiile de 
la cabana Băișoara. Cîștigătorii pro
belor : coborîre seniori: V. Onilîu 
(Gloria), senioare: Sp. Ștefănescu 
(ISCT), juniori: I. Cordoș ’ (Gloria), 
copii: 1. Onițiu (Știința); slalom 
uriaș seniori: M. Alpert (ISCT), se
nioare : Sp. Ștefănescu, juniori: Gh. 
Pocol (Gloria).

★
de schiori din Reșița s au 
pîirtiile SemenicuJuî în oa- 
orășenești a campionatului

Peste 50 
întrecut pe 
drul etapei 
republican. Zăpada bună și timpul fru
mos au favorizat desfășurarea probe
lor care au desemnat următorii câști
gători : slalom uriaș seniori : Ion Pa
săre (C.S.M.), juniori: C. Urban 
(Olimpia) ; slalom special seniori; 1. 
Bănuț (C.S.M.), juniori cat. I: Octa
vian Lungu (S.S.E.), juniori cat. a 
Il-a : A. Lungu (S.S.E.) ; coborîre se
niori : H. Krubl (C.S.M.), juniori : C. 
Urban; fond 15 km seniori: Radu 
Kuban (Olimpia), 10 km juniori cat. I: 
C. Ion (Olimpia), 5 km juniori cat. 
a Il-a : F. Vainer (Olimpia), junioare 
cat. I: Rozalia Szabo (S.S.E.), ju
nioare cat. a II-a : Alariana Murgu 
(S.S.E.), 3x10 km seniori și 3x5 km 
juniori oat. a Il-a : Olimpia, 3x3 km 
junioare: S.S.E. Reșița. (P. BOCȘANU- 
coresp.).

★
Voința Sibiu a organizat la Păltiniș, 

pe pîrtia Oncești, un reușit concurs. 
Deși temperatura a fost de minus 14 
grade, întrecerile s-au bucurat de un 
frumos succes. Au participat schiori 
de la Progresul, „13 Decembrie", Me
talurgica, Independența și Voința Sibiu. 
Cîștigătorii cursei de slalom uriaș: 
masculin: U. Speck (Voința), feminin: 
Mioara Opriș (Voința). Proba rezer
vată începătorilor a revenit lui Liviu 
Mihu de la Progresul. (GH. TOPIR- 
C E A N U-coresp.).

T. ROIBU

Panțuru și Taus (Carpați II Sinaia) cîștigătorii „Cupei
RJ’.R.", imediat după terminarea concursului de dumi

nică dimineața.
Foto : T. Roibu

După cele 30 de meciuri din turneul final
Așa cum era de așteptat, STEAUA 

a câștigat și anul acesta titlul de cam
pioană a țării la hochei pe gheață. 
Valoarea în ansamblu a formației bucu- 
reștene, omogenitatea compartimente
lor sale — mult îmbunătățită față de 
anii trecuți — precum și rezultatele 
realizate în competițiile și jocurile ami
cale premergătoare turneului final fă
ceau ea învingătorul să fie ușor de in
dicat.

Elementul cel mai important care a 
determinat creșterea valorică a echipei 
îl constituie definitivarea formației, fă
cută la începutul sezonului, și axarea 
pregătirilor pe formulele stabilite. în 
acest fel, antrenorul Eugen Raduch a 
reușit să omogenizeze și să ridice efica
citatea primei linii de atac (Biro, Ca- 
lamar, G. Szabo) și — ceea ce este mai

apropie valoric linia

CLASAMENTUL FINAL:

1. S te an a 10 9 1 0 108: 9 19
2. Voința 10 8 1 1 84: 18 17
3. Dinamo 10 6 0 4 64: 33 12
4. Tîrnava 10 3 0 7 40: 96 6
5. Știința Buc. 10 2 0 8 20: 82 4
6. Știința Cluj 10 1 0 9 23:101 2

Lotul echipei campioane, Steaua. De la stingă la dreapta : în picioare: 
Varga, Biro, Petrescu, Hollo, Czaka, Stefanov, Trăușan, Pfenici ,Calai.'ar;

~ ' Pușkaș, Szabo I, Vakar I, Ionescu.
Foto : I. Mihăică

care a ieșit mai mult în evidență în a 
doua parte a campionatului. O com
portare constant bună au avut: Torok 
II, Ioanovici și tînărul Vereș, un ele
ment de perspectivă. ȘTIINȚA BUCU
REȘTI, mai slabă în tur, unde n-a 
ciștigat nici un punct, și-a revenit în 
partea a doua a întrecerii, cînd a ob
ținut două victorii clasîndu-se astfel pe 
locul 5. S-a resimțit la această echipă 
pronunțatul decalaj valoric dintre pri
ma și cea de-a doua linie de atac, 
în fine, ȘTIINȚA CLUJ s-a prezen
tat la campionat cu o pregătire su
mară și considerăm că este de dato
ria consiliului clubului clujean să ana
lizeze cu toată seriozitatea situația sec
ției sale de hochei și, în continuare, 
să-i acorde un sprijin mai mare.

rlndul de jos: Peter, Csiszer, Crișan, 

tru. Dinamoviștii au arătat în unele 
meciuri mari posibilități din punct de 
vedere tehnic și tactic. Și dacă ei n-au 
realizat întru totul rezultate pe măsura 
acestor posibilități, cauzele trebuie cău
tate în lipsa de experiență și. mai 
ales, în nervozitatea excesivă de care 
au dat dovadă o parte din jucătorii 
acestei echipe. Apreciem progresele fă
cute de T. Ștefan, Boldescu, Corduban, 
Dumitraș, Bașa care s-au apropiat de 
nivelul unor jucători mai cunoscuți ca 
Florescu, Pană, Ciobotaru. Antrenorii 
M. Flamaropol și G. C osman dispun 
în momentul de față de un lot cu 
frumoase perspective, pe care — prin- 
tr-o muncă intensă — trebuie să le 
pună în valoare.

Recomandată de unele rezultate ante
rioare ca aspirantă la locul 3, forma
ția TÎRNAVA ODORHEI a fost „tră
dată” de lipsa de pregătire fizică, fapt

Campionatele republicane

SENIORII ÎN ÎNTRECERE
întrecerile etapei regionale a cam

pionatelor republicane au continuat ieri 
după-amiază pe patinoarul „23 Au
gust” cu „impusele” rezervate seniori
lor. Aceștia au avut de executat șase 
figuri obligatorii, dintre care trei au 
fost pasagrafe, cele mai dificile exer
ciții.

La figurile obligatorii, școala pati
najului artistic, arbitrii urmăresc exac- 
tiatea desenului, mărimea lui, axialita- 
tea întoarcerilor, acoperirea urmelor și, 
bineînțeles, ținuta sportivului. Aceste 
condiții le-au îndeplinit cel mai bine 
Elena Moiș și Marcel Comanici, care 
de altfel au și ocupat primele locuri 
în clasament. Se cuvine să subliniem 
și comportarea lui Nicolae Belu, punc
tat cu cele mai mari note la paragraful 
cu dublu trei înapoi. în schimb, la 
Imola Seiearth și, mai ales, la Carol 
llertl, s-au văzut că nu sînt pregătiți, 
urmele desenelor lor fiind adesea des
părțite și uneori chiar șerpuite. C. 
Hertl aproape că nu a putut desena 
paragraful cu buclă înapoi, primind 
nota 1,

Rareori s-a întîmplat ca pista de pe 
lacul Citicaș din Tușnad să se prezinte 
în condiții atit de bune ca la actuala e- 
diție a campionatelor republicane de 
patinaj viteză. Fără denivelări și a- 
vînd în plus un culoar special pentru 
încălzire, pista a oferit patinatorilor 
condiții de concurs dintre cele mai fa
vorabile. Cu toate acestea, la întrecerile 
recent încheiate, patinatorii, în marea 
lor majoritate, au obținut rezultate mai 
slabe ca orieînd.

Cauza unei asemenea comportări tre
buie căutată deci, ntt în condițiile de 
concurs, ci în pregătirea sportivilor, care 
s-a dovedit insuficientă.

Am stat de vorbă în acest sens cu 
antrenorii și ei au recunoscut că pentru 
campionatele recent încheiate s-au pre
gătit mai puțin. Motivul ? Vremea căl
duroasă din lunile decembrie și ianua
rie nu a permis efectuarea antrenamen
telor pe gheață decît într.o foarte mică 
măsură. Argumentul îl găsim in parte 
valabil. Dar ne aducem aminte cum, 
în urmă cu cîțiva ani. in fața unor con
diții atmosferice la fel de neprielnice,

ț

RADU URZICEANU 
CALIN ANTONESCU

-I

CLASAMENTELE • fete — 1. Ele
na Moiș (Dinamo) 517.2 p ; 2. Imola 
‘ ....................... 1.

N. 
C.
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important — să apropie valoric linia 
a doua (Ștefanov, Ionescu, Peter) de 
primii 3 jucători de atac. Ca urmare, 
militarii au reușit să mențină un ritm 
egal în toate perioadele jocului, cali
tate care a fost, după părerea noastră, 
determinantă mai ales în meciurile cu 
Voința. în apărare, Steaua a mers în 
general pe formula rotării a trei fun
dași (Varga, Czaka, Vacar I), folosin- 
du-1 uneori cu succes și pe L. Petrescu, 
în acest campionat, Steaua a prestat nu 
numai un joc foarte eficace (a marcat 
peste 100 de goluri !) ci și deosebit de 
spectaculos, ceea ce i-a atras meritate 
aprecieri din partea publicului.

VOINȚA MIERCUREA CIUC, cu 
un lot modificat față de anul trecut, 
s-a prezentat bine, am zice chiar peste 
așteptări. Ne referim mai ales la re
plica dîrză dată echipei Steaua în lupta 
directă pentru titlu. în acest „duel”, 
cîștigat de militari cu un scor total de 
5—3 (4—2 și 1—1) un rol important
în buna comportare a formației din 
Miercurea Ciuc l-au avut înaintașii (An
drei, Ferenczi, I. Szabo, E. Antal, Z. 
Antal, C. Antal), fundașul Otvoș și 
— în mod deosebit — portarul Sofian. 
Meritul antrenorului P. Sprencz constă 
și în faptul că a realizat o bună plani
ficare a antrenamentelor, reușind ca 
printr-o excelentă pregătire fizică să re
ducă din handicapul decurgînd din lip
sa posibilităților de a organiza antre
namente continue pe gheață.

Comportîndu-se în acest sezon de la 
un meci la altul mai bine, tînăra for
mație DINAMO BUCUREȘTI s-a im
pus în finalul campionatului ca cea de-a 
treia echipă în ierarhia hocheiului nos- 

Seivarth (Steaua) 366,0 p ; băieți : 
M. Comanici (Dinamo) 524,9 p ; 2. 
Belu (Constructorul) 501,7 p ; 3. 
Hertl (Știința) 367,8 p.

Campionul țării, Radu Ionian. 
s-a prezenat la concurs, rămînînd 
participarea lui la finala pe țară să

nu 
ca 

,__  __ fie
stabilită de federație. Oare este regu
lamentar să se sară peste o etapă ? 
Noi credem că nu.

în încheiere, cîteva aspecte negative 
care ar fi putut lipsi. Gheața rm a fost 
bine pregătită, avînd denivelări și în 
unele locuri fiind zgrunțuroasă. Arbitrii. 
nu au fost atenți la piciorul cu -tare 
trebuie executată figura a treia și, ast
fel, C. Hertl a făcut cotitura înăuntru 
cu stîngul în loc de dreptul. în sfâr
șit, vizibilitatea la ultimele figuri a 
fost extrem de redusă, deoarece înce
puse să se întunece. întrecerile conti
nuă azi, de la ora 19,30, cu exercițiile 
libere la 
panți.

toate categoriile de partici-

TR. IOANIȚESCU

noștri fruntași și antrenoriipatinatorii noștri fruntași și antrenorii 
lor au știut să găsească totuși un reme
diu în vederea desăvîrșirii pregătirii lor. 
înaintea campionatelor au urcat și s-au 
antrenat pe gheața lacului Bîlea. Rezul
tatul a fost că, în acel an, după cît se 
știe, au fost îmbunătățite mai multe re
corduri republicane care nu au putut fi 
doborîte nici pînă în ziua de azi. De ce 
patinatorii noștri fruntași n-au încercat 
să facă același lucru și anul acesta ? 
Explicația este simplă. Ca să urci Ia 
lacul Bîlea este mai puțin tentant decît 
să aștepți la Tușnad să vină gerul I...

★
La buna desfășurare a recentelor cam

pionate republicane de patinaj viteză 
un aport substanțial l-a adus și tov. 
Petre Roșea, directorul Casei de cultu
ră din Tușnad. Pentru modul în care 
a pregătit pista ca și pentru felul cum 
aceasta a fost întreținută în tot timpul 
disputării probelor de campionat, tov. 
Petre Roșea merită felicitări.

G. ȘTEFĂNESCU



La ordinea zilei

’entru ca toate „motoarele" să funcționeze 
în plin de la prima etapă

Profitînd de faptul că iarna aceasta 
-a fost peste tot nefavorabilă fotba- 
ilui, echipele, în marea lor majori- 
ite, și-au desfășurat antrenamentele 
i aer liber, ajungind zilele acestea 
itr-un stadiu de pregătire avansat, 
icru care a permis organizarea mul- 
»r meciuri amicale.
Din întreaga țară ne sosesc vești 

espre partidele care au avut loc, des- 
e programul din ce în ce mai bogat 

I întilnirilor ce se vor disputa. Nu 
lai departe decît duminică, șase for- 
lații din categoria „A" s-au întrecut 
itre ele la București, Constanța și 
itești, verificîndu-și, de la egal la 
jal, potențialul cu care vor lua stăr
ii oficial la 14 martie. Alte echipe din 
•ima categorie (C.S.M.S., Crișul, Di- 
imo Buc. Progresul etc.) n-au „tor
it" încă jocul, susținînd doar partide 
soare în compania unor adversari 
n „B“, „C“ sau campionate inferi- 
ire. „Amicalele" din aceste zile au 
os însă in evidență stadiul diferen- 
at de pregătire (Știința Cluj și 
.T.A. slabe la capitolul pregătire fi- 
.■S, Farul și Petrolul, egale în pregă- 

• re fizică, dar — deocamdată — defi- 
tare la capitolul eficacitate ș.a.m.d.), 
'ilejuind antrenorilor serioase moti- 

ilț de reflecții asupra celor ce mai au
1 pus la punct. Din datele de care 
spunem, în perioada care s-a scurs 
rtrena mentei e echipelor s-au ținut in 
-neral cu destulă regularitate, după 
) plan judicios.
Desigur, mai sînt multe lucruri de 
cut. Fiecare echipă manifestă încă 
ăbiciuni, intr-unu! sau altul dintre 
impartimente. Nu ne-a parvenit nici 
știre în care un antrenor să se de- 

are mulțumit de stadiul atins la a- 
■astă oră de echipa sa. Asta este bine. 
>ttiși, timpul rămas la dispoziție este C. MANTU

— Toate să fie destul, poate să fie puțin...

Să fie de vină oare regulile de

scurt și ar fi de dorit ca reluarea cam
pionatului să găsească echipele intr-o 
formă corespunzătoare. Antrenamen
tele și partidele amicale care vor avea 
loc trebuie să contureze valoarea for
mației, pentru ca la 14 martie, din 
prima etapă deci, „motoarele" sa func
ționeze în plin, să nu se treacă abia 
atunci la retușuri și căutări de soluții, 
care să pună echipa pe „roate" abia 
după consumarea a 3—4 etape, ca în 
anii trecuți 1

Deocamdată, alte anticipări cu pri
vire la jocul pe care-l vor practica e- 
chipele noastre în noul sezon nu se 
pot face.

Considerăm, însă, că este cazul să 
amintim că pentru fotbalul nostru 
anul 1965 constituie o perioadă de di
ficile examene competiționale cu ca
racter internațional. E vorba în pri
mul rind de jocurile din cadrul preli
minariilor campionatului mondial. 
Pentru o cît mai bună comportare în 
această importantă competiție este ne
cesară multă muncă. De felul cum se 
pregătesc in aceste zile fotbaliștii, e- 
chipele în general, sînt legate succe
sele viitoare ale fotbalului nostru. în 
acest sens, o mare răspundere revine 
organelor locale UCFS, comisiilor 
regionale de fotbal, care au datoria să 
îndrume și să controleze îndeaproape 
cum se desfășoară antrenamentele și 
jocurile echipelor în această perioadă. 
Ele trebuie să tragă la răspundere a- 
cele conduceri de cluburi sau asociații 
unde munca de pregătire a fotbaliști
lor se desfășoară la voia întîmplării, 
unde mai există abateri de la disci
plină și de la viața sportivă.

Pînă la reluarea campionatului ne 
mai despart doar patru săptămîni!

Desen de Neagu Radulescu

Credem că ambele inovații preconi
zate nu sînt de natură să elimine cau
zele scăderii spectaculozității fotbalului, 
deoarece :

• ofsaidul constituie principala regulă 
care delimitează jocul de fotbal de ce
lelalte jocuri sportive, conferindu-i tră
sături caracteristice pe care nu le are 
nici un alt joc sportiv de echipă ;

® excluderea regulii de ofsaid sau li
mitarea zonei de ofsaid va crea la mij
locul terenului de joc, un gol aidoma 
jocului de handbal în 11, care — în 
treacăt fie spus — a căzut în desuetu
dine tocmai din această cauză ;

• atît excluderea regulii ce statorni
cește existența poziției de ofsaid cît și 
limitarea zonei de acțiune a acestei re

DISCUȚII

guli va produce în cîmpul de joc două 
zone de aglomerare maximă, asemănă
toare celor din jocul de handbal, în 
care lupta corp la corp va putea depăși 
— fără multă dificultate — limitele re
gulamentare.

Prin renunțarea la regula de ofsaid 
sau chiar prin limitarea ei, jocul de 
fotbal va deveni mai static, va fi lipsit 
de farmecul său caracteristic, fără a se 
ajunge cîtuși de puțin la efectele scon
tate.

Pe de altă parte, argumentul potrivit 
căruia în ultimul timp a avut loc o 
scădere a numărului de spectatori este 
aparent. în realitate, se poate afirma 
că datorită extinderii vertiginoase — în 
ultimii ani — a televiziunii, numărul 
spectatorilor deși a scăzut din arenele 
de joc, a crescut de fapt considerabil 
prin mijlocirea acestui nou mijloc de 
comunicație.

Scăderea dinamismului jocului de fot
bal și așa-zisa „sărăcie de goluri”, nu 
se datoresc regulilor de joc (și oricum 
existența lor nu se poate generaliza) 
ci sînt determinate de cu totul alte cau
ze, cum sînt — de pildă — utilizarea 
exagerată a unor tactici defensive de

5 minute cu
...Costică Toma ne-a vi

zitat zilele trecute la re
dacție.

— La noi la Mangalia — 
spunea el — n-a prea 
fost iarnă. Tocmai bine 
pentru pregătiri pe care 
le.am făcut numai in aer 
liber...

— Aveți planuri... 
mari pentru retur ?

— Țintim unul din pri
mele locuri. Acum sintem 
pe 6. Avem jucători buni, condiții de 
lucru bune și mult optimism. Ce ne 
trebuie mai mult 7

— Pe ce lot contați ?

— Pilcă, Balcu și Popa ■— portari, 
Văileanu, Contardo, Tampa, Tlrșoagă, 
Gheorgache și Zahiu — fundași, Strim- 
beanu. Badea, Dinu — halfi, Fandli, 
Bejan, Ciocan, Șoangher, Calo, Marin, 
Mania și Niculae — atacanți. Cred că 
e cea mai tinără echipă din serie: 20 
de ani și 6 luni medie de virstă. Păcat 
că nu prea avem cu cine „face" me
ciuri de antrenament.

— I ?
— Portul și Electrica din Constanța, 

care sînt tot in categoria C, joacă foar
te dare". Cu Calatis, cealaltă echipă din 
Mangalia, am jucat mereu și ne cunoaș
tem prea bine. Citeodată ne antrenăm 
cu Farul, meciurile fiind folositoare am
belor echipe.

— Am auzit că aveți un teren 
foarte frumos?

— Toată lumea spune la fel. Este

ȘTIRI, ȘTIRI...» r »

MI1NE LA ATENA: AL DOILEA 
JOC DINTRE SELECȚIONATA ORA

ȘULUI BUCUREȘTI — A.E.K.

Tn cadrul turneului pe care-l între
prinde în Grecia, Selecționata orașu
lui București evoluează din nou la 
Atena în compania echipei de cate
gorie A, A.E.K. Meciul se desfășoară 
mîine pe stadionul Philadephia.

Vineri 19 februarie a.c. Selecționata 
orașului București va juca la Patras, 
avînd ca adversar o echipă locală.

TURNEUL ECHIPEI 
ZELESN1CEAR NIȘ

Sezonul fotbalistic international se 
deschide anul acesta prin vizita echipei 
iugoslave de categorie B, Zelesnicear 
din Niș. Formația iugoslavă întreprin
de în țara noastră un turneu de trei 
jocuri după următorul program: joi 
18, cu C.F.R. Arad; duminică 21, cu 
Știința Timișoara și miercuri 24, cu 
C.S.M. Reșița.

joc?
către unele echipe cînd joacă în depla
sare, sau cînd au în față un adversar 
de valoare mai ridicată etc. Or, este 
evident că acest lucru nu se datorește... 
regulamentului de joc, ci cu totul altor 
factori.

Cauzele tuturor carențelor fotbalului 
trebuie căutate în altă parte și nu în 
regulamentul de joc.

După părerea multor specialiști, la 
care ne alăturăm și noi, în etapa ac
tuală fotbalul trece printr-o perioadă 
de criză, al cărei început se interferea
ză cu afirmarea fotbalului brazilian pa 
plan mondial. Acești inspirați creatori, 
simțind că erudiția și imitarea nu le 
creează satisfacții pe măsura renume- 
lui lor de virtuoși tehnicieni ai balonu

lui rotund, au dat la iveală, după în
delungi căutări, sistemul eu patru fun
dași și rezultatele nu au întîrziat să a- 
pară : au cîștigat de două ori consecu
tiv campionatul mondial și aspiră Ia 
trecerea în proprietatea lor definitivă 
a mult rîvnitei „Zeițe de aur“ donată de 
Jules Rimet.

Dar inovația brazilienilor nu a însem
nat închistarea sau ermetizarea jocului 
și cu atît mai puțin practicarea unui 
fotbal exclusiv defensiv. Sistemul apli
cat de ei este deosebit de elastic și rea
lizează un vechi deziderat al acestui 
joc : apărarea supranumerică dar, tot
odată, și atac supranumeric

în opoziție cu brazilienii, unii specia
liști — îndeosebi din Europa — în goa
nă după rezultate facile, s-au grăbit să 
iasă din această criză și au modificat 
sau au adaptat în mod nefericit siste
mul cu patru fundași, la necesitățile lor 
de moment.

Și atunci este un nonsens să se arun
ce pe seama regulamentului de joc e- 
fectele crizei pe care o străbate fotbalul 
astăzi și să se treacă sub tăcere adevă
ratele cauze ale acesteia.

antrenorul Toma Costică

așezai intr-un parc, iar ca fundal are 
marea. Cu sprijinul organelor locale 
dorim să-l dotăm cu instalație electrică 
pentru meciuri in nocturnă. In plus, 
prin ridicarea unor tribune metalice i se 
va mări capacitatea. Vara, in plin se
zon. n-ai loc să arunci un ac.

— V-ați mal încercat măiestria 
în poartă ?

— Nu renunți ușor la dragoste I 
O dată, la un antrenament am văzut 
că înaintașii nu prea aveau chef de 
lucru. Ca. , stimulent pentru ei am tre
cut in poartă. A fost folositor și pentru 
mine, ca antrenor: din poartă mi-ani 
dat bine seama de lipsurile lor in ceea 
ce privește execuția șutului (pendula
rea piciorului, lovirea mingii, poziția 
piciorului de sprijin etc.).

Toma ne.a comunicat, în încheiere, 
programul echipei sale în luna februarie: 
la 18—meci cu Farul la Constanța și 
revanșa ia 21, la Mangalia; la 28 - - 
joc de „Cupă R.P.R." (pe care speră 
să.l cîștige) cu Știința București.

MIRCEA TUDORAN

NE VIZITEAZĂ AKADEMIK SOFIA 
ȘI BOTEV PLOVDIV

în cursul săptămîniii viitoare evo
luează în țară la noi două echipe din 
R. P. Bulgaria : Akademik Sofia și 
Botev Plovdiv, ambele formații de 
primă categorie. Ele vor juca în com
pania unor echipe romînești, provin
ciale (încă nedesemnate) care activea
ză în campionatul categoriei A.

PROGRESUL — VIITORUL ELEC
TRONICA 2—0 (1-0)

Fotbaliștii de la Progresul’ București 
au susținut duminică dimineața, pe te
ren propriu, un nou meci de verificare 
(al cincilea) înainte de campionat. De 
data aceasta, formația pregătită de T. 
Ozon și E. lordache a avut drept par
teneră de joc echipa Viitorul ‘—Elec
tronica. Mai bine de 3000 de spectatori 
au urmărit partida care în final s-a în
cheiat cu victoria Progresului cu sco
rul de 2—0 (1—0).

Nici ideea repunerii mingii în joc cu 
piciorul, după ce depășește una din li
niile de margine, nu trebuie privită cu 
ușurință și prea mult optimism. A opta 
pentru vechea soluție sau pentru pro
punerea ce se face este un lucru ce se 
cere temeinic analizat.

După cum ește ; îndeobște cunoscut, 
regulamentul de joc, în forma lui ac
tuală, prevede că repunerea mingii în 
joc în cazul cînd iese din teren pe o 
linie de tușă, se face printr-o „arunca
re de la margine”. Adoptînd modifica
rea propusă, se pune întrebarea : se 
poate oare aplica o sancțiune unui ju
cător care, în dorința de â-și depăși ad
versarul, trimite balonul înainte și din 
motive independente de voința sa, a- 
cesta iese din teren ?

Răspunsul este categoric negativ, de
oarece regulamentul pleacă de la pre
misa că, în acest caz, jucătorul nu a 
săvîrșit nici o incorectitudine.

Altfel se pune problema atunci cînd 
un jucător trimite mingea afară din te
ren pentru a trage de timp. Această 
situație are însă rezolvarea corespunză
toare în regulamentul de joc actual. în 
primul rînd, pentru că timpul care se 
pierde în modul arătat se adaugă la 
repriza respectivă, iar în al doilea rînd, 
arbitrul este dator să prevină mai în- 
tîi, să avertizeze și apoi să elimine pe 
jucătorul vinovat. Singura dificultate în 
momentul de față rezidă în aceea că 
în cazuri mai puțin evidente este greu 
de apreciat intenția jucătorului.

Exprimîndu-ne părerea în legătură cu 
unele propuneri de modificare a regu
lamentului jocului de fotbal, nu inten
ționăm cîtuși de puțin să lăsăm impre
sia că regulamentul de joc este perfect. 
Există multe texte în cuprinsul său care 
pot fi îmbunătățite, deoarece conțin 
neclarități, echivocuri sau chiar imper
fecțiuni. Dar, de la aceasta și pînă la 
renunțarea la ofsaid, ori la limitarea 
zonei acestuia (cu toate necazurile pe 
care le cauzează el arbitrilor) este o 
diferență foarte mare, mai ales că, în 
cei 40 de ani de existență în forma ac
tuală, practica nu a cerut niciodată mo
dificarea acestei reguli,

CONSTANTIN PETREA 
CHIRIAC MANUSARIDE 

arbitri

Programul returului campionatului 
categoriei B, ediția 1364-1955

Seria I
Etapa I, 21 martie

Poiana Cîmpina — Metalul București 
Siderurgistul Galați — C.F.R. Roșiori 
Dinamo Bacău — Constructorul Brăila 
Metalul Tîrgoviște — Unirea Rm.

Vîlcea
Chimia Făgăraș — Flacăra Moreni 
C.F.R. Pașcani — Știința Galati 
Știința București — Tractorul Brașov!

Etapa a ll-a, 28 martie
Constructorul Brăila — Siderurgistul 

Galați
Unirea Rm. Vîlcea — Chimia Fă
găraș
Tractorul Brașov — Metalul Tîrgoviște 
Știința Galați — Știința București 
C.F.R. Roșiori — C.F.R. Pașcani 
Metalul București — Dinamo Bacău 
Flacăra Moreni — Poiana Cîmpina.

Etapa a lll-a, 4 aprilie
Știința Buc. — C.F.R. Roșiori 
C.F.R. Pașcani — Dinamo Bacău 
Siderurgistul Galați — Metalul Buc. 
Chimia Făgăraș — Poiana Cîmpina 
Tractorul Brașov — Constructorul 

Brăila
Metalul Tîrgoviște — Flacăra Moreni 
Unirea Rm. Vîlcea — Știința Galați

Etapa a IV-a, 11 aprilie
C.F.R. Pașcani — Chimia Făgăraș 
Știința București — Metalul Buc. 
Poiana Cîmpina — Tractorul Brașov 
Dinamo Bacău — Flacăra Moreni 
Știința Galați — Siderurgistul Galați 
Constructorul Brăila — Unirea Rm.

Vîlcea
C.F.R. Roșiori — Metalul Tîrgoviște.

Etapa a V-a, 18 aprilie
C.F.R. Roșiori — Unirea Rm Vîlcea 
Știința Galați — Constructorul Brăila 
Metalul București — C.F.R. Pașcani 
Poiana Cîmpina — Metalul Tîrgoviște 
Dinamo Bacău — Știința București.
Flacăra Moreni — Siderurgistul Galați 
Tractorul Brașov — Chimia Făgăraș.

Etapa a Vl-a, 25 aprilie
Chimia Făgăraș — Știința Galați 
Flacăra Moreni — C.F.R. Pașcani 
Știința București — Poiana Cîmpina 
Siderurgistul Galați — Dinamo Bacău 
Constructorul Brăila — C.F.R. Roșiori 
Unirea Rm. Vîlcea — Tractorul Brașov. 
Metalul Tîrgoviște — Metalul Buc. .

Etapa a Vli-a, 2 mai
C.F.R. Roșiori — Flacăra Moreni 
Știința Galați — Metalul Tîrgoviște 
Metalul Buc. — Unirea Rm. Vîlcea 
Poiana Cîmpina — Constructorul 
Brăila
Dinamo Bacău — Chimia Făgăraș 
C.F.R. Pașcani — Știința București 
Tractorul Brașov — Siderurgistul 
Galați.

Etapa a Vlll-a, 9 mai
Dinamo Bacău — Poiana Cîmpina 
Știința Buc. — Siderurgistul Galați , 
Știința Galați — Flacăra Moreni 
Tractorul Brașov — Metalul Buc. 
C.F.R. Pașcani — Unirea Rm. Vîlcea 
Chimia FăgăTaș — C.F.R. Roșiori 
Constructorul Brăila — Metalul Tîr

goviște
Etapa a IX-a, 16 ma;

Flacăra Moreni — Tractorul Brașov 
Poiana Cîmpina — CKR. Pașcani 
Metalul Tîrgoviște — Dinamo Bacău 
Unirea Rm. Vîlcea — Știința Buc. 
Siderurg. Galați — Chimia Făgăraș 
Metalul Buc. — Constructoru, Brăila 
C.F.R. Roșiori — Știința Ga ați.

Etapa a X-a, 23 mai
Metalul Tîrgoviște — Siderurg. Galați 
C.F.R. Roșiori — Metalul București 
Flacăra Mioreni — Constructorul 
Brăila
C.F.R. Pașcani — Tractorul Brașov 
Știința Galați — Poiana Cîmpina 
Unirea Rm. Vîlcea — Dinamo Bacăa 
Știința București — Chimia Făgăraș^

Etapa a Xl-a, 30 mai
Constructorul Brăila — Știința Buc. 
Dinamo Bacău — Știința Galați 
Poiana Cîmpina — Unirea Rm. Vîlcea 
Aletalul București — Flacăra Moreni 
Tractorul Brașov — C.F.R. Roșiori 
Chimia. Făgăraș — Metalul Tîrgoviște 
Siderurgistul Gal iți — C.F.R. Pașcani

Etapa a Xll-a, 6 iunie
Unirea Rm. Vîlcea — Flacăra Moreni 
Chimia Făgăraș — Metalul București 
Știința Galați — Tractorul Brașov 
Știința Buc. — Metalul tîrgoviște 
C.F.R. Pașcani — Constructorul Brăila 
Poiana Cîmpina — Siderurg. Galați 
Dinamo Bacău — C.F.R. Roșiori.

Etapa a Xllt-a, 13 iunie
Metalul Tîrgoviște — C.F.R. Pașcani 
Siderurgistul Galați — Unirea Rm.: 

Vîlcea
Constructorul Brăila—Chimia Făgăraș 
C.F.R. Roșiori — Poiana Cîmpina 
Metalul București — Știința Galați 
Tractorul Brașov — Dinamo Bacău 
Flacăra Moreni — Știința București,

n ultimii ani, în rîndul specialiștilor 
a făcut loc ideea modificării unor 
evederi ale regulamentului jocului de 
;bal. Dintre multiplele și variatele 
opuneri făcute, reținem limitarea 
eptului portarului de a juca mingea 

mîna numai în situațiile cînd aceas- 
vine de la adversar; posibilitatea 

nfecționării stîlpilor porții și a barei 
msversale din nichel sau aluminiu; 
punerea mingii în joc cu piciorul 
pă ce depășește una din liniile de 
îrgine ; desființarea regulii de ofsaid 
[i limitarea zonei de ofsaid; comple
ta sistemului actual de sancțiuni cu 
minarea temporară etc. etc.
2>eși în contradicție cu unele păreri 
primate anterior, de curînd, însuși 
eședintele FIFA și-a manifestat ade- 
tnea la eventuala modificare a unor 
<uli clasice, lucru care, după părerea 

ar face jocul „mai dinamic și mai 
eresant“.

sfîrșitul recentei reuniuni de la 
asgow, la care au participat și secre
ții federațiilor de fotbal din Anglia, 
oția, Țara Galilor și Irlanda — STAN- 
!Y ROUS declara că : „scăderea numă- 
Jui de spectatori în numeroase țări 

e o dovadă că jocul practicat în li
ftele regulamentului actual nu mai co- 
ipunde exigențelor spectatorului mo
rn” și de aceea „...ar trebui schim- 

,tă regula ofsaidului și introdusă lovi- 
-;a liberă în locul aruncării de la măr
ie".
\ devenit deci iminentă discutarea 
or propuneri de modificare a regu- 
nentului — acumulate în decursul a- 
or la forul suprem internațional — 
u ales că acest lucru s-a preconizat 
constitui un punct important pe agen- 

viitoarei ședințe a International 
ofd-ului, programată la Edinburg în 

ia de 19 iunie 1965.
Aceasta fiind situația, ne permitem să 

spunem și noi părerea, în special 
legătură cu modificarea regulii de 

;aid și a aruncării de la margine, în 
?ul cărora s-au polarizat discuțiile în 
ima vreme.

'Jupă cum se știe, unii specialiști în 
iterie, au sugerat ideea renunțării la 
?uia de ofsaid sau a excluderii ei din 
na cuprinsă intre cele două suprafețe 

pedeapsă.



VOLEI POPICE

In completare la cronica etapei

MASCULIN
1. Dinamo Buc. 11 11 0 33: 4 22
2. Tractorul Brașov 11 11 0 33: 4 22
3. Rapid Buc. 10 9 1 28: 4 19
4. Știința Galați 11 8 3 26:16 19
5. Știința Tim. 11 5 6 18:_3 16
6. Steaua Buc. 11 4 7 20:22 15
7. Farul C.-ța 11 4 7 16:21 15
8. Petrolul Ploiești 11 4 7 16:25 15
9. Dinamo Bihor 11 4 7 15:27 15

10. Progresul Buc. 11 3 8 14:24 14
11. Constr. Brăila 11 3 8 14:24 14
12. Minerul b. Mare 10 4 6 14:25 14
13. Știinta Cluj 11 3 8 12:25 14
14. C.S.M.S. Iași 11 3 8 13:28 14

FEMININ

1. Rapid Buc. 11 10 1 32:11 21
2. C. P. București 11 8 3 28:16 19
3. Metalul Buc. 11 7 4 24:21 18
4. Dinamo Buc. 9 7 2 23: 7 16
5. Farul C.-ța 10 6 4 21:24 16
6. Voința craiova 11 5 6 18:24 16

Știința Cluj 
i. J.S.M. Sibiu

963 22:14 15
10 5 5 20:17 15

9. Partizanul r. Brașov 11 4 7 20:24 15
10. Știința Buc. 11 2 9 13:29 13
11. Progresul Buc. 11 2 9 12:30 13
12. C.S.M. Cluj 11 1 10 6:32 12

In continuare, cîteva dintre cele mai
importante considerații prilejuite de
meciurile de duminică.

Știința Timișoara—Farul (M) 3—2. 
După mai bine de două ore de joc e- 
chilibrat, palpitant și spectaculos, 
Știința a obținut o meritată victorie. 
S-au evidențiat Costea de la gazde, 
Mihalcea și Gornoviceanu de la oas
peți. (P. Arcan-coresp.).

Știința Galați—Petrolul (M) 3—0. 
Studenții net superiori, cu un foarte 
bun atac în forță, iar ploieștenii sub 
așteptări. (S. Constantinescu și Gh. 
Arsene-coresp.).

Dinamo Bihor—Constructorul Brăila 
>-(M) 3-2. Joc frumos, pe parcursul 
căruia s-au remarcat Adamovici, Kai
ser (Dinamo) și Ghertinișan (Con
structorul). Oaspeții, care în setul 5

Măsuri
Este vorba de măsurile luate re

cent de către ' federație, de sanc
țiunile date de biroul federal în urma 
cercetărilor pe care le-au întreprins 
comisia centrală de disciplină și cole
giul central! de arbitri din F.R. Volei, 
în legătură cu abaterile săvîrșite cu 
prilejul unor meciuri de categorie A. 
Iată principalele sancțiuni hotărîte de 
federație.

ÎN CAZUL PARTIDEI MASCULI
NE ' ELECTROPUTERE CRAIOVA— 
SEMĂNĂTOAREA BUCUREȘTI :

— Veneru Săndulescu (Craiova), 
scorerul meciului, pentru actele grave 
de indisciplină, incompatibile cu mo
rala sportivă, care au dus la vicierea 
conștientă a rezultatului din setul doi 
al întâlnirii, a fost radiat din corpul 
arbitrilor de volei;

— Mircea Vlădoianu (Sibiu), arbi
trul principal al meciului, care nu a 
soluționat în spiritul regulamentului 
incidentul din timpul jocului, a fost 
sancționat cu avertisment;

— Victor Surugiu, antrenorul echipei 
Semănătoarea București, care, lăsîn- 
du-se fura.t <de nervozitate (favoriza!, , 
e adevărat, -de, incorectitudinea score- 
rului, totuși neșcuzâbilă) a smuls foaia 
de arbitraj dețeriorind-o — ridicarea

Mai întîi, ca de obicei, clasamentele 
în urma rezultatelor înregistrate în 
întîlnirile de sîmbătă și £ duminică:

O fază din meciul feminin Rapid—Dinamo (3—2), _ Progresu . . . 1 
desfășurat sîmbătă la Floreasca : atacă Natalia To- biu (F) 3—1. Exagerata 
dorooschi (Rapid). La blocaj — Helga Bogdan și încredere a sibiencelor în

Lia Vanea (Dinamo). 
Foto :

au condus cu 8—2, s-au bătut... sin
guri prin greșelile făcute în finalul 
ultimului șot, terminat cu 15—9. (M. 
Domitian-coresp.).

Știința Cluj—Metalul (F) 2—3. O 
biruință a dîrzeniei și a bunei condu
ceri de pe margine (antrenorul învin
gătoarelor — prof. Eug. Scarlat). Și 
un insucces datorat în mare parte

așteptate
dreptului de a-și conduce echipa de pe 
margine o etapă, Și anume în prima 
etapă a returului.

IN CAZUL PARTIDEI FEMININE 
VOINȚA CRAIOVA—RARID BUCU
REȘTI :

— secția de volei a asociației spor
tive Voința Craiova, cărei tiu și-a în
deplinit în mod satisfăcător sarcinile 
organizatorice la meciul în cauză, ceea 
ce a permis producerea unor manifes
tări necorespunzătoare față de arbitrul 
■principal al jocului și față de echipa 
oaspete ■— avertisment;

— Nicolae Meadu, antrenorul echi
pei feminine Rapid București, pentru 
comportarea neregulamentară și ne
sportivă de care s-a făcut vinovat re- 
trăgînd echipa de pe teren — ridicarea 
dreptului de a-și conduce echipa de pe 
margine două etape, și anume la jocu
rile din 14 si 21 martie.

IN CAZUL PARTIDEI MASCULINE 
MINERUL BIHOR—PROGRESUL 
BUCUREȘTI :

— Vasiie Cohut (Oradea), arbitrul 
secund al meciului, Alexandru Atana- 
siu și Ion Olaru arbitri de linie, pentru 
reaua credință de care au dat dovadă 
cu prilejul acelui meci — suspendare 
pe timp de șase luni, începînd de la 
1 ianuarie 1965.

schimbărilor neinspirate 
și în genere defectuoasei 
dirijări din afara terenu
lui a formației clujene 
(antrenor-prof. I. Seurtu). 
— In setul ultim, pierdut 
la 12, Știința a condus 
cu 7—2 și 8—6. — Cele 
mai bune de pe teren: 
Chezan și Dumitrescu 
(Metalul). Foarte bun ar
bitrajul: V. Sturzu —
Baia Mare. (Șt. Tămaș- 
coresp.).

Farul — Știința Bucu
rești (F) 3—0. Știința, 
cu o formație incompletă, 
a condus totuși pe par
curs, în setul 2 (15—11) 
cu 9—3 și în setul 3 
(15—5) cu 5—1, dar a 
cedat net în final. (C. 
Popa-coresp.).

Voința Craiova — 
C.S.M. Cluj (F) 3—0.
Victorie ușoară a local
nicelor, dintre care Lă- 
zeanu și Martinescu s-au 
comportat excelent. (R. 
Schultz-coresp. reg.).

forțele lor a crescut șt. Mihaica ’. ,, ,mai mult după ciș-
tigarea primului set. Ușurința cu
care au privit partida le-a jucat însă
„festa". Bucureștencele, deși cu posibi
lități modeste, au acordat în schimb 
meciului toată atenția cuvenită și au 
cules astfel roadele meritate ale serio
zității lor. (c. m.).

Partizanul roșu Brașov—C.P. Bucu
rești (F) 2—3. Oaspetele, evident mai 
bune, au cîștigat pe merii o întîlnire 
a cărei desfășurare a fost considerabil 
denaturată de gravele lipsuri organiza
torice ale cuplajului divizionar de du
minică de la Brașov. Sportivele de la 
C.P.B. acționînd inițial la un nivel 
inferior valorii lor reale (din pricina 
paselor și, în consecință, a atacurilor 
debile și... neabile) și-au impus cu 
autoritate în final p-uncțul "de vedere, 
tehnic și tactic. Cele mâi bune de la 
învingătoare: Mărăcine, Covaci, Za- 
bara și Petre. De la învinse — Sultan 
și Mihoc. Asupra scăderilor arbitra
jului (arbitru principal: M. Bidiga — 
Tg. Mureș, arbitru secund : Al. Taus— 
Brașov, scorer: V. Stoica—Brașov), 
precum și asupra laturii organizato
rice, ambele comportînd o discuție su
plimentară, vom reveni. (C. F.).

Astăzi după-amiază— 

meci in Giulești
Partida restantă din campionatul 

masculin de categoria A seria I, Rapid- 
București-Minerul B. Mare se joacă 
astăzi după-amiază. Meciul se va des
fășura în sala din Giulești, cu începere 
de la ora 17,30.

Prea multe
Primul concurs de selecție al anu

lui, dotat cu trofeul „Cupa 16 Februa
rie" s-a încheiat cu victoria cunoscu
tului popicar Tiberiu Szemany. Confir- 
mînd forma bună deținută în ultimii 
ani, jucătorul din Tg. Mureș a lansat 
bilele cu mare precizie (din 200 lovi
turi a ratat doar una) doborînd 901 
popice. O comportare bună au mai 
avut I. Balogh (Parîngul Lonea) 881 
p.d., I. Ilieș (Metrom Brașov) 874 
p.d., C. Vînătoru (Rafinăria Teleajen) 
870 p.d., I. Petru (Rapid Buc.) 861 
p.d., C. Răducanu (S.P.C.) 856 p.d. 
și D. Deneș (Constructorul Buc.) 853 
p.d. care l-au urmat, în ordine, pe 
T. Szemany (Voința Tg. Mureș) în 
clasamentul final.

Din păcate, doar cei șapte sportivi 
menționați au reușit să depășească 
cifra de 850 p.d. Restul concurenților, 
printre care se aflau și o serie de ju
cători experimentați ca P. Purje, V. 
Ivan, C. Zombori ș.a., au „spart" ex-

Tragerea Mărțișorului
Programul concursului PRONO

SPORT de duminică 21 februarie 1965 
este următorul:

Cagliari — Maotova
Catania — Messina
Fiorentina — Roma
Foggia — Torino
Internazionale — Genoa
Juventus — AtaJanta
Lazio — Milan
Sampdoria — Bologna
Varese — Lanerossi
Napoli — Modena
Reggiana — Lecco
Triestină — Spal

• O dată cu venirea PRIMĂVERII 
soseste si TRAGEREA SPECIALĂ A 
MĂRȚIȘORULUI LOTO-CENTRAL 
care aduce o avalanșă de Cîștiguri. Ea 
va avea loc la 5 martie 1965.

Lista importantelor cîștiguri pe care 
le atribuie TRAGEREA SPECIALĂ A 
MĂRȚIȘORULUI începe cu AUTOTU
RISMELE. Inlîlnim autoturisme de 
diferite mărci : „FIAT 1300", „FIAT 
1100 F“, „SKODA-OCTAVIA", WART
BURG STANDARD", „FIAT 600“ și 
„TRABANT-COMBI". Se vor atribui 
20 AUTOTURISME d:n care 10 AU
TOTURISME pentru 2 numere.

Excursiile sînt transmisibile și vor 
avea loc în R.P. Ungară și R.S. Ceho
slovacă. Nu lipsesc ca deobicei: tele
vizoarele, magnetofoanele, frigiderele, 
aparatele de radio, mașinile de spă
lat rufe etc.

Se vor extrage în total 67 de numere: 
13 numere pentru premiile obișnuite

bile... goale
cesiv, dovedind imprecizie. Din acease*  
tă cauză, majoritatea celor 46 de po
picari care au evoluat pe arena Cons
tructorul din Capitală au avut între 
5—14 „bile goale". Ba, mai mult, unii 
au realizat chiar „recorduri", în aceas
tă direcție. De pildă Alex. Varga (B. 
Mare) a tras, din 200 bile mixte, 17 
în... gol, iar Gh. Vasilat (Roman), V. 
Bogdan (Craiova), Gh. Radu (Brașov) 
ș.a. au fost mar câți cu cîte 16 arun
cări ratate. Să recunoaștem că sînt 
extrem de multe lovituri irosite la di
verse figuri și la „singuratice" cînd 
în mod normal un jucător trebuie să 
aibă cel mult 3—4 „bile goale". Cre
dem că cei care n-au corespuns la a- 
ceastă primă verificare vor respecta, 
de acum înainte, programul de antre
nament indicat de F.R.P. De altfel, 
selecțtonabiliii vor fi chemați, la sfîr- 
șiul lunii martie, la un nou concurs 
de control.

SPORTUL POPULAR
Fag. a 6-a Nr. 4609

I. TRAIAN

în bani (pe opt categorii și cîștigurile 
suplimentare I și II) și 54 de numere • 
pentru premiile suplimentare jn obiecte. î

Amănunte pentru participanți și lista ■. 
premiilor suplimentare se află afișate 
la agențiile LOTO-PRONOSPORT si 
publicate în „PROGRAMUL LOTO- 
PRONOSPORT" din 16 si 23 februarie 
1965.

Vînzarea a început și se face paralel 
cu tragerile obișnuite.

• La tragerile LOTO-CENTRAL șl 
PRONOEXPRES continuă să participe . 
ca invitați, artiști ai scenelor noastre.

Printre cei mai recenți, primiți cu 
plăcere și aplauze, se numără și ar
tiștii Circului de Stat din spectacolul 
„Circus București" jonglerii LIA șî 
OV1DIU BOCAN.

• Tragerea PRONOEXPRES de 
mîine miercuri 17 februarie 1965 — va ' 
avea loc la PLOPENI în regiunea 
PLOIEȘTI.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

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

hochei pe gheață pe care echipa TRAK
TOR CELIABINSC le va susține în zi
lele de 18,20 și 21 II. pe patinoarul arti
ficial din parcul „23 August“, biletele se 
pun în vînzare începînd de miercuri 17 
II. la casa specială din str. Ion Vidu.
• Săptămîna aceasta patinoarul artifi

cial din parcul „23 August” va fi des
chis pentru patinaj public VINERI orele 
17—19 și DUMINICA orele 10—13.
• La bazinul acoperit Floreasca con

tinuă cursul de inițiere Ia înot pentru 
copii. înscrieri la bazin.

înainte de plecare la Eskilstuna

Dinam» București a învins Steaua cu 8-4
Poliștii de la Dinamo București și-au 

’ încheiat pregătirile în vederea turneu
lui de la Eșkijstuna (faza preliminară 
a „C.C.E."), cu un meci oficial în ca
drul campionatului Capitalei. Partene
rii campionilor noștri au fost jucătorii 
de la Steaua. La capătul unui meci 

.. plăcut, viu disputat, dinamoviștii au 
cîștigat cu scorul de 8—4 (2—1, 4—1, 
1—1, 1—I). Partida a avut loc în 
condiții identice (bazin redus) cu cele 
de la Eskilstuna, fapt care a permis 
echipei Dmamo o verificare utilă. In 
general, formația dinamovistă — care, 
firește, deține un grad de pregătire 
mai avansat — a manifestat o bună 
dispoziție, practicînd un joc rapid, di
namic. Acțiunile ofensive au fost bine 
concepute și' de regulă încheiate cu șu
turi puternice, care nu au lăsat nici o 
speranță lui M. Ștefănescu. La încheie
rea partidei, antrenorul Carol Korcek 
ne declara că este mulțumit de evolu
ția echipei said în ceea ce privește res

pectarea indicațiilor tactice și rezolva
rea situațiilor de superioritate nume
rică. „In schimb — ne-a spus antre
norul dinamovist — continuăm să fa
cem faulturi inutile (în special Fleșe- 
riu), care in meciuri internaționale ne 
pot costa foarte mult. Echipa deține o 
formă satisfăcătoare și sper că în 
Suedia vom obține calificarea pentru 
turul următor".

Formația dinamovistă urmează să 
părăsească Capitala în cursul zilei de 
mîine. Vor face deplasarea, printre 
alții. Aurel Zahan, Anatol Grințescu, 
Ștefan Kroner, Gruia Novac, Cornel 
Mărculescu, Gheorghe Zamîirescu și 
Cornel Frățilă.

Așa cum prevede programul com
petiției. echipa bucureșteană va juca 
vineri cu campioana Suediei, iar 
sîmbătă cu reprezentantele R. D. 
Germane și Poloniei. In cazul 
că dinamoviștii se vor clasa pe 
unul din primele locuri, . în seria res
pectivă, ei vor susține duminică . încă 
un meci de baraj pentru clasamentul 
definitiv al grupelor de la Eskilstuna.



De la selecție pornește totul!
LA DINAMO: selecția - explicația 

afirmării atletismului
LA STEAUA: selecția înotătorilor 

lasă incă de dorit
(Urmare din pas. 1)

im cîteva din metodele folosite de 
cinci antrenori dinamoviști.

Se -am propus să insistăm mai pu- 
asupra criteriilor de selecție folo- 

: pentru că ele sînt, de fapt, cele 
omandate tuturor specialiștilor. To- 
i, pentru a desprinde particularul, 

rezumat astfel orientarea generală 
muncii de selecție de la Dinamo : 

ACORDĂ. ÎN PRIMUL RÎND, 
ENȚIE CRITERIULUI VIZUAL 
zat pe observația conformației fi- 
B și verificat prin datele medicale) 
CRITERIUL PROBELOR (este 

ba de o serie de norme de admi- 
: în secție și grupe, norme eșalo- 
e pe vț2)ste, suficient de accesi- 
:, dar — în aceeași măsură — con- 
dente).
>înt, oare, absolut obligatorii aces- 
criterii ? în general, da. Atenție 

ă la aplicarea lor. La primii pași 
atletism, uneori tinerii cu reale 
spective nu reușesc să realizeze 
S>ul probelor. Trebuie să intervi- 

„ochiul“ antrenorului. Dacă nu 
r fi procedat așa, sprinterul Gri- 
escu și mărșăluitorul Caraiosifoglu 
fi astăzi... spectatori la atletism, 

iplicarea criteriilor de selecție re- 
zintă, de fapt, partea finală a 
ncii de depistare a tinerelor ele- 
ite. aplicarea unor norme menite 
stabilească posibilitățile și dimen- 
îile viitoarelor performanțe.
Iar, nu întotdeauna tinerii cu cele 

multe aptitudini și calități pentrn 
tism vin singuri la antrenor. Tre- 
e să-i cauți. Unde ? Peste tot! 
? O lună, mai multe, ani la rînd, 
eu. fată de ce ne vom ocupa mai 
t de mijloacele și metodele folo- 

de clubul Dinamo pentru ca so
ia tinerilor atleți să capete, în pri

cind; un caracter larg, să nu se 
ime la simple „trieri”, la selecția 
iță — cum se spune — la domi- 
i. Si, ne-am propus această dis- 
e pentru că, din multe puncte de 
sre, clubul Dinamo are aceleași 
bilități materiale — bază spor- 
i antrenori etc — ca multe alte 
mri sportive din țară unde însă 
«sa. de selecție se desfășoară uni- 
ral, fără rezultatele așteptate, 
dar, să descifrăm alfabetul mun- 
de selecție din secția de atletism 
lubului din Ștefan cel Mare : 
'EREU ÎN MIJLOCUL ACTIVI- 
m ATLETICE. PARTICIPARE 
STINUĂ LA DIFERITELE COM
IȚII DE MASĂ. Am început cu 

■stă formă de depistare a elemen- 
r talentate pentru că ea nu este 
sită peste tot așa cum trebuie și 
ru că în multe cluburi se consi- 

că „este greu să găsești talente 
«repetiții de nivel inferior". Așa 
Fie ? în 1962, la „Cupa orașului 
orești”, antrenorii dinamoviști l-au 
operit pe sprinterul Petre Ciobanu 
la numai un an după aceea co- 

t.„ 22 de recorduri republicane de 
ori mici și care astăzi se numără 
tre primii viteziști juniori din 
>pa (10,5). Să continuăm... Victor 
a a, fost remarcat la faza rain- 

a crosului de toamnă, iar Ion 
anu la faza pe școală a aceleiași 
petiții. La un concurs de copii, 
enorii de la Dinamo au „văzut” 
ățile Vioricăi Mărculescu, la o 
•cerc școlară au știut să. aleagă 
mulțimea de concurente pe Mo- 
Tărăban, de la Dinamoviade au 

lit spre afirmare N. Mustață; 
ățoi și C. Șchiopu.
’LECȚIILE CU CARACTER OR- 
«ZAT — UN Ml |LOC 1MPOR- 
IT DE DEPISTARE A ELE
ATELOR TALENTATE. DAR. 
POPULARIZĂM LARG ATLE
TUL 1
i stadionul Dinamo se prezintă 
ape în fiecare an peste 1000 de 
i dornici să se afirme în atle- 

. Așa s-a întîmplat și anul tre- 
Rezultatul : acum, antrenorul 

ian Enescu lucrează cu o grupă 
50 de copii, excelent dotați; cu 
> posibilități de afirmare. Marele 
ăr de copii participanți la selec- 
de primăvară și toamnă este ro

itul unei intense munci de popu- 
are a> atletismului, a unei colabo— 
între conducerea clubului și sec- 

raională de învățămînt, a unei 
atici temeinice a concursurilor 
ire — după cum ne amintim — 
numărat cîte... 50—60 de serii 
robele de viteză 1

cuvine o paranteză. Numai o 
enea largă bază de selecție poate 
lite descoperirea continuă a ele- 
elor de perspectivă. Numai astfel 
fi evilate situațiile existente pînă. 
lemult și la Dinamo. Este .vorba 
i serie de tineri, deosebit de stă- ' 
ri, dar lipsiți de calitățile fizice 

necesare pentru practicarea atletismu
lui de performanță. Vom aminti doar 
două exemple. După ce, datorită mun
cii sale și a antrenorului, alergătoa- 
rea Valeria Ionescu a ajuns la 13,0 
pe 100 m plat, timp de trei ani n-a 
reușit să coboare sub această perfor
manță, evident mediocră. La un re
zultat mai bun — 12,6 — a ajuns, 
la un moment dat, Elena Fota, o altă 
alergătoare dinamovistă. Dar, în ciu
da eforturilor depuse, de aici nu s-a 
mai putut face nimic. Lipseau calită
țile fizice. Și, atunci, s-a renunțat la 
cele două sprintere.

MUNCA DE SELECȚIE, O SAR
CINA EXCLUSIVĂ A ANTRENO
RULUI? NUMAI EFORTUL CO
LECTIV POATE ASIGURA ÎNDE
PLINIREA OBIECTIVELOR. în ge
neral, se spune așa : „De selecție să 
se ocupe antrenorul. El se pricepe, el 
știe ce vrea, ce elemente îi trebuie...". 
Firește, antrenorul este primul care 
trebuie să răspundă acestei sarcini. 
Dar, în nici un caz singurul. Nici n-ar 
putea. Ar fi o treabă de mîntuială, 
lipsită de profunzime, de perspectivă. 
La clubul Dinamo munca de selecție 
a tinerilor atleți reprezintă un obiec
tiv permanent pentru conducerea clu
bului. pentru întreg biroul secției, 
pentru toți antrenorii (nu numai pen
tru cei de atletism) și chiar pentru 
sportivii fruntași.

Ni se pare bună metoda folosită 
recent de clubul Dinamo pentru îm
bunătățirea mijloacelor de selecție. 
Astfel, am asistat acum două-trei 
săptămîni la un original (cel puțin 
așa ni s-a părut la început) concurs 
de atletism cu participarea... boxeri
lor, gimnaștilor și fotbaliștilor din 
secțiile de copii și juniori ale clu
bului. Am aflat apoi că Petre Gheor- 
ghe a renunțat la mănușile de box 
pentru pantofii cu cuie și — aproape de 
necrezut — Ion Constantin și Cristian 
Trușcă au abandonat balonul rotund 
pentru pista de atletism. Așadar, in
tervine în discuția noastră importanta 
problemă a COLABORĂRII DINTRE 
ANTRENORII ACELUIAȘI CLUB 
Trebuie să spunem că, într-adevăr, 
este mult mai bine ca — de exemplu 
— Cristian Trușcă să practice atle
tismul (sport pentru care calitățile fi
zice îl; recomandă cu prisosință) de- 
cît să se piardă în mediocritate la 
fotbal. Iată de ce nu se „supără” cei
lalți antrenori.

Tot Ia acest capitol, al muncii co
lective de selecție, a folosirii tuturor 
forțelor pentru ca, într-adevăr, în 
secția de atletism să ajungă cele mai 
dotate elemente, se cuvine să vorbim 
și despre rezultatele bune ale aportu
lui adus de atleții fruntași ai clubului. 
Participînd la diferite competiții de 
mase, ei au sprijinit efectiv munca 
antrenorilor, descoperind numeroase 
elemente talentate care activează as
tăzi alături de ei în secția clubului 
Dinamo (Petre Măuță — sprint. Teo
dora Sîmbotin — greutate, Marilena 
Ionescu — lungime etc).

Să ne oprim aici cu exemplele. 
Considerăm că sînt suficiente pentru 
a. arăta că există o varietate- largă 
de mijloace și metode de realizare 
a sarcinilor privind selecția exigentă, 
judicioasă a sportivilor.

„Am studiat cu toată atenția — ne 
spunea antrenorul Al. Stoenescu — 
materialul apărut în „Sportul popu
lar" sub titlul : „PENTRU RIDICA
REA CALITATIVĂ A SPORTULUI 
NOSTRU DE PERFORMANȚA". 
Printre altele, se vorbește pe larg des
pre importanța muncii de selecție, 
despre necesitatea ca această activi
tate să se desfășoare la un nivel ca
litativ superior, care să asigure creș
terea neîntreruptă a performanțelor. 
Pe linia acestor sarcini de bază pen
tru întreaga noastră activitate, vom 
lua măsuri pentru consolidarea succe
selor realizate pînă acum, ca și pen
tru lichidarea unor rămîneri în urmă 
care există încă în secția de atletism 
a clubului sportiv Dinamo. Ne gîn- 
dim. astfel, la necesitatea de a îm
bunătăți selecția la unele grupe de 
atleți — cum ar fi, de exemplu,, cea 
a aruncătorilor, să continuăm selec
țiile pentru toate grupele cu o ritmi
citate mai accentuată, să punem mai 
mult accent pe munca de selecție 
pentru, depistarea tinerelor atlete. 
Obiectivul nostru este de a asigura 
în toate probele cel puțin 4 sportivi 
de perspectivă și pentru aceasta tre
buie să ÎNCEPEM tot cu selecția".

Discuția noastră despre munca de 
selecție desfășurată în secția de atle
tism a clubului sportiv Dinamo nu 
are, desigur, doar un caracter retros- 
peițțiv. Competițiile atletice de sală 
sînt în plină desfășurare, cele în aer 
libșr —• și în primul rînd camoionar 

~tui republican pe echipe — bat la 
ușă. Actualitatea grăbește nevoia de

Petre Ciobanu, unul din tinerii des
coperii de antrenorii dinamoviști cu 
prilejul competițiilor de mase. După 
trei ani de activitate el se numără 
printre cei mai valoroși sprinteri ju

niori din Europa.

generalizare a unor metode bune care 
au făcut din munca de selecție o 
adevărată pasiune, o artă de a căuta 
și care, la Dinamo, ca și în alte clu
buri creează premise pentru obținerea 
marilor performanțe.

LA R APiD: in secția de volei un început bun, 
dar numai un început...

Trei antrenori (toți profesori de edu
cație fizică, avi nd specializarea volei» cu 
atribuțiuni exclusive în aeest sport, clă
desc actualmente in cadrul secției edifi
ciul echipelor rapidiste din anii care 
vor veni: maestra sportului Sonia Col- 
ceru, cu grupa sa de copii (peste 48. de 
13—14 ani și cu o talie de 155—160 cm), 
Mircea Tabacu,. lucrind cu aproximativ 
20 de juniori (medie de vîrstă 14 ani. 
medie de înălțime 173 cm) și Leonid 
Sorbală. migălind la formarea cam tor 
atîtor junioare. în virstă de 16—17 ani 
și cu o statură medie de 1,70 m. Fie
care, In cîte 3 ședințe de antrenament 
pe săptămină. Și, din cele 3 grupe, care 
constituie pepiniera formațiilor rapidiste 
de mai tirziu. 3 echipe activind in cam
pionatele orășenești corespunzătoare ca
tegoriilor lor: una de copii (băieți), una 
de juniori și una de junioare.

E destul aceasta ? E puțin sau e mult? 
Pentru o secție de volei avind un re
nume ca al Rapidului mult nu-i, desi
gur, și nici măcar suficient. Dar pentru 
Început (pentru că de fapt despre așa 
ceva e vorba) e deocamdată destul. Su
bliniem insă : numai pentru început. O 
adevărată bază de mase, și deci de se
lecție, se va p itea spune că există în 
secția de volei de Ia Rapid abia cind, 
grupele fiind tot cîte sint astăzi, vor 
avea în schimb o componență mult spo
rită, iar echipele de copii, de juniori și 
junioare participante la competiții vor 
fi In număr cel puțin întreit. Și să spe
răm că vom putea avea curind prilejul 
de a consemna o asemenea situație. 
Condiții sînt: școlile din cartier (de 
unde și provine marea majoritate a ce
lor ce alcătuiesc talentul-materie primă, 
prelucrat acum in laboratorul voleiba- 
listic din Giulești) sint pline de iubitori 
ai voleiului și ai Rapidului. Veniți o 
dată să asistați la un antrenament al 
puștilor cu care lucrează Sonia Colceru 
și vă veți convinge !

Cum s-a luat startul la Rapid în a- 
ceastă muncă de selecție ? Metode a- 
parte propriu-zis n-au fost folosite. Oa
menii au privit mal atent în jur și au 
avut ce vedea. Cită vreme, la începutul 
anului trecut, din cauza pregătirii sale 
în cadrul lotului olimpic, Sonia Colceru 
nu s-a putut ocupa de copii și de ju
niori, a înlocuit-o in parte antrenorul 
echipei de senioare, Nicolae Meadu, 
care a vizitat cartierul Giuleștilor și 
școlile acestuia, a privit la joaca de pe 
terenuri și din săli, a întrebat in stingă 
și in dreapta și a izbutit să insufle dra
gostea pentru volei multor băieți șl 
fete. La fel au făcut, din aprilie 1964 și 
Mircea Tabacu și — apoi — LeonSd 
Sorbală, o dată cu inaugurarea anului 
școlar 1964/1965.

Ei au lansat pretutindeni invitații, 
chemîndu-i la sală pe cei ce năzuiesc 
să se afirme In volei și să devină pur
tători ai tricoului rapidist. Au venit 
mulți. Mai cu seamă de la a doua și a 
treia verificare organizată. Dovadă că 
e bine să insiști. Cei mai mulți dintre

★
Fără intenția- de a epuiza concluziile privind mnnca 

de selecție — temă pe care ne-am propus s-o reluăm 
in numerele noastre viitoare — considerăm necesar să 
desprindem cîteva aspecte din analiza făcută în cele 
trei secții.

Faptul că, spre deosebire de alțj ani, munca de se
lecție este în general în atenția specialiștilor noștri, arată 
că aceștia s-au convins că numai așa se poate asigura 
succesul. Desprindem printre lucrurile bune constatate, 
varietatea mijloacelor și metodelor de selecție folosite, 
într-o rodnică colaborare de către antrenorii secției <je 
atletism de la Dinamo. Consemnăm ca îmbucurătoare 
preocuparea, din ultima vreme, manifestată la clubul

★
Rapid pentru rezolvarea unei probleme pe cît de difi
cilă pe atît de mult tărăgănată: asigurarea schimbului de 
mîine pentru formațiile fruntașe de volei. Așteptăm de
sigur grabnica îmbunătățire a situației existente în secția 
de natație a clubului Steaua.

în obiectivele de performanță ale celor trei secții sînt 
prevăzute creșteri calitative importante. Pentru îndepli
nirea lor, pe primul plan, ca o preocupare permanentă, 
trebuie pusă calitatea muncii de selecție și considerăm 
că în această direcție schimbul de experiență făcut cu 
prilejul raidului nostru anchetă poate fi util atît celor 
trei secții, cît și altora, din toate cluburile și asocia
țiile sportive.

Vară de vară, in ultimii ani, ștrandul 
Tineretului a fost transformat intr-o a- 
devorată școală a învățării înotului. 
Zeci de mii de copii au făcut aici cu
noștință cu apa. a.b c -ui plutirii, primele 
mișcări... Zeci de mii de copii au absol
vit, așada'. această școală de inițiere 
in inot și mulți au tost cei care au do
vedit indeminare nativă, ușurință in a- 
lunecare, intr-un cuvint. talent.

Notația de astăzi, chiar la nivelul 
marilor performanțe, este un sport al... 
copiilor / Este lesne de înțeles deci in
teresul cu care antrenorii cluburilor 
bucureștene. ca să ne aferim numai la 
Capitală, au privit activitatea acestor 
centre. De unde, dacă nu de la aceste 
centre pot selecționa cel mai bine pe 
viitorii sportivi 7

Astă-vară, de pildă, cei doi antrenori 
ai clubului Steaua, specializați ui mun
ca cu micii înotători (Gll. Marinei si 
L. Ungur), au selecționat de la aceste 
centre circa 250 de copii. Selecția a fost 
făcută țintnduse seama de robustețea 
dar și de lungimea segmentelor copiilor, 
de felul cum se mișcă in apă, de înde
mânarea in însușirea elementelor tehni
ce de bază etc. Bineînțeles, un cuvint 
hotăritor l-a avut medicul sportiv, ale 
cărui investigații ou stabilit starea de 
sănătate a copiilor, capacitatea de a 
rezista efortului solicitat de o pregătire

aceia care au răspuns la apel au fost 
elevi și eleve de la școlile medii nr. 31 
și 32. In plus, profesorul - Sorbală și-a 
mai oprit privirile și asupra multor ta
lente descoperite între cei peste 1.200 
de elevi și — majoritatea — eleve de 
la școala medie nr. 10, din alt raion, 
unde are însă ore și unde a format o... 
filială a pepinierei voleiului feminin de 
la Rapid. Acolo, s-au prezentat la pri
ma convocare pentru volei vreo 40 de 
eleve. Profesorul le-a pus mingea în 
mîini, le-a verificat însușirile native și 
calitățile fizice de bază. Și a reținut, 
dintre toate, desigur pe fetele vădit mai 
talentate, dar care, pe deasupra, nu de
pășeau vîrsta de 14 ani și. în schimb, 
depășeau înălțimea de 160 cm. A păs
trat astfel numai 14. Cea mai „tînără“ 
dintre ele — de 12 ani, cea mai... în 
etate — de 14. Iar cea mai „seundă**  
dintre codane măsurind 167 cm.

Aidoma s-a făcut și eu elevii și ele
vele de la școlile nr. 31 și nr. 32, doar 
că aici selecția a fost ceva mai severă. 
De pildă, din 36 de fete prezentate ini
tial, în urma măsurării gabaritului șl 
după probele de control efectuate (start, 
săritură de pe loc în înălțime șt in 
lungime, exerciții de încălzire, pase, 
joc... de voie etc.), au fost oprite și au 
primit carnetul de rapidiste numai 4.

Și așa mereu. Căci celor dinții li s-au 
alăturat șl 11 se alătură tntr-una alții, 

care la fel procedează secția de 
volei a clubului sportiv Rapid și cei 
trei antrenori. Ei și-au fixat în plus 
obiectivul ca la începerea noului an 
școlar, 1965/1966, să organizeze, în ve
derea unei mai ample selecții primare, 
o mare competiție sau chiar mai multe 
competiții, deschise exclusiv copiilor 
începători și chiar total neinițiați în 
volei. Dar nu se rezumă la a se gîndi 
doar la aceste întreceri de selecție, ci 
au și început să le pună bazele. In pri
mul rînd, dind, cum se spune, sfoară-n 
țară. Și sînt destui țîncii care-șl anunță 
de pe acum participarea la competi
țiile din toamnă și lupta pentru un loc 
în viitoarele formații rapidiste.

Din munca antrenorilor voleiului de 
la Rapid am string și alte date. De 
exemplu, că ei lucrează in strinsă co
laborare cu părinții elevilor lor, una 
din formele acestei colaborări fiind șe
dințele periodice. In care discutarea 
problemelor pregătirii sportive se Împle
tește cu aceea a aspectelor cu caracter 
larg educativ. Iar apoi — citeva nume 
dintre cele ale talentelor pe care le 
șlefuiesc profesorii Mircea Tabacu și 
Leonid Sorbală, Iată-Ie. Aurel Preote- 
șoiu (14 ani, 17*2  cm), Mariana Baga, Mî- 
haela Păunescu (și una și alta de 15 
ani și 172 cm Înălțime) și Elena Ene 
(18 ani, 168 cm). Toate trei, ca și Aurel 
Preoteșoiu, ilustrind necesitatea selec
ției și făgăduind, cu calitățile si cu hăr
nicia lor din pregătire, să-și grăbească 
promovarea in echipa primă. 

susținută Abia după aceasta s-a trecut 
la activitatea propriu-zisă, in care ac
centul a fost pus pe inițierea copiilor m 
tehnica celor patru procedee de inot (în 
cadrul centrului s-a învățat numai erou
lui) și de lucrul pentru perfecționare. 
Cum este și firesc, toată această activi
tate a dus la o triere a celor 250 de co- 
pu dintre care, pută in luna octombrie, 
au mai rămas „pe poziții" 150. cei care 
s-au dovedit mai harnici și mai talentați. 
Pentru pregătirea de iarnă a fost ne
voie de o nouă triere, astfel că la ba
zinul Eloreasca știau continuat ins
truirea 90 de copii. Cu trecerea sâp- 
tăminilor s-a constatat că, din diferite 
motive numărul acestora a început să 
scadă, ațungind la 30. in fond, dacă 
aceștia 30 ar fi cei mai buni dintre cei 
selecționați inițial, totul ar fi fost in 
ordine, pentru că antrenorii — in con
dițiile bazinnlui Eloreasca — nici nu ar 
avea posibilitatea să se ocupe îndea
proape de un număr mai mare de spor
tivi. Se pare insă că lucrurile nu stau 
chiar așa și că nu toți cei 30 sint ele
mente cu adevărat valoroase. Aici tre
buiau să se vadă insă calitățile de pe
dagog ale antrenorilor, care aveau da
toria, mai bine-zis obligația profesio
nală, de a readuce pe midi sportivi 
in rindul înotătorilor. Antrenorii de la 
Steaua au făcut însă prea puțin tn a- 
ceastă direcție (nu s-au deplasat la 
locuințele copiilor pentru a sta de 

vorbă cu părinții acestora, nu s-au dus 
la școlile micilor sportivi pentru a dis
cuta cu profesorii lor). Și urmarea s-a 
văzut: din cei 90 de copii mai lac oil 
trenament doar 301 Și cine ne poate 
spune că pînă la sfîrșitul pregătirii de 
iarnă efectivul de 30 va rămine com
plet 7 Din acest punct de vedere elec
tivul de copii al secției de inot a clu
bului Steaua ne apare ca nesatisfăcător, 
cu atît mai mult cu cit în ultima perioa
dă de timp celor doi antrenori li s-a 
adăugat și al treilea (Alex. Schmal- 
tzer )

In felul acesta se irosește, fără dis
cuție, un capital prețios ciștigat în lu. 
nile de vară prin inițierea a mii de 
copii in tainele înotului, la ștrandul 
Tinerelului.

In ceea ce privește activitatea desfășu
rată de antrenori, se pot spune urmă
toarele : L. Ungur a lucrat in iarna 
anului 1962 — cu un mare număr de 
copii, dar in anul 1963 nici unul din 
elevii săi nu a< reușit performante ca 
care să fie luat in evidența celor mai 
buni 80 de copii bucureșteni la fiecare 
probă. In 1964 situația s-a ma îmbu
nătățit, da' nu in măsura așteptărilor 
și a cerințelor. In urma concursului de 
verificare a copiilor disputat in noiem
brie anul trecut, antrenorul L. Ungur 
a avut 8 'înotători cu calificativul 
„bine". 6 cu „mulțumitor", 9 cu
-slab" și 2 cu „foarte slab" (I) Să 
notăm că la acest concurs s-a cerut 
participanților doar un minimum de 
cunoștințe tehnice (inot tutmai cu pi
cioarele, cu brațele sprijinite pe semăn, 
ra de antrenament). Intr-un clasament 
pe 1964, al comisiei orășenești de înot, 
întocmit pe baza concursurilor in ba
zin de 50 de metri, L. Ungur nu a avut 
nici un elev clasai intre primii 10 la cele 
patru procedee tehnice.

Gh. Marinei, care lucrează de mulți 
ani cu copiii, a prezentat la concursul 
din noiembrie 1964 3 înotători cu
„bine", 7 cu „mulțumitor", 10 ca 
-slab" și 4 „foarte slab". In schimb, 
in clasamentul antrenorilor pe 1964. Gh. 
Marinei a totalizat cu grupa sa 56 de 
puncte, fiind al patrulea în ierarhia 
bucureșteană.

Se pune întrebarea dacă selecția fă
cută pînă acum de cei doi antrenori 
a fost suficient de exigentă și la nive
lul pretențiilor actuale, dacă pregătirea 
pe care o desfășoară cu cei selecțio
nați contribuie la îmbunătățirea activită
ții. de performanță a natației noastre 
care, după cum se știe, este departe de 
o valoare internațională.

Considerăm că față de cunoștințele 
și de experiența celor doi antrenori, 
față de sprijinul acordat de consiliul 
clubului Steaua, activitatea desfășura
tă de ei este nesatisfăcătoare și aștep
tăm ca lucrurile să se îndrepte.



ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA!
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E. Danzer (Austria) a ciștigat titlul 
de campion european la patinaj artistic

Campioană europeană Regine Heitzer (Austria) la patinaj artistic în proba 
de simplu femei. Foto . Votava-Viena

Aseară s-au încheiat la Moscova în
trecerile din cadrul campionatelor eu
ropene de patinaj artistic. Titlul la 
proba de simplu masculin a revenit la 
mică distanță patinatorului austriac 
Emerich Danzer. El și-a menținut a- 
vansul asupra francezului Alain Cal
mat, deținut la încheiera figurilor obli
gatorii. Deși Calmat a cucerit nume
roase aplauze la evoluția sa din cadrul 
figurilor liber alese, Danzer a reușit să 
se impună pînă la urmă, rămînînd pe 
primul loc al clasamentului general.

Iată acum clasamentul final în pro
ba de simplu femei, încheiată dumini
că seara : 1. ~ ‘ ’
2288.6 p, 2. Sally Stapleford (Anglia)
2191.7 p, 3. Nicolle Hassler (Franța)
2178,2 p, 4. ” ~ ' ''
stria) 2167,1 p, 5. (. 
(R.D. Germană) 2165,9

Regine Heitzer (Austria)

Helly Sengschmidt (Au- 
5. Gabriele Seifert 

-• P-
Astăzi după-amiază are loc în sala 

sporturilor de la Lujniki o ultimă de
monstrație a laureaților campionatelor.

SCRISOARE DIN BERLIN

„Europenele" de box
Deși campionatele europene de box 

nu constituie o competiție care, după 
cum se spune, „bate la ușă“, totuși 
încă de pe acum se poate vorbi des
pre pregătirile ce se fac în vederea 
bunei desfășurări a întrecerilor. în mo
mentul de față întreaga activitate pri
vind această competiție se concentrea
ză in birourile comitetului de organi
zare, unde domnește o atmosferă de 
lucru intens. O scurtă vizită făcută 
aici ne-a edificat asupra interesului 
major manifestat pe întreg continentul 
nostru față de campionatele europene 
de box. Numeroasele cereri de rezer
vare a biletelor de intrare, înscrierile 
de participanți, turiștii care-și anunță 
prezența într-un număr din ce în ce 
mai mare — iată dovezi ale interesu
lui pentru „europenele" de box găzduite 
de orașul Berlin.

Deși termenul de înscriere expiră 
abia peste cîteva săptămîni, la comi
tetul de organizare peste 10 țări și-au 
și anunțat participarea cu echipe com
plete sau cu boxeri la cîteva categorii. 
Este interesant de subliniat faptul că 
printre țările care s-au înscris primele 
figurează și state mici ca Irlanda, 
Luxemburg, Țara Galilor și Olandă. 
Se poate anticipa că de la întrecerile 
găzduite în capitala R.D. Germane nu 
va absenta nici una dintre cele 28 de 
țări invitate.

Cîteva cuvinte despre unele proble
me administrative legate de desfășu
rarea campionatelor europene de box. 
Participanții vor locui la hotelul spor
tiv Berlin-Hohenschonhausen, situat la 
o distanță destul de apropiată (circa 
10 minute de mers pe jos) de Seelen- 
binder-Halle. Hotelul este situat în
tr-un cartier foarte liniștit și va oferi 
locatarilor condiții excelente de odihnă. 
Oficialii și ziariștii sportivi vor avea 
la dispoziție un hotel nou, „Berolina*,  
situat nu departe de Alexanderplatz. 
Seelenbinder-Halle, sala care va găz
dui întrecerile propriu-zise, va oferi 
condiții dintre cele mai bune pentru

DIN SPORTURILE DE IARNĂ
PE PÎRTIILE stațiunii Karpacz (R. 

P. Polonă) s-au disputat sîmbătă și 
duminică campionatele europene de 
skeleton (săniuțe) rezervate juniorilor. 
Iată lista campionilor : MASCULIN : 
Eugeniusz Sliwa (R. P. Polonă) 4:49,1 ; 
FEMININ : Wieslawa Martyka (R. P. 
Polonă) 4:49,0. In proba de săniuțe 
pentru două locuri titlul a revenit pe
rechii Gerhard Vater-Reinhard Bredow 
(R.D.G.) — 2:23,7. Spre deosebire 
campionatele seniorilor, la juniori 
efectuează două coborîri în loc 
patru.

SELECȚIONATA de hochei 
gheață a orașului Belgrad, aflată

de 
se 
de

pe 
în

în Franța, a întîlnit echipa 
Grenoble. Hocheiștii francezi 

au învins cu 
7—2, 4—2).

PROBA de 
de schi de la 
rului austriac 

timpul de 1:49,59. S-au clasat pe locu
rile următoare : Gerard Mussner (Ita
lia) 1:49,64, Heini Messner (Austria) 
1:49,88, Renato Valentini (Italia) 
1:51,08.

1NTR-UN meci internațional de ho
chei pe gheață, disputat la Dresda, 
echipa U.R.S.S. a învins cu scorul 
de 7—3 (1—2; 4—0; 2—1) echipa 
R. D. Germane.

turneu 
II. C.

scorul de

coborire
Trento a 

Ștefan

16—5 (5—1,

în concursul 
revenit schio- 

Sodat, cu

în centrul atenției
optima desfășurare a „duelurilor" pu- 
gilistice.

Și acum, cîteva relatări privind pre
gătirile pe care le fac în prezent bo
xerii din R.D. Germană în vederea 
„europenelor". Antrenamentele au în
ceput încă din decembrie 1964, cînd, 
cu prilejul unui mare turneu organizat 
la Rari Marx-Stadt, au fost supuși 
unui sever exaițien toți cei susceptibili 
de a face parte din lotul reprezentativ. 
Primii clasați acolo au fost de fapt 
și primii componenți ai lotului intrat 
în vederile antrenorilor și specialiști
lor noștri. Un fapt care s-a desprins 
evident din desfășurarea turneului de 
la Karl Marx-Stadt a fost acela că 
tinerii vor avea o pondere serioasă în 
reprezentativa pe care o va alinia R.D. 
Germană. Iată, de altfel, cîștigătorii 
turneului amintit, în ordinea catego
riilor : John (22 ani), Poser (23), 
Rbinke (25), Dahn (21), Stanat (27) 
—la categoria mijlocie nu a avut loc 
finala, deoarece ambii fmaliști, Baden 
și Wensierski, erau accidentați — 
Branske (23) și Siegmund (28).

După cum se vede, multe nume noi, 
care s-au impus.. Ce s-a întimplat cu 
„vechea gardă"? Heinz Schulz, cîști- 
gătorul medaliei de bronz la Tokio, nu 
este în prezent în cea mai bună for
mă, dar 
recapete.
probabil, să cedeze locul tînărului 
Klaus John, în prezent în mare formă. 
Bruno Gusse nu și-a găsit de loc ca
dența, fiind învins clar de Manfred 
Wolke, un pugilist în vîrstă de 21 ani, 
care a „mers" pînă în finală. Și cîteva 
cuvinte despre Klaus Dieter Stanat, în 
vîrstă de 27 de ani. El a folosit pen
tru cele 3 meciuri susținute în cadrul 
turneului doar... 8 minute. Este ade
vărat, Stanat nu se remarcă printr-o 
tehnică desăvîrșită, dar, după cum 
se vede, loviturile sale își ating cu 
precizie ținta.

In perioada 
Germane va fi 
mene serioase, 
îmbrăca în mai

. vor urca în ring în cadrul campiona
telor europene.

El-

Heinz Schulz (R.D.G.), cîștigătoru 
medaliei de bronz la 1.0. de la Tokii

(cat. pană).

Roy Emerson învingător
are tot timpul să și-o 

Otto Babisch va trebui

următoare lotul R.D. 
supus unor noi exa- 

iar cei mai buni vor 
tricourile naționalei și

HANS GEORG ANDERS 
redactor la „Deutsches Sportecho"

la Auckland
probei masculine din cadru 
internațional de tenis de I;.. 
(Noua Zeelandă) a reveni 

australian Roy Emersorî 
- - * - 7_5

L;

Finala 
turneului 
Auckland 
jucătorului 
care l-a învins cu 3—6, 8—6, 
6—3 pe francezul Pierre Barthes, 
simplu femei, Rita Bentley (Anglia) ; 
învins-o cu 6—4, 6—3 pe australian; 
Jill Blackman. Tn finala de dubh 
bărbați, cuplul Emerson, Stolle a în 
trecut cu 6—4, 6—2 perechea Darmoi 
(Franța), Gerrard (Noua Zeelandă)

• La Manilla, în finala campiona 
tului internațional de tenis al Filipi 
nelor, australianul Kon Fletcher /- 
întrecut cu 2—6 ; 9—7 ; 0—6 ; 6—J 
6—2 pe Raymundo Deyro (Filipine,

• Alergătorul sovietic Leonid Iva 
nov a cîștigat crosul internațional dis 
putat duminică la Geneva, parcurgîn 
8,5 km. în 26:24,0. Coechipierul să 
Nikolai Dutov a sosit al doilea.

SCURTE ȘTIRI
ÎN „C.C.E." LA VOLEI

meci retur din cadrul optimilorIn
de finală ale „Cupei campionilor eu
ropeni" la volei (masculin) echipa 
bulgară Minior Pernik a întrecut for
mația iugoslavă Zelesniciar cu scorul 
de 3—0 (15—9; 15—6; 15—7). Prima 
partidă s-a încheiat cu scorul de 3—0 
în favoarea sportivilor iugoslavi, dar 
pentru sferturile de finală ale compe-

tiției s-au calificat voleibaliștii bulga 
care au un punctaveraj mai bun.

Echipa masculină de volei Slavi 
Praga a întrecut în cadrul „C.C.E 
pe teren propriu, cu 3—0 (15—1, 15— 
15—2) formația portugheză Leixoe 
Slavia, care cîștigase cu 3—I prim 
întîlnire, s-a calificat în turul următo

NOI PERFORMANTE VALO-ROAS • 
LA ATLETISM*  '

DE PE TERENURILE DE FOTBAL...
VIITORII noștri adversari din preli

minariile campionatului mondial își con
tinuă pregătirile. In Portugalia și Turcia 
au loc meciuri de campionat, iar fotba
liștii din reprezentativa Cehoslovaciei, 
după turneul din America de Sud, se 
pregătesc în vederea reluării campio
natului.

Dumunică, în Turcia s-a desfășurat 
derbiul campionatului: Galatasaray — 
Beșiktas. Au învins fotbaliștii de la Ga
latasaray, cu 3—2. In formațiile celor 
două echipe au evoluat majoritatea ju
cătorilor din lotul reprezentativ al Tur
ciei. Jocul a fost condus de arbitrul 
romîn Al. Toth.

In etapa de duminică a campionatu
lui portughez s-a înregistrat o mare 
surpriză : cunoscuta formație Benfica 
(în care evoluează internaționalii Euse
bio, Costa Pereira, Simoes, Augusto 
ș.a.) a fost învinsă cu 2—0 de C.U.F. 
Acum, Benfica are doar cu două puncte 
avans (27) față de Academica (25).

IN CAMPIONATUL ITALIEI (a 21-a 
etapă, a 4-a din retur), Milan a cîști
gat la Torino cu 2—1 (1—1), după un 
meci deosebit de palpitant. Torino a 
deschis scorul prin Puia (min. 11), iar 
Milan a egalat prin penaltiul trans
format de Amarilao (min. 75). Golul 
victoriei a fost marcat în min. 80 de 
Altafini. in acest timp, la Milano, Inter
nazionale cîștiga ușor (3—0) cu La
zio prin golurile lui Peiro (2) și Do. 
menghini. Astfel, în clasament Milan 

păstrează avantajul de 5 puncte. Cla- 
samet: Milan 35 p., Internazionale 30 
p., Juventus și Fiorentina cîte 27 p.

CUNOSCUTELE echipe Penarol 
Montevideo și Vasas Budapesta au sus
ținut un meci la Caracas. Jocul s-a ter
minat cu un scor alb.

• CE FAC VIITORII NOȘTRI ADVERSARI DIN PRELIMINA- 
RULE CAMPIONATULUI MONDIAL • CAMPIONATE ÎN 

DIFERITE ȚÂRI • ALTE REZULTATE

IN PRELIMINARIILE campionatului 
mondial de fotbal. La San Jose: Costa 
Rica — Surinam 1—0 (0—0). La 
Port of Spain: Trinidad — Surinam 
4—1 (3—0).

IN PRIMA ETAPA a returului cam
pionatului R.D.G.i Dynamo Dresda — 
S.C. Karl-Marx Stadt 4 — 1; Chemie 
Leipzig—A.S.K. Vorwârts Berlin 3—1; 
Wismut Aue — S.O. Neubrandenburg 
2—1; S.C. Aufbau Magdeburg — Em- 
por Rostock 1—2; S.C. Dynamo Berlin 
— S.C. Leipzig 2—2; Motor Zwickau — 
S.C. Motor Jena 3—2; Lokomofive Sten- 
dal — Motor Steinach 4—0.

IN ETAPA a 21-a a campionatului 
R.F. Germane s-au înregistrat rezulta- 

tele • Hamburger S.V.—Werder Bremen- 
0—4, F.C. Koln — Meidericher S.V.
1— 2, F.C. Nurnberg — Munchen 1860
2— 2, Borussia Dortmund — „Schalke 
04“ 4—0, V.F.B. Stuttgart — Karls
ruher S.C. 1—2, Eintracht Brauns
chweig—Hannover 96 2—2, Eintracht 
Frakfurt — Hertha 3 — 0. Cla- 

sament: Werder 3remen 28 p, Koln și 
Ntlrnberg — fiecare cîte 26 p.

IN CAMPIONATUL SPANIOL, Atle
tico Madrid a trecut pe primul loc în 
clasament. Duminică, Atletico a învins 
cu 4—0 formația Atletico Bilbao, în 
timp ce fostul lider, Real Madrid, a 
fost învins cu 1—0 în deplasare, de 
Saragossa. Alte rezultate i Corruna’ — 
Levante 1—0, Valencia — Cordoba 
2-1, Espanol — Betis 1—0, P. G. Bar
celona — Sevilla 4—3, Elche — Ovie
do 3—1, Mtirchia — Pajmaș 3—1. 
Clasament : Atletico 34 p, Real 33 p, 
Saragossa 30 p, Barcelona și Valencia 
cîte 26 p.

ÎN FRANȚA s-au desfășurat duminică 
16-imile „Cupei". Rennes a eliminat pe 

Lens cu 4—3, St. Etienne a învins pe 
Monaco cu 3—0, Rouen pe Metz cu 
2—1, Toulouse pe Aix en Provence cu 
1—0 etc. De menționat că în „optimi" 
s.a calificat și o echipă amatoare: BUis 
care a eliminat formația de divizie a 
doua, Cherbourg.

PE PRfMUL LOC în clasamentul 
Angliei se află Chelsea și Leeds Uni
ted cu cîte 44 p., urmate de Manchester 
United, cu 41 p. Sîmbătă, Everton a 
învins pe Westham United cu 2—1, 
Fulham a întrecut pe Tottenham cu 
4—1, Manchester United pe Burnley 
cu 3—2, iar Nottingham pe Stoke City 
cu 3—1.

FORMAȚIA BELGIANA Anderlecht 
are un avans de 8 puncte față de a doua 
clasată, Standard Liege. Duminică, li
derul a dispus de F.C. Diest cu 1—0. 
Alte rezultate s Antwerp — Beerschot 
0—0, Daring — Union St. Giloise 3—1, 
GS. Bruge — St. Trond 1—0, Liege — 
Tileur 1—1.

ECHIPA BRAZILIANA F.C. Bahia va 
întreprinde, cu începere de la 19 apri. 
lie, un lung turneu în Europa, urmînd 
să dispute 30 de meciuri. Fotbaliștii 
brazilieni își vor începe turneul în An
glia, după care vor evolua în R.F. Ger
mană, Belgia, Suedia, U.R.S.S. și alte

IN ORAȘUL Stara Zagora s-au în
tîlnit reprezentativele de juniori ale 
R.P. Bulgaria și Turciei, intîlnirea s-a 
încheiat cu un scor alb.

Cu prilejul campionatelor de atl< 
tism pe teren acoperit ale R.D. Ge 
mane, de la Berlin, au fost stabili 
două performanțe de valoare intern, 
țională. Astfel, în proba de 1500 
atletul german, Juergen May, d 
Erfurt, a realizat 3:42,4 (cea mai bur 
performanță europeană). Zilele trecut 
la Lyon, francezul Jazy alergase aceas 
distanță în 3:42,6, Cea mai bună pe 
formanță mondială în această prol 
este de 3:41,6 și aparține americanul 
Tom O’Hara. Siegfried Herman a Ct 
rectat, la rîndul său, cea mai bur 
performanță mondială de sală în prot 
de 3000 m, realizînd 7:53,2. Vech< 
performanță, de 7:57,2 aparținea 1; 
Jazy. Siegfried Herman, care este 
vîrstă de 33 ani, a mai deținut c< 
mai bună performanță mondială 
3000 m, cu doi ani în urmă, cînd 
fost creditat cu 7:58,8. c

„CUPA MARTINI"

Tradiționala competiție internați; 
nală de sabie dotată cu „Cupa Martini 
disputată timp de două zile Ia Bruxe 
les, a fost cîștigată la această edit 
de polonezul Jerzy Pawlowski. Invir 
gătorul a fost cunoscut numai dup 
un meci de baraj in trei. înaintea b; 
rajului, Pawlowski, Bakony și Pezr 
totalizau cîte două victorii. In meci’ 
de baraj, Pawlowski a cîștigat ; 
Pezsa cu 5—4 și la Bakony cu acela 
rezultat.

Iată clasamentul după meciul d 
barai: 1. Jerzy Pawlowski (R.P. P< 
lonă) 2 victorii; 2. Tibor Pezsa (R.l 
Ungară) 1 victorie; 3. Peter Bakon 
(R.P. Ungară) zero victorii.
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