
Azi, la londra: 
Anglia—R. P. Roroînă 
la tenis de masă

vineri dimineață au plecat 
avionul în Anglia Maria 

exandru, Ella Constan ti- 
scu și Dorin Giurgiucă, 
■e vor alcătui echipa țării 
astre în meciul programat 

la Londra, Anglia — 
P. Rotnînă.

Campioana Suediei 
la handbal soseșMe 

m ii ne în Bueurcști
Echipa R.I.K. Gbteborg, 
mpioana Suediei la hand- 
1, și-a anunțat sosirea pen- 

' a mîine, în vederea meciu- 
i de mariÂj-m Dinamo Bucu_ 
ști, din cadrul sferturilor 

finală ale „C.C.E."

1 Datele meciurilor
Dinamo București — 

Grasshoppers Ziirich 
la handbal

Practic calificată pentru 
mifinalele „C.C.E.” (a cîș- 
£at primul meci cu R.I.K.

itac încheiat cu punct de 
ta (Trasorul) în mecuil de 
hica trec dă de la Brașov. 
\pcaj în terenul Rapidului — 
'ffcăgan și Grigorovici

Foto: V. Secăreanu

Mîine, la Brașov,

torul-Dinamo București
ul dfi afiș" al etapei 

la volei
ine se desfășoară etapa a 
, penultima din turui cam- 
itului republican masculin 
Mei în categoria A. O etapă 
tivă prin apropierea înche- 
primei părți a campionatu- 

și, în plus, prin prezența 
ifiș și a două interesante 
de feminine restante.
teiul nr. 1 al etapei se 

,'ită la Brașov între singu- 
echipe rămase neînvinse 
acum în întrecerea mascu- 
Tractorul și Dinamo Bucu-

rest, întîlnirile mai impor- 
au loc la Constanța, la 

și la Sibiu. Programul 
>let: Tractorul Brașov — 
mo București, Farul Con- 
a — Steaua București, 
ța Cluj — Știința Galați, 
jiul Ploiești —- Dinamo Bi- 

Constructorul Brăila — 
ța Timișoara, Minerul B. 
j — Progresul București, 
d București — C.S.M.S. 
(masculin), Farul Constan- 

- Știința Cluj, C.S.M. Sibiu 
Jinamo București (feminin), 
eclul din Capitală: mîine 
neață, începînd de la ora 
in sala Giulești.

Gbteborg cu 24—11), ecfcipa 
Dinamo București a stabilit 
împreună cu Grasshoppers 
Zurich (cu care va juca în 
semifinale) datele dublei întîl- 
niri. Cele două meciuri vor 
avea loc la 27 februarie la 
Ziirich și 20 martie la Bucu
rești. După fiecare joc oficial, 
echipele vor mai susține cîte 
1—2 partide amicale.

• „Cupa Dinamo“ 
ia atletism

Duminică dimineața (de la 
ora 9) se vor desfășura între
cerile de atletism dotate cu 
„Cupa Dinamo". In program 
sînt cuprinse probele de 50 
m, 55 m g, greutate și lun
gime. Competiția are loc la 
sala Dinamo, cu participarea 
atleților (seniori) din clubu
rile bucureștene.

Alături de alți sprinteri de 
valoare, Gh. Zamfirescu 
(Steaua) va fi prezent la star

tul întrecerilor de mîine.

Competiții sportive 
în cinstea Zilei ceferiștilor

în fiecare an poporul nostru 
sărbătorește „Ziua ceferiștilor". 
In cinstea acestei sărbători în 
tot mai multe asociații sportive 
sînt organizate întreceri la care 
iau parte sute și sute de tineri 
entuziaști. Iată' cîteva relatări 
de la aceste manifestații spor
tive.

BUCUREȘTI, Tradiționalele în
treceri organizate de clubul spor
tiv RAPID în cinstea „Zilei 
ceferiștilor" s-au bucurat și anul 
acesta de un frumos succes.

Atletism. întrecerile au avut 
Ioc în sala Floreasca II. Au 
participat peste 200 de sportivi 
din opt cluburi bucureștene.

Lupte. După două zile de con
curs, cupa oferită a fost cuce
rită de juniorii clubului Rapid. 
S-au clasat în ordine formațiile 
Dinamo și Progresul.

Polo. Bazinul acoperit Flo
reasca a găzduit întrecerile ce

Consfătuire de presă la clubul sportiv Dinamo
Ieri, a avut loc o interesantă 

consfătuire de presă organizată 
de consiliul clubului sportiv Di
namo București, cu participarea 
reprezentanțillor presei de specia
litate și ai rubricilor de sport 
ale ziarelor centrale din Capi
tală.

Au fost expuse principatele 
obiective privind îmbunătățirea 
calitativă a sportului de perfor-

Din frumusețile patriei

Turistul sosit în aceste zile la Borșa oa putea contempla un minunat peisaj de iarnă din munții 
Rodnei care, desigur, îl va îndemna la drumeție. Seara, după plăcuta osteneală a urcușului. cabană 
Borșa îl așteaptă ospitalieră.

Foto; Ion Viauga
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Invingind cu 5-3 pe Spartak Sokolovo

C. S. M. Cluj s-a calificat 
in finala „C. C. E.“ la tenis de masă
CLUJ 19 (prin telefon de la 

trimisul nostru). La mai puțin 
de o săptămînă după calificarea 
în finala „C.C.E." a echipei fe
minine de tenis de masă Voința 
București, formația masculină 
C.S.M. Cluj a intrat și ea în 
finala aceleiași importante com
petiții. Joi după-amiază, jucă
torii clujeni au cucerit victoria 
cu 5-3 în fața campioanei R.S. 
Cehoslovace, Spartak Sokolovo 
Praga. Este un succes meritat, 
C.S.M. prezentînd un trio mai 

lor 12 echipe de polo. La ju
niori a cîștigat Dinamo, iar la 
copii Rapid.

Șah. In fruntea celor 12 echi
pe care și-au disputat întîieta- 
tea la șah se află formațiile 
„Filmul" și „M.T.Tc."

Box. Sportivii de la Rapid au 
cîștigat în fața combinatei Pro- 
gresul-j-Metalul.

Tenis de masă. Au participat 
18 echipe. Locul 1. „Textila Gri- 
vița“, 2. M.T.Tc., 3. Grivița 
Roșie.

S-au mai organizat întreceri 
dotate cu „Cupa 16 Februarie" 
la natație (copii și juniori), po
pice (cu participarea a 16 echi
pe masculine), cros etc.

GALAȚI. în orașul Mărășești 
s-a desfășurat cea de a V-a 
ediție a tradiționalei competiții 
de tenis de masă. Au luat par-

(Continuare în pag. a 2-a)

rpanță și măsurile luate pentru 
întărirea muncii de educație a 
sportivilor. De asemenea, au 
fost subliniate cele mai impor
tante obiective ale muncii care 
se va desfășura în cadrul clu
bului Dinamo București în ve
derea pregătirii unui lot cit 
mai numeros și valoros de spor
tivi pentru viitoarea ediție a 
Jocurilor Olimpice din 1968. 

omogen ca valoare. Cel mai bun 
om al gazdelor a fost Dorin Giur
giucă, învingător în toate cele 
trei partide susținute. El a ata
cat mai mult, a folosit cu efi
cacitate „topspin“-urile, înche
iate în majoritatea cazurilor cu 
lovituri decisive. Din nou însă 
Giurgiucă a manifestat o serie 
de carențe în ceea ce privește 
viteza de deplasare și de exe
cuție. Deși a cîștigat două me
ciuri, Radu Negulescu a acționat 
sub posibilitățile sale. El a 
luptat cu dîrzenie și a reușit 
unele atacuri. Dar jocul lui nu 
a fost constant, Negulescu ra- 
tînd, deseori, mingi ușoare. 
Al treilea component al echipei, 
Gh. Cobîrzan, s-a comportat, de 
data aceasta, slab, prea defensiv, 
împotriva lui Miko. Cobîrzan a

C. COMARNISCHI

(Continuare in pag. a 8-a)

URI, IA REȘIJA Șl CLUJ A ÎNCEPUT A VIII-A EDIȚIE
A „CUPEI SPORTUL POPULAR"

Jocuri disputate în prima
Turneele finale ale tradiționalei competiții de handbal „Cupa 

Sportul popular", rezervată echipelor de juniori și junioare, 
au început ieri la Reșița și Cluj, în mijlocul unui viu interes. 
Iată relatările trimișilor noștri asupra primelor partide ale 
ediției a VIII-a :

ÎNTRECEREA JUNIOARELOR

REȘIȚA, 19 (prin telefon). — 
Un public numeros (sala a 
fost plină, dovadă a interesului 
stîrnit de competiție), o orga
nizare foarte bună (mulțumită 
măsurilor luate de comisia lo
cală) și jocuri interesante, de 
nivel tehnic bun — iată ce a 
caracterizat prima etapă a în
trecerii echipelor de junioare. In 
prima partidă, S. S. E. nr. 2 
București a dispus de S.S.E. 

Tg. Mureș cu 16-6 (7-3), după 
un joc în care și-a impus su
perioritatea în pregătire și a do
minat majoritatea timpului. E- 
chipa din Tg. Mureș, alcătuită

din multe începătoare (printre 
care cîteva cu calități fizice ex
cepționale), a luptat mult în 
apărare, mai ales la începutul 
jocului (cînd a și condus cu 
1-0 și 3-2), dar a cedat treptat 
și a fost dominată după pauză. 
Au marcat: Butan 5, Gheorghe 
4, Matniaca 4, Hreșcanu, Oan-

CUPA
federația 
cîțl copii 
inițiere ?

Și de 
Unii

de 
am 
Cî- 
cit 
de

au pus

las-că 
organizez 

cu 
cu

vedem noi!... 
un concurs, 
scoreri, cu... 
tot dichisul.

Ce și-a spus 
tenis de masă : 
în centrele de 
teva sute. Bun ! 
timp joacă tenis ? 
un an, alții de doi. Perfect. 
Ia să vedem noi care dintre 
ei sînt cei mai buni !...

— Asta e simplu — au răs
puns antrenorii. Notați pe 
Mihăiță, Cornelia, Tudorică, 
Anca...

Cînd au ajuns la Cristinel, 
adică la al 368-lea sportiv bun 
cei de la federație 
tocul jos.

— Ce facem aici, 
tovarăși ? Tabel de 
copiii înscriși la cen
trele de inițiere ? 
Am cerut pe cei mai 
buni sportivi !

— Păi, toți sînt buni. Să-i 
vedeți cum trag!... Stiga, 
robotul, e începător pe lingă 
ei. iar la școală, unul nu are 
note sub opt !

— Bine, '
Uite,
Cu arbitri,
Ce mai ; cu iul uicumui. 
Cine-o ieși primul, a lui să 
fie CUPA !

Am fost 
meciuri ! Patru zile 
concursul de sub 
cii‘ 
derație.~ trona ___
masa juriului. Era ca un mag
net argintiu care atrăgea 
pe toți concurența. S-a lup
tat pentru fiecare minge, pen
tru fiecare punct. Bărbătește, 
însă. Fără lacrimi. Cu excep
ția lui Doru, căruia îi dăm 
dreptate. Conducea băiatul cu 
18—12 în primul set și a pier
dut. Bărbia însă a început 
să-i tremure abia în setul 
doi. De ciudă că centrul lui 
de inițiere „Bere Grivița" nu 
va mai cîștiga cupa. In pau
ză, a venit lingă tatăl lui. 
N-a scos o vorbă. In schimb, 
a scos „bătrînul" Toader o 
pungă cu bomboane din bu-

Reportajul 
nostru

la întreceri. Ce 
a ținut 

„Republi- 
Cupa pusă în joc de fe- 

semeață pe

CITIȚI iN PAG. A III-A:

Raidul - anchetă:

„PROIECTE 
Șl PREGĂTIRI

PENTRU ACTIVITATEA 
TURISTICĂ"

LA HANDBAL
etapă —

cea și Grigore, respectiv Bra- 
nea 2, Simon 2, Catană și 
Tordk. A arbitrat bine A. Mun- 
teanu — Reșița.

întîlnirea „vedetă", S.M. nr. 
4 Timișoara —- Luceafărul Bra
șov a prilejuit un joc de un ri
dicat nivel tehnic, viu disputat 
și echilibrat pîtiă spre mijlocul 
reprizei a doua. A învins pînă 
la urmă, cu 13-7 (6-4), forma
ția timișoreană, care s-a dovedit

(Continuare in pag. a 4-a)

zunar. N-a luat. Cu toate că 
erau dintre acelea care-i plă
ceau mult. Ei, dacă ar fi a- 
juns el mai bine la masa de 
joc, alta era situația !........Dar
ce ? Federația ține cont de 
asta ? Ea vrea să știe care 
dintre copiii înscriși la cen
trele de inițiere sînt mai 
buni. Foarte bine. Să-i ia 
după foile de concurși Care 
au ieșit pe primele locuri 
sînt buni, care nu“... Cînd a- 
jungea aici, iar începea să-i 
tremure bărbia. „Lasă. n-o 
organiza federația un concurs".

Acum, care au fost 
cei mai buni. La iți- 
dividual fete a cîști
gat Roberta Toma 
de la centrul de ini
țiere „Bere Gr ivita",

iar la băieți Dumitru Preda 
(A.S.A.). Pe echipe s-au cla
sat pe primul loc băieții și 
fetele de la centrul de ini
țiere al A. S. Armata. S-a 
făcut și un punctaj pe cen
tre : A.S.A. (antrenor V. Tul- 
cea) 154 p, „Bere Grivița" (A. 
Ardeleanu) 114 p, Spartac (L. 
Slăvescu) 88 p. șa.

Asta, după foile de concurs. 
Fiindcă, federația de specia
litate a ținut să mai adău
găm cîțiva sportivi
Mihăiță,
Anca...

Cînd a
adică la 
bun, am 
jos.

— Ce dăm în ziar, tova
răși ? Tabelul cu copiii în
scriși la centrele de inițiere? 
Am crezut că ne dați pe cei 
mai buni ?

— Păi, toți sînt buni !.., 
De acord.

buni. Pe
Tudorică,Cornelia,

Cristinel, 
sportiv

ajuns la
al 368-lea 
lăsat și noi tocul

V. TOFAN



Bilanț și perspective
PROPUNERI VALOROASE IN ASO

CIAȚIILE SPORTIVE DIN ONEȘTI

In adunările generale care au avut 
loc în asociațiile sportive din orașul 
Onești s-au făcut o serie de propuneri 
valoroase menite să dezvolte pe mai 
departe activitatea sportivă de masă, 
să atragă oameni' muncii, tineretul în
deosebi, la practicarea exercițiilor fizice 
și sportului. La asociațiile Energia și 
Chimia, de exemplu, membrii UCFS 
au propus să se organizeze mai multe 
întreceri la tir. șah, tenis de masă și 
haltere. La asociația Izolatorul s-a pro
pus otganizarea unor concursuri de șah 
la grupul social și începerea unei ac
țiuni de amenajare de noi terenuri 
simple prin muncă voluntară. La aso
ciația sportivă Făclia, membrii UCFS 
au cerut înființarea unei echipe de vo
lei feminin, iar la .4.S. Sănătatea a 
unei secții de tenis de masă și a unor 
echipe de handbal în 7.

GH. GRUNZU-coresp.

FIECARE PRACTICĂ SPORTUL 
PREFERAT

Asociația sportivă 
Progresul ■— l.I.R. 
se numără printre 
cele mai mari din 
orașul Făgăraș. La 
conferință, care a 
avut loc nu de mult 

aici, s-a analizat activitatea consiliu
lui asociației care a reușit in 1964 Să 
atragă pe toți membrii UCFS în prac
ticarea sportului preferat. Acesta este 
meritul birourilor secțiilor pe ramură 
de sport — tenis de masă, tir, șah, 
volei și baschet — care au organizat 
multe concursuri in cadrul asociației, 
iar cei mai buni sportivi — printre 
care I. Bodnar și Gh. Maister — tenis 
de masă. V. Florea — șah și alții — 
au reprezentat asociația la întrecerile 
pe raion.

Datorită grijii permanente ca toți 
membrii UCFS să practice sportul, nu
mai în ultimul timp s-au înscris în aso
ciație peste 266 de noi membri.

BUCUR STOICI U-coresp.

LIPSURI ÎN ACTIVITATEA CONSILIU
LUI A.S. ÎNAINTE ORADEA

Zilele trecute a avut loc conferința 
asociației sportive „Înainte" de pe 
lingă Iprofil Oradea. Principala pro
blemă care a reținut atenția în timpul 
discuțiilor a fost încasarea necores
punzătoare a cotizației sportive. Astfel, 
la secția „mobilă" a întreprinderii coti, 
zația UCFS s-a încasat in prima parte 
a anului trecut in proporție de numai 
46 la sută. Muncindu-se temeinic, cu 
spirit de răspundere, membrii consiliu
lui asociației au reușit însă ca în cea 
de a doua pai te a anului să încaseze 

cotizația în procent de 95 la sută. La 
„centrala" întreprinderii încasarea co
tizației sportive a fost neglijată aproa
pe total de către membrii consiliului, 
ceea ce a făcut ca în ansamblu să fie 
încasată numai în proporție de 42 la 
sută. Ce are de spus în această pri
vință consiliul asociației sportive „îna
inte"?

IOS1F BOITOȘ-coresp.

ROD BOGAT LA GLORIA-IVEȘTI

Printre asociațiile 
sportive fruntașe 
din raionul Galați 
se numără și Glo
ria, de la coopera
tiva agricolă de 
producție din co

muna Ivești. Aici, 420 de tineri și ti
nere practică sportul în șapte secții. In 
1964, consiliul Asociației Gloria « or
ganizat multe acțiuni pentru angrena
rea unui număr mare de membri în 
practicarea sportului. Astfel, la ediția 
trecută a Spartachiadei de iarnă au 
participat aproape 400 de tineri și ti
nere (la șah, tenis de masă și gim
nastică s-au înregistrat cei mai rnulți 
pârtiei panți). Au fost obținute chiar 
și unele succese individuale De pildă, 
la șah, E. Dumitrescu a devenit cam
pion raional, iar la tenis de masă, V. 
Ciurea a ajuns în finala pe raion ocu- 
pînd locul II. La cea mai mare com
petiție a anului 1964, Spartachiada re
publicană, au participat la etapa pe 
asociație peste 500 de tineri și tinere. 
Cu acest prilej au: fost înregistrate 
unele rezultate promițătoare, în special 
la atletism: Lucian Jachiu a sărit la 
lungime 6,07 m, iar Mircea Bălănescu 
a alergat 100 m în 12,1 sec. Tradițio. 
nala competiție — campionatul asocia
ției —• a reunit la start mu Iți concu- 
renți la șah, tenis de masă și atletism. 
De asemenea, „duminicile cultural- 
sportive" au fost întotdeauna apreciate 
și au prilejuit întreceri interesante, an- 
grenînd în practicarea sportului nu nu
mai tineri ci și vîrstnici. Normele pen
tru cucerirea Insignei de polisportiv au 
fost trecute de 175 de membri UCFS.

Dar, cei 70 de delegați la conferința 
asociației, făcind bilanțul activității 
sportive din comuna Ivești, au arătat 
că au fost și unele deficiențe care au 
îngreuiat obținerea unor rezultate pe 
măsura posibilităților și condițiilor mate
riale de care dispune asociația lor spor
tivă. Astfel, s-au organizat puține con
cursuri în vederea trecerii normelor 
pentru Insigna de polisportiv, iar cei 
care au trecut trei sau patru norme 
au fost dați uitării. Cu toate că în co
operativă muncesc multe fete, în ac
tivitatea sportivă nu se simte prezența 
lor. S-a mai amintit și de terenul spor
tiv al asociației care nu este îngrijit 
în mod corespunzător.

Majoritatea participanților la discuții 
și.au exprimat convingerea că noul 
consiliu al asociației va lua toate mă

surile ce se impun pentru ca asociația 
Gloria-Iveșii să se numere in conți, 
nuare printre fruntașele raionului Ga
lați.

A. SCHENKMAN-coresp.

TOTI MEMBRII UCFS ÎN ACTIVITATEA 
COMPETIȚIONALA

La întrecerile de atletism, tir, hal
tere, popice, șah, tenis de masă și fot
bal, organizate anul trecut în cadrul 
asociației sportive Electrica Cîmpulung 
Muscel, au fest atrași toți cei 290 de 
membri UCFS. De asemenea, la cele 
19 excursii organizate la Cheile Dim. 
bovicioarei, Castelul Bran, Poiana Nar. 
ciselor și Valea Oltului au participat 
un mare număr de iubitori ai turismu
lui. Aceste frumoase rezultate se da- 
toresc în primul rînd muncii intense 
depuse de activiștii sportivi de aici și 
în al doilea rînd, colaborării per
manente a consiliului asociației cu or
ganizația U.T.M. și comitetul sindica
tului.

Cu ocazia adunării generale au fost 
remarcați — printre alții — sportivii: 
V. Mărgescu, Af. Pirlici și S. Răcaru 
(haltere), T. Stănescu, M. lacobescu 
și 41. Irimia (atletism), V. Gogîlnuc 
(popice), C. Pîrșan (tir).

ILIE FEȚEANU-coresp.

SE POT OBȚINE MAI MULTE 
SUCCESE

Nu de mult, cei 
aproape 200 de 
membri UCFS din 
asociația sportivă 
Progresul, comuna 
Puchenii Moșneni, 
raionul Ploiești, 

și-au analizat activitatea sportivă pe 
anul trecut și au ales noul consiliu. 
Atit darea de seamă, cit și discuțiile 
purtate pe marginea acesteia, au evi
dențiat realizările obținute și au cri
ticat fără menajamente lipsurile mani
festate în perioada respectivă. Astfel, 
s.a subliniat că munca pentru atrage
rea tineretului în activitatea sportivă 
s-a dus intr-un mod defectuos, iar 
atletismul, în anti trecuți sportul nr. 1 
în comună, nu s-a dezvoltat pe măsura 
posibilităților existente. Cotizațiile n-au 
fost încasate la timp, iar o serie de o- 
biective prevăzute în planul de muncă 
al asociației nu au fost îndeplinite. 
Pentru remedierea acestora s-au făcut 
o serie de propuneri care prevăd: or
ganizarea a cit mai multe „duminici 
cultural-sportive", ah agerea întregului 
tineret din comună în practicarea dife
ritelor discipline sportive ) amenaja
rea unei piste de atletism cu trei cu
loare, a unei gropi de sărituri, a unei 
piste de popice, a unui teren de volei 
etc.

GH. APOSTOLESCU 
și C. NEGULESCU-coresp.

Combinata Steaua-Dinamo a între» 
pe Traktor Celeabinsk: 3-2

Buna pregătire acumulată în acest 
sezon, „rodajul" excelent pe care l-au 
făcut de-a lungul campionatului repu
blican, au permis hocheiștilor noștri 
fruntași din combinata Steaua-Dinamo 
să repurteze, joi seara, o frumoasă 
victorie în fața echipei sovietice Trak
tor Celeabinsk : 3—2 (1—0, 2—1, 0—1). 
E un rezultat valoros (prima victorie 
a unei echipe romînești în fața unei 
formații sovietice de prima categorie), 
pe care-1 apreciem cu atît mai mult, 
cu cit el a fost obținut după un joc 
spectaculos, de bun nivel tehnic și pe 
care spectatorii l-au aplaudat cu căl
dură.

Combinata celor două cluburi bucu- 
reștene a meritat victoria, mai ales 
pentru jocul său bun din prima repriză 
și din finalul partidei, cînd — cu mai 
multă concentrare în unele faze — 
putea obține un scor mai ridicat. Cei 
mai buni jucători ai formației noastre 
au fost portarul Sofian (care și-a con
firmat forma excelentă manifestată în 
campionat), Varga și componenții pri
mei linii de atac, în care frații Szabo 
au apărut împreună pentru prima dată 
în acest sezon. Dacă de-a lungul jo
cului combinata a avut unele scăderi, 
aceasta se explică prin faptul că toate 
cele 3 linii de atac folosite au pre
zentat formule noi, fiind compuse din 
jucători care anul acesta nu mai ju
caseră împreună. S-a văzut, însă, că 
aceste linii sînt capabile de un randa
ment superior și că — mai bine omo
genizate — se pot apropia valoric una 
de cealaltă.

PE PjRTII...
c ,chiorii asociațiilor sportive Mi

nerul Lupeni, Energia Paroșeni, Cons
tructorul Hunedoara, Parîngul și Vo
ința Petroșeni au participat la un 
concurs organizat de consiliul regional 
UCFS Hunedoara prin comisia de spe
cialitate. Zăpada a fost excelentă, dar 
gerul de minus 17 grade a îngreuiat 
în mare măsură desfășurarea curselor, 
în special a celor de fond. Cîștigătorii 
probelor: slalom uriaș seniori : Dumi
tru Bîrlida (Parîngul), juniori: Gri- 
gore Cioflica (Minerul) ; slalom spe
cial seniori: Alexandru Acs (Voința), 
juniori: Gr. Cioflica; fond 15 km se
niori : Gh. Lupaș (Energia), 5 km ju
niori: Grigore Lorincz (Energia). In 
clasamentul pe echipe primul loc a 
revenit schiorilor din Lupeni. (STAICU 
BALOI — coresp. regional).
r
—* ampionatul orașului Tg. Mureș 

s-a disputat la Bucin, pe o zăpadă de 
40 cm, în condiții foarte bune. Titlu

Oaspeții au lăsat o bună im; 
în special prin patinaj. La acea; 
adaugă un joc viguros, rapid și o 
tehnică a crosei. Conduși la ur 
ment dat cu 3—0, hocheiștii di 
leabinsk s-au precipitat însă în 
și organizarea jocului lor a lăs 
dorit, ceea ce i-a împiedicat să 
tifice superioritatea teritorială ma 
iată în repriza secundă și în prin 
mătate a ultimei reprize. In ge' 
a fost un joc bun, folositor hoc) 
lor noștri fruntași.

Partida a început într-un ritm 
Combinata noastră reușește acțiu 
mare spectacol și în minutul 11 
chide scorul, în urma unei acțiut 
dividuale a lui Szabo II. în u 
minut al reprizei, oaspeții rămi. 
trei jucători de cîmp. Ei încep a 
parte a meciului în aceeași situa 
— după numai zece secunde de ji 
Calamar înscrie din na-J. Unul di 
cătorii sovietici reintră în teren, 
tor avînd acum doar un jucătq 
minus. Mai trec 20 de secunde ș 
nescu marchează spectaculos al ti 
gol al combinatei. Sadikov r< 
scorul în minutul 24. In ultima 
a jocului, domină mai mult <j„. 
In interval de două minute (57- 
Szabo II ratează însă de două 
goluri ca și făcute iar Ionescu îl ii 
In fine, Kazakov fixează scorul 
în min. 60.

Jocul -a fost condus de arbitri 
Turceanu și I. Florescu.

RADU URZICEAf

rile de campioni orășenești au 
cucerite de următorii schiori: V. 
ton-Știința (slalom uriaș seni 
losif Szabo-Comerțul (fond 10 
seniori), T. Bela-Sanitarul (si- 
uriaș juniori). (I. PAUȘ — coi 
regional).

T radiționalul concurs „Cupa 
măriilor", organizat anual de asoc 
sportivă Proiectantul București, se 
disputa săptămîna viitoare în But 
pe pîrtiile de lîngă Hotelul „Alpin1 
la Cota 1400. Probele concursului 
fi:_ slalom special pentru avat 
(vineri), slalom uriaș avansați ( 
bată), slalom rezervat începăto 
(tot sîmbătă), slalom pentru copii 
minică). (L. CUTCUDACHE-core;

COMPETIȚII SPORTIVE 
IN CINSTEA

PREGĂTIREA GIMNAȘTILOR ÎN PERIOADA DE IARNĂ ZILEI CEFERIȘTILOR
(Urmare din pag. 1)

Antrenamentele din timpul iernii re
prezintă cea mai importantă etapă a 
perioadei pregătitoare din activitatea 
gimnaștilor. Acest timp trebuie folosit 
pentru rezolvarea sarcinilor pregătirii 
de bază, în vederea creșterii clasifică
rii sportive și participării la competi
țiile din primul ciclu al anului. în aceas
tă perioadă antrenorii trebuie să se 
ocupe — în primul rînd — de învățarea 
elementelor și combinațiilor necunoscute 
din exercițiile impuse, precum și de 
fnsușirea de noi mișcări, pentru forma
rea sau îmbogățirea exercițiilor liber a- 
lese, in conformitate cu cerințele cate
goriei fiecărui sportiv. în al doilea rînd, 
trebuie acordată atenție dezvoltării ca
lităților fizice, pornind de la lipsurile 
individuale constatate cu ocazia trecerii 
normelor de control, de la observațiile 
făcute în pregătirea anterioară, precum 
și ținind seama de cerințele suportului 
fizic necesar mișcărilor noi ce se în
vață. Rezolvarea cu succes a multiple
lor sarcini ce decurg din cele de mai 
sus este in funcție de :

a) numărul săptăminal de antrena
mente și durata lor, care trebuie să 
fie de 5 ori a 3 ore — 3’/a ore pentru 
categoria maeștri, de 4 ori a 2'/» ore 
pină la 3 ore pentru categoria I și de 
3 ori a 2 pînă la 2Vj ore pentru cate
goria a Il-a și I juniori ;

b) frecvența continuă și participarea 
conștientă și activă a sportivilor la 
antrenamente ;

c) organizarea minuțioasă a lecțiilor 
de antrenament și judicioasa planificare 
a conținutului acestora.

Perioada pregătitoare se caracterizea
ză printr-un volum mare de muncă și 
prin solicitarea activității creatoare a 
antrenorului și sportivilor în folosirea 
cit mai multor mijloace ale pregătirii 
tehnice și fizice.

Astfel în pregătirea tehnică însuși
rea mișcărilor se realizează mai ușor 
și intr-un timp mai scurt dacă selecțio-
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năm cele mai potrivite exerciții pregă
titoare și ajutătoare. De asemenea, se 
recomandă folosirea aparatelor cu înăl
țime mică (bara, paralele, inelele joa
se), aparate ajutătoare ca trambulina 
sau plasa elastică, capra, lada etc. 
învățarea mișcărilor trebuie să în
ceapă respectîndu-se o succesiune a lor 
in funcție de complexitatea, de timpul 
aproximativ necesar însușirii și de posi
bilitățile sportivilor. Din practică este 
cunoscut faptul că pentru însușirea unui 
element complicat din categoriile su
perioare sînt necesare între 20—30 lec
ții. Să reținem și faptul că elementele 
mai grele nu pot fi repetate de un nu
măr prea mare de ori, deoarece soli
cită multă energie nervoasă și pe lîn
gă oboseala produsă pot surveni gre
șeli sau traumatisme. De asemenea, e 
bine ca sportivii să nu fie încărcați cu 
prea multe elemente noi. Practica de-

•-------------------------------------------------------

COLTUL SPECIALISTULUI
monstrează că intr-un ciclu de pregă
tire, de exemplu, un gimnast de cate
goria maeștri nu poate însuși mai mult 
de 1—2 mișcări sau legări noi la un 
aparat.

în cadrul lecțiilor de antrenament, a- 
paratul la care avem de Însușit materia
lul nou, mai prețios, se planifică la în
ceputul părții fundamentale, într-un șir 
de lecții succesive, pentru o perioadă 
pe care o considerăm necesară pentru 
însușirea mișcării. Acest lucru se im
pune nu numai in scopul învățării cu 
forțe proaspete, ci și pentru asigurarea 
continuității, evitîndu-se intervalele 
mari în repetarea probei respective în 
cadrul ciclului săptăminal. Celelalte a- 
parate trebuie planificate astfel ca să 
nu fie neglijate nici unul din ele. Ast
fel, m mai întâmplă ca în unele secții 

săriturile să fie considerate o probă 
ușoară, fiind lăsate pe planul al doilea. 
Lucrul acesta este complet greșit, de
oarece în afară de faptul că se rămîne 
în urmă, ne lipsim și de un mijloc ex
celent de dezvoltare a calităților de co
ordonare, viteză, forță.

La aparatele unde sportivii și-au în
sușit mai multe mișcări este bine ca 
acestea să fie legate în combinații, ceea 
ce contribuie la perfecționarea lor, la 
dezvoltarea rezistenței necesare mai 
tirziu în concursuri.

Un loc important în lecțiile de antre
nament îl ocupă în această perioadă 
exercițiile acrobatice, cîte 15—20 de mi
nute în continuarea încălzirii. Ele con
stituie un mijloc de mobilizare a sporti
vilor și de perfecționare a unor calități 
specifice. Se începe cu elemente simple 
și se încheie de fiecare dată cu elemente 
de bază ale acrobaticii. în zilele cînd 

avem planificat solul se lucrează, în 
plus, pentru elementele și combinațiile 
noi din programul impus sau liber ales.

La sfîrșitul părții fundamentale a fie
cărei lecții nu trebuie să lipsească exer
cițiile pentru dezvoltarea calității fizice, 
efectuate în raport cu efortul depus. 
Aici se recomandă in primul rînd exer
ciții de forță la inele sau alte aparate, 
folosind mișcări din gimnastică (stind 
in mîini, planșe, flotări, sprijin lateral), 
mișcări de balans executate în ritm 
încet în sprijin pe brațe sau în sprijin 
la paralele. De asemenea, sînt utile 
exercițiile la scară fixă, banca de gim
nastică, exercițiile cu îngreuiere, care 
urmăresc tonificarea musculaturii spa
telui, abdomenului precum și exerciții 
speciale pentru dezvoltarea forței de 
săritură.

Fiecare lecție se va încheia cu exer
ciții de mobilitate și relaxare. Exerci
țiilor de mobilitate trebuie să le acor
dăm o importanță deosebită mai ales 
celor pentru articulațiile umărului și 
șoldului. Mobilitatea favorizează execu
ția cu o tehnică mai bună a anumitor 
mișcări, însă în același timp trebuie ur
mărită dezvoltarea unei mobilități diri
jate, susținute de mușchi. Pentru toate 
categoriile de sportivi o dată pe săptă- 
mînă este necesară o lecție de 1—l*/t 
ore pentru pregătirea fizică, care să se 
desfășoare pe cit posibil în aer liber și 
în cursul căreia să se efectueze : aler
gări de viteză, de rezistență. exerciții 
cu haltere, cu mingi medicinale, exten- 
soare, cățărări la frînghie. scară fixă 
etc. Un alt mijloc recomandat sportivi
lor cu lipsuri în pregătirea fizică sau 
începătorilor îl reprezintă executarea 
independentă a unor complexe de exer
ciții sub forma gimnasticii de dimineață 
sau în timpul zilei.

Alte probleme care urmează să fie 
în atenția antrenorului în această pe
rioadă sînt cele ale folosirii mijloacelor 
intuitive (chinograme, schițe, desene, 
fotografii), precum și discuțiile colec
tive sau individuale. De asemenea, o 
preocupare a antrenorului trebuie să 
fie și aceea de a evita plictiseala la an
trenamente, prin varietate în lecții și 
prin introducerea anumitor jocuri cu 
caracter distractiv, de pregătire. Un rol 
însemnat In realizarea sarcinilor acestei 
perioade îl are priceperea antrenorului 
de a ști să folosească și să angreneze 
colectivul de sportivi pentru a se ajuta 
și observa reciproc la antrenamente.

La sfîrșitul perioadei pregătitoare — 
cu aproximativ patru săptămîni înaintea 
începerii perioadei competiționale — 
este necesar să se reducă volumul an
trenamentelor și să se treacă la execu
tarea, pe combinații și integrală, a exer
cițiilor, în vederea obținerii formei op
time pentru concurs.

prof. NICOLAE VIERU 
antrenor

te formații masculine și feminine 
Galați, Panou, Bujor, Focșani, Tec 
Brăila și Mărășești. Rezultate: ecJ 
bărbați, finala : Combinatul Sideru 
Galați — C.S.O. Galați 5—4; ect 
femei finala : sel. Galați — sel. Br 
3—I. Clasament general : 1. Ga
2. Brăila, 3. Tecuci. Din rindul p; 
cipanților s-au evidențiat urmăi 
jucători: Zaharia Bujor (Brăila), 1 
dor Grigoriu (Galați), Constantin R 
(Galați), Florian Borislavschi (Mi 
șești), Margareta Zarif (Galați) 
Mioara Stan (Brăila).

GHEORGHE ARSENE-core;
TG. MUREȘ. Asociația sport 

C.F.R. a organizat, timp de două z 
reușite concursuri la volei și t< 
de masă dotate cu frumoase cupe.

La volei întrecerile s-au desfășt 
în sala de sport a Centrului șcc 
agricol cu participarea a patru ech 
masculine. In urma rezultatelor în 
gfeirate clasamentul se prezintă ast 
1. Șantierul 34 Construcții C.F.R. 
Mureș; 2. C.F.R. Cluj; 3. C.F.R. 
Mureș ț 4. S.S.E. Tg. Mureș.

La tenis de masă au luat parte 
echipe masculine și feminine. O ce 
portare foarte bună au avut micii c 
curertț i de la centrul de copii (ant 
nor A. Verzar) care s-au prezen 
la concurs cu trei echipe de băieți c 
6ate pe locurile 2, 4 și respectiv 
ia întrecerea masculină, iar echipa 
fete a Centrului s-a clasat pe Io»
3. In finala echipelor masculine Pc 
grafia a întrecut Centrul de copii I 
5—4, iar în finala feminină P.T.T.R. 
învins Constructorul cu 3—2.

IOAN PAUȘ — coresp,
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Start promițător in regiunea Bacău

ete puteau fi și

pe anul 1964 a 
rămî-neri în urmă 
popularizarea fru-

a noi cadre de instructori de 
care să îndrume asociațiile 
băcăuane iar din luna ianuarie 
"50 de tineri și tinere participă

însorite de iarnă în masivul Bucegi.
Foto: T. Roibu

a mai rămas puțin pînă la ziua Mărțișorului, prevesti- 
/l toarea primăverii. Ne pregătim, așadar, să spunem 

„la revedere" iernii și să mtîmpinăm zilele frumoase 
ale anotimpului însorit, zilele care te îndeamnă la plimbare, 
la drumeție... Turismul, cu formele sale de manifestare 
atît de variate, va cunoaște in curînd o activitate de vîrf. 
Vine vremea drumeției prin păduri și poieni, a excursiilor 
de sfîrșit de săptămînă spre culmile munților semeți, a 
vizitării stațiunilor de odihnă, a cicloturismului, a serbărilor 
cultural-sportive, a concursurilor de orientare turistică...

Firește, in întreaga țară, comisiile regionale de turism și 
alpinism s-au preocupat din vreme de pregătirea sezonului. 
Pe baza experienței acumulate pînă acum, pretutindeni se 
iau măsuri care să ducă la dezvoltarea continuă a turis
mului, la atragerea unui număr mereu mai mare de oameni 
ai muncii la această activitate.

In această pagină prezentăm cîteva din acțiunile turistice 
pe care și le propun comisiile regionale Banat, Brașov și 
Bacău și comisia orășenească București și care vor angrena 
sute de mii de participanți:

A

Ms -

misia de turism și-a alcătuit Ia începu
tul acestui an un plan de muncă mai 
concret. Printre obiectivele propuse fi
gurează vizitarea celor mai frumoase 
locuri din regiune, excursii la Lacul 
Roșu, la Brașov, pe Valea Prahovei cu 
care prilej vor fi străbătute trasee din 
B-ucegi.

S-a ținut seamă și de necesitatea 
formării 
turism, 
sportive 
aproape
la un curs de Instructaj. Peste cîtva 
timp ei vor Fi în măsură să ajute 
concret comisia regională in realizarea 
planului.

Primele luni ale anului au însemnat 
și primele acțiuni realizate, deși ele

L* întrebarea noastră asupra proiec- 
slor pe anul acesta, comisia regională 
e turism Bacău a ținut să ne răs
tind ă mai întâi prfatr-o autocritică, 
-o numim așa. Deși în regiune există 
ondiții naturale dintre cele mai fa- 
orabite pentru practicarea țarismului, 
pată lumea a fost de acord că act iu
de organizate tn anul trecut nu s-au 
ituat la... înălțime. S-au obținut unele 
exultate bune dar 
lai valoroase.

■"finaliza activității 
cos la iveală tinete 
t ceea ce privește
tusețdor regiunii, organizarea de dra- 
ieți i în care să fie angrenați tot mai 
lulți iubitori ai acestui frumos sport.

Pentru „recuperarea“ terenului pier-
ut,' pentru ca activitatea de turism sînt de o amploare mai mică. în 
ă marcheze un progres însemnat, să apropierea Stanicului Moldovei, folo- 
uprindă mase tot mai largi de oa- 
neni ai muncii din regiune, la îndru- organizat un concurs de schi la care 
tarea consiliului regional UCFS, co- au participat numeroși oameni ai mun-

sindu-se condițiile favorabile, a fost

cii veniți fa odihnă, localnici și oas
peți din împrejurimi. Aici, din două 
în două săptămîrii, cu ocazia excursi
ilor organizate, participanții vor face 
cunoștință cu pitorescul acestor locuri 
Și cu tainele schiului. La cabana Pie
tricica, de lîngă Piatra Neamț, vor 
avea loc concursuri pentru excursio
niști, precedate de demonstrații ale 
schiorilor de ia Școala sportivă de 
elevi. Inițiativa este lăudabilă și dacă 
ea va fi susținută temeinic rezultatele 
vor fi fără îndoială din cele mai 
bune.

Acesta este începutul unui sezon tu
ristic care se anunță a fi în regiu
nea Bacău mult mai bogat ca în anii 
precedenți. Proiectele stabilite (din 
care nu lipsesc nici mărirea număru
lui secțiilor de turism, organizarea de 
concursuri de orientare ete.) vor fi 
cu siguranță îndeplinite. Dar este de 
datoria comisiei regionale de turism 
să țină seamă 
neri făcute în 
dări de seamă 
Roman, Steaua
Roman) de către iubitorii turismului, 
să selecționeze dintre ele pe cele mai 
bune și să le pună în practică. Atunci 
cu siguranță că 1a excursiile prevă
zute în vara aceasta la Lacul Roșu, 
Brașov sau pe Valea Prahovei vor 
lua parte tot mai multi oameni ai 
muncii, iar turismul va deveni și în 
regiunea Bacău un sport care să cu
prindă mase mereu mai largi de iu
bitori ai drumeției, ai frumuseților 
patriei.

300 de noi instructori de turism
de numeroasele propti- 
adunările generate de 
și alegeri (£x, F. z. 

roșie Bacău, 1. M. R,

în regiunea Banat
o atracție deosebită asupra oame-

turismul exer-

Să cunoaștem frumusețile 
regiunii

^•Comisia de turism și alpinism a re
giunii Brașov are și în acest an un 
jogat plan de activitate, menit să atra- 
*-ă un număr cît mai mare de oameni
i muncii din regiunea respectivă în 
racțiearea activității turistice.
Din capul locului trebuie să arătăm 

]ă o preocupare deosebită este cea pen- 
•u activitatea propagandistică, pentru 
(opularizarea. frumuseților naturale 
le regiunii, pentru atragerea cît mai 
hulter participanți într-o activitate or
ganizată. 
, Din numeroasele măsuri preconizate
ii această . direcție, vom menționa cî- 
eva :

— în cursul anului 1965, în prin ci- 
alele orașe din regiune și mai ales în 
itmeroa^ tte stațiuni de odihnă se vor 
î^aniza 100 de conferințe cu teme 
iristice. Conferințele ținute în sta- 
iuni, și la care vor participa vizita- 
orii veniți din toate.,colțurile țării, vor 
,vea ca subiect punctele turistice înve
cinate care, după te vor fi descrise, 
iar fi vizitate.

noastre

de
Și 
lui

conferințe pe 
prezentarea de 
demonstrații de 
Solomon și în

„pedestre" există

— La Brașov, Sibiu. Mediaș și Si- 
.hișoara se vor organiza „Vitrine de 
urism și alpinism" în centrul orașu- 
ui.

. -- Pentru popularizarea alpinismu- 
ui se vor ține zece 
eme alpine, tiririate 
'iapozitive, precum 
ățărare la Pietrele 
lafra''Mate,...
Pentru excursiile

le asemenea o preocupare deosebită, 
Asemenea acțiuni’ se vor organiza în 
ntreprinderile și școlile brașovene, pre
miu și in raioane.

Animatorii turismului brașovean a- 
:ordă în această iarnă o atenție deo. 
.ebită excursiilor pe schiuri, gen deose- 
>it de popular în regiune. Acțiunea este 
n curs de desfășurare în Poiana Bra- 
■ovuliii, la Păltiniș și în alte locuri pi- 
orești... In plan figurează peste 200 
le asemenea ieșiri, la care se contează 
>e participarea a aproape 12.000 de 
iersoane. O formă de. turism deosebit 
ie interesantă și care atrage din ce în ce 
nai nitilți amatori este excursia cu cor
uri. Pentru oamenii muncii din regiu-

nea’ Brașov se vor organiza în acest 
ancXcursii de acest fel în Piatra Craiu
lui,. în Făgăraș, în masivul Retezat și, 
probabil, sîn munții Apuseni.

Se proiectează și organizarea a 50 
de serbări cîmpenești, cu ocazia cărora 
participanții vor viziona * manifestații 
cultural-educative și vor lua parte la 
întreceri de volei, fotbal, trântă etc. 
Ariul trecut, la serbările cîmpenești 
au participat 104 000 de persoane. 
Activiștii comisiei regionale de turism 
și alpinism contează pentru acest an 
pe atingerea cifrei de 120 000.

Paralel cu aceste acțiuni de mase, 
șe precpqizează afilierea a încă 20 de 
asociații la turismul sportiv și crește
rea masivă a numărului de sportivi le
gitimați. O atenție deosebită se va a- 
corda atragerii elementului feminin în 
practicarea turismului sportiv.

Pe pian organizatoric, comisia regio
nală Brașov a prevăzut pentru 1965 și 
alte acțiuni; printre care: mărirea cu 
50% a corpului de arbitri, organizarea 
de cursuri pentru arbitri de orientare 
turistică și pentru formarea de instruc
tori voluntari de turism, creșterea nu. 
mărului de sportivi clasificat1 etc.

Și 
cită . .. ,
nilor muncii de la orașe și sate, a ti- 
neretiahai ’ “ **’ ——- -
care place, care preocupă. Bilanțul 
anului 1864 a fost rodnic. S-au organi
zat 780 drumeții, 195 acțiuni cicloturis
tice, 77 mototuristice, 298 serbări cîm
penești și 300 concursuri de orientare 
turistică.

Comisia regională de specialitate și-a 
stabilit pentru anul 1965 un plan com
plex de acțiuni destinate să dezvolte și 
mai mult gustul pentru această 
moașă și utilă activitate. Planul 
vede, printre altele, organizarea ____
campionat de orientare turistică la ni
velul fiecărui raion. Experiența anului 
precedent a dovedit că astfel de acțiuni 
„prind" teren, stimulează asociațiile 
sportive. Reșițenii, cel de la C.S.O., de
țin întîietatea pe regiune (ei au obținut 
locuri fruntașe și în faza republicană a 
campionatului). Anul acesta și alți spor
tivi din Arad (asociațiile Vagonul și 
Strungul). Timișoara (C.F.R., Electromo
tor și Tehnometal) și Lugoj (A.S.M.) ca

îndeosebi. Este o activitate 
care preocupă.

fru- 
pre- 
unui

și din raioanele Llpova (asociația Mu
reșul) și Caransebeș (Timișul—Balta Să
rată) aspiră la un loc fruntaș pe re
giune. Pentru ca întrecerile de orientare 
turistică să se bucure de o organizare 
cit mai reușită, comisia regională și-a 
propus organizarea unor cursuri de ar
bitri în orașele Timișoara, Arad, Reșița 
și caransebeș.

Un alt obiectiv important cuprins tn 
planul comisiei regionale îl constituie șt 
organizarea cursurilor de instructori da 
turism în toate orașele și raioanele. Ci
fra propusă este de 301) de noi instruc
tori.

In sfîrșlt. pe linia activității turistice 
de mase din întreprinderi, cooperative 
agricole de producție, școli șl institute 
de învățămînt superior, se prevede, or
ganizarea unui număr de 3 000 de ac
țiuni (drumeții, cicloturism, mototu- 
rism, serbări cîmpenești etc.) cu parti
ciparea a 250 000 de oameni al muncii. 
Iată un argument convingător că, șl în 
acest an, turismul bănățean va îmbrăca 
un caracter de mase.

Numeroase acțiuni cicloturistice 
pentru tineretul din Capitală

Comisia de turism șl alpinism a consiliului orășe
nesc UCFS București își propune să organizeze în 
1965 uh număr de 6 000 de acțiuni turistice și alpine. 
Dar spre deosebire de anii precedenți se va acorda o 
mai mare atenție modului cum vor fi organizate aceste 
acțiuni, în așa fel ca ponderea să cadă pe drumeții 
scurte, care să cuprindă însă trasee variate. Numai 
așa se poate dezvolta gustul participanților pentru 
mișcare. în acest scop vor fi organizate excursii în 
locurile cele mai atrăgătoare din jurul Capitalei, la 
Srtagov, 
Cernica. _ _ ._
kt lacul Cernica. pe malul Argeșului, unde se vor or
ganiza și concursuri de orientare turistică. Aceste 
acțiuni vor fi sprijinite de consiliul local sindical, 
comitetul orășenesc U.T.M., Sfatul popular al Capi
talei, Comitetul pentru Artă și Cultură.

O ramură mai nouă deosebit de atractivă este ci
cloturismul. In fiecare duminică dimineața vor fi 
organizate astfel de acțiuni. Sînt prevăzute 100 de

Băneasa, Mogoșoaia, Brânești, Andromache, 
păduri recunoscute pentru frumusețea lor,

„.lar oara, cină la șes. razele soarelui bat tieoru fitter, orele petrecute în inima munților îți oferă 
o recreare deplină

Foto: I. Mihăică

ieșiri 
cipal ___ __ ______ __  _ __ _
Giurgiu, Pitești, Țîrgoviște, Cîmpinâ)T*ă"unor" Sta
țiuni de mașini și tractoare, Cooperațiwe agricole de 
producție.

Pentru reușita acestor acțiuni comisia orășenească 
se va îngriji ca participanții să primească indica
țiile necesare parcurgerii traseelor pe bicicletă. Se 
va apela la cicliști fruntași, la instructori care să 
împărtășească din experiența lor. Cu prilejul acțiu
nilor cicloturistice pot fi scoase la iveală numeroase 
elemente tinere, care mai târziu să îmbrățișeze spor
tul cu pedale.

Nici posesorii de motociclete, îndrăgostiți de ex
cursii, nu vor lipsi în acest an de la cele 150 de ac
țiuni turistice la care vor fi mobilizați.

In acest an turismul va trebui să înregistreze în 
orașul București un salt important. Pentru o cît mai 
bună popularizare a acestui frumos sport se vor or
ganiza cicluri de conferințe, gale de filme și diapo
zitive pe teme turistice și alpine.

De asemenea, se va organiza pentru cei ce practică 
turismul și alpinismul și . sînt posesori de aparate 
foto, un concurs de fotografii turistice, după care se 
va deschide o expoziție cu cele mai 
In întreprinderile mai mari, care 
vitale turistică cum sînt Grivița I 
căra roșie, 23 August, Vulcan se i 
montaje și colțuri turistice.

Folosind ode mai bune metode 
neretului în activitatea "turistică, de inițiere în tai
nele acestui frumos și util sport, comisia orășenească 
de turism și alpinism a orașului București poate ob
ține rezultate tot mai bune. Pentru aceasta este ne
cesară atragerea în îndeplinirea obiectivelor propuse 
a celor mai competente cadre de instructori, care să 
îndrume în mod concret Pe participanții la acțiunile 
turistice, pentru ca acestea să-și atingă scopul propus.

cicloturistice care vor avea Ca obiectiv prin- 
vizitarea unor orașe mai apropiate (Ploiești,

i reușite dintre ele. 
au o bogată acti- 
Roșie, I.O.R., Fla
vor amenaja foto-

de angrenarea ti-
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CALIN ANTONESCU

..Șl A JUNIORILOR

Și

pentru a obține re-

antrenate

a tacticii

coș, care

din aruncări

• Federația va stimula elementele ta
lentate și pe cei care le-au descoperit ;

PREOCUPAREA ACTUALA A FEDE
RAȚIEI — DEPISTAREA ȘI PRE
GĂTIREA JUCĂTORILOR ÎNALȚI !

dat publicului nos- 
șl cită spectaculozi- 
încă Jocul lui Emil 
Popescu, Albu sau

depin
dă or- 
secții-

ȘI TOTUȘI JUCĂTORII DE ORICE 
TALIE POT DEVENI CELEBRI!

PERFORMANTA DEPINDE DE PRE
ZENȚA URIAȘILOR IN ECHIPA

• o desăvîrșită cunoaștere 
de joc.

însușesc mai 
calitate sînt

a început
a „Cupei Sportul popular"

(% HANDBAL

CAMPIONII DE JUNIORI
la Giurgiu fi- 
campionatiujui

rești se vor întrece la faza de 
de la Ploiești cu pugilfiști din 
nile Argeș, Dobrogea, Ploiești 
Capitală.

A.
ivano-

Ieri, la Reșița și Cluj

mai bine pusă la punct, superioară 
în special din punct de vedere al ca
lităților fizice. Luceafărul a dat o ri
postă dîrză, dar echipa aceasta se ba
zează mai mult pe cîteva individuali
tăți. Scorul a avut o evoluție intere
santă: 0-1, 2-1 (min. 5), 3-3 (min. 
13), 4-4 (min. 16), 6-4 (min. 20), 6-5 
(min. 22) și 7-6 (min. 26). Apoi, S.M. 
nr. 4 s-a distanțat: 10-6 (min. 34) 
și meciul a fost jucat. Au mar
cat : Bratie 5, Hrivnac 4, Arghir 2, 
Metzenbrat și Maurer, respectiv Nea- 
goe 4, Stoian 2, și Oțelea. Bun arbi
trajul lui VI. Cojocaru (Craiova).

Turneul continuă sîmbătă și se în
cheie duminică, cu partidele cuprinse 
în programul anunțat.

CLLJJ 19 (prin telefon). Cele două 
întâlniri de juniori disputate astăzi au 
satisfăcut pe spectatori. în prima, du
pă an joc interesant, C.S.S. București 
a dispus de S.S.E. Tg. Mureș cu 27— 
17 (15—10). Bucureștenii au practicat 
tot timpul un joc în mișcare și au avut 
mai multă claritate în acțiuni. Mure
șenii s-au repliat greu în apărare, iar 
în atac n-au reușit să străpungă zona 
adversarilor. Au înscris i Dinea, Ga- 
brielcscu și Mihăilescu cîte 6, Preotu 
5, Calma 2, Brobonea și Ciachi, res
pectiv Kulcear 9, Sutak 5, Szabo 2 și 
N, Mureșan. A arbitrat bine C. Căpă- 
țină — Buzău.

Extrem de disputat (și cu o evoluție 
pasionantă a scorului) p fost meciul 
al doilea, S.S.E. Timișoara — S.S.E. 
Constanța 24—24 (11—11). Constăn-
țenii au condus cu 8—2 în min. 18 (I), 
dar elevii din Timișoara și-au organi
zat în continuare mai bine jocul, au 
egalat la 10—10 (min. 28) și au și 
condus cu 11—10 (min. 29), fiind ega
lați în ultimul minut. La reluare, însă, 
timișorenii s-au distanțat, conducînd 
cu 16—12 (min. 38), 19—14 (min. 44) 
și 21—16 (min. 46). Urmează un fi
nal palpitant: constănțenii egalează la 
21—21 (min. 53), apoi echipa din Ti
mișoara conduce pe rînd cu 22—21, 
23—22 și 24—23 (min. 57), pentru ca 
să fie egalată în min. 59 I Au marcat: 
Covaci 13, Maurer 6, Sîrbu 3 și Po- 
povici 2 (Timișoara), respectiv Menan 
7, Mihai G, Codreanu 5, Hogea 3, Stoi
cin 2 și Costache. A condus cu scă
pări M. Grebenișan — Tg. Mureș. 
Jocurile continuă sîmbătă și duminică.

C. SEVEREANU

Astăzi și miine se dispută în București o dublă întîlnire feminină Rapid 
București — S.S.E. Buzău, restanță din a doua etapă a fazei intercentre 
din „Cupa F.R.H.". Astăzi, cele două echipe joacă în sala Dinamo (ora 14), 
iar miine (la aceeași oră) în sala Floreasca. Invingătoarea se va califica 

pentru turneul final.
In fotografie, Elena Hedeșiu — una din jucătoarele de bază ale Rapidului 

— in plină acțiune la semicerc

In etapa de miine, multe jocun importante 
pentru clasamente

Campionatul masculin ie apropie de sfîrșit, dar lupta pentru primele 
' locuri și pentru evitarea retrogradării este departe de a fi încheiată. Etapa 

de mîine, a XlX-a, programează o serie de întâlniri de mare importanță pentru 
clasamentul final. Ne referim în special la meciurile Steagul roșu Brașov — 
Știința București, Steaua — Dinamo Oradea, Dinamo București — Rapid 
(Importante pentru primele 6 locuri, care aduc calificarea în turneul final), 
C.S.M.S. ’ ‘ - - - ■ • • - ■■ - - > ■- ™ ■
(decisive

Din
Mureșul
Cluj.

Iași — Farul Constanța șa Știința Tg. Mureș — Politehnica Cluj 
în disputa pentru evitarea retrograd anii).

etapa a Il-a a returului campionatului feminin subliniem jocurile 
Tg. Mureș — Constructorul București șii Voința Brașov — Știința

★
CONSTANȚA (prân telefon). Restanța Farul — Știința București a 

prilejuit o luptă pasionantă, decisă in ultimele 5 minute în favoarea 
baschetbaliștilor constăfUțeni, învingători cu 68—65 (30—31), Cele mai 
multe puncte : Răducanu 19, Burcea 13, Leonte 10 pentru gazde, Savu 
20, Paraschivescu 15, Niculescu 11 pentru oaspeți. (C. GOUDENBEÎRC 
coresp.).

★ ...BRAȘOV (prin teleîon). Știința Tg. Mureș a dispus de Știința Timi
șoara cu 73—70 ( 40—-32) datorită avantajului acumulat la începutul reprizei 
secunde (min. 27 scor 58—36). Eliminarea lui Borbeli (5 greșeli personale) și 
accidentarea lui Toth aiu diminuat potențialul mureșenilor și, în același timp, 
au permis timișorenilor să refacă o parte din handicap. Cele mai multe 
puncte t Țedula' 23, Berekmeri 23 pentru învingători, Pușcașu 20, Ionescu 
18, Popovici 14 pentru învinși. (P. DUMITRESCU — coresp.).

Pe teme actuale

GULIVERII BASCHETULUI MODERN
Olimpiada de la Tokio a mai adăugat 

un record la atitea altele : în cele 16 
echipe participante la turneul de bas
chet, au fost prezenți 29 de giganți, a 
căror talie trece de 2 metri

Echipele U.R.S.S., S.U.Ay Italiei 
Australiei au folosit cite 4 uriași, altele 
cite 2 sau cel puțin 1 și doar trei echi
pe nu au avut jucători de peste 2 me
tri (Japonia, Uruguay și coreea de Sud). 
Kruminș (U.R.S.S.) 2,18 m, Counts (S.U.A) 
2,13 m, Petrov (U.R.S.S.) 2,11 m, Petrice- 
vici (Iugoslavia) 2,10 m, Jacson (S.U.A.) 
2,06 m, au adus o contribuție prețioasă 
la victoriile obținute de echipele lor în 
dauna unor formații care. în ciuda unei 
foarte ridicate valon tehnice, n-au pu
tut depăși handicapul mediei reduse a 
înălțimii. Să arătăm, de asemenea, că 
la campionatele europene feminine de 
la Budapesta au fost folosite 32 de jucă
toare de peste 1,80 m — una de 2 m 
și trei de 1,90 m.

Iată de ce este justificată îngrijorarea 
care frămîntă pe mulți tehnicieni și iu
bitori ai acestei ramuri sportive, din 
toate colțurile lumii. Pînă și în Con
gresul Federației Internaționale s-a ri
dicat problema viitorului baschetului 
(prin prisma acestei situații) și s-au 
făcut propuneri de limitare a numărului 
jucătorilor înalți. S-au pus cu insisten
ță următoarele întrebări

— apariția echipelor de giganți va 
duce la dispariția interesului pentru 
baschet ?

— marile performanțe sînt numai apa
najul echipelor care folosesc uriași ?

La prima întrebare răspunsul este 
negativ. Un număr din ce în ce mai 
mare de federații naționale se afiliază 
la F.I.B.A. (în prezent sînt 120). Popu
laritatea jocului se reflectă atît în nu
mărul mare de jucători (peste un mi
lion și jumătate în U.R.S.S.), cît și în 
acela al spectatorilor (peste 110 milioa
ne anual în S.U.A.), în dezvoltarea pe 
care o cunoaște pretutindeni această 
ramură sportivă (în Africa, de pildă, 
s-au organizat în 1964 primele campio
nate continentale.)

La cea de a doua întrebare, răspunsul 
cel mai bun ni-1 oferă clasamentele din 
ultimii ani ale marilor competiții inter
naționale, care coincid aproape cu cla
samentele mediei de înălțime a echi
pelor. La Tokio o singură formație a 
făcut excepție (Porto Rico) și aceasta 

datorită unor jucători care compensau 
talia medie cu calități fizice și tehnice 
cu totul ieșite din comun, în competiți
ile internaționale feminine, echipele 
U.R.S.S,; Bulgariei și Cehoslovaciei do
mină categoric atît baschetul european 
cît și cel mondial, pentru că au în for
mație cele mai înalte jucătoare din 
lume (Salimova 2 m, ioșcova, Borisova, 
Smildzina, aproape 1,90 m).

Deci, o primă constatare : performan
ța în baschet depinde de prezența jucă
torilor înalți în echipă ! Această conclu
zie explică — în parte — și rezultatele 
modeste ale echipelor noastre reprezen
tative.

Deseori, ctnd se fac clasamentele celor 
mal buni jucători, aceștia nu sint aleși 
dintre cei care au talia peste 2 metri. 
Bob Cousy — pe care l-am admirat și 
la București — are numai 1,85 m, iar 
printre cei mai buni Jucători ai turneu
lui olimpic de la Tokio au fost socotiți 
Alaeiacian (U.R.S.S.) 1,76 m, Liem-Sien- 
Song (Indonezia) 1,74 m, Djerdja (Iu
goslavia) 1,77 m, Vicens (Porto Rico) 
1,75 m. In baschetul feminin se bucură 
de apreciere, printre alte Jucătoare, Ste
pan (Franța) 1,66 m și Racoviță (Ro- 
mînia) 1,72 m.

Cită satisfacție a 
tru Andrei Folbert 
tate mai păstrează 
Niculescu, Cristian 
Nedef I

Este adevărat că 
zultate îți trebuie giganți, dar „sufletul” 
echipei, șl cel mai adesea „creierul" ei, 
îl constituie Jucătorii între 1,75—1,85 m 
— conducătorii de joc.

Baschetul modern cere însă atît uria
șilor cît și celor mai ,,mici“ (de fapt 
oameni normal dezvoltați) citeva lucruri 
care se pot obține numai prin muncă:

• calități fizice excepțional 
și dezvoltate
• o tehnică completă 

• precizie în aruncările la
să treacă de 40—45 la sută de la semi- 
distanță și de 80 la sută 
libere.

Desigur că cei care își 
ușor cerințele unui joc de
jucătorii de talie medie. Cînd însă și 
jucătorii înalți reușesc acest lucru, avem 
de-a face cu adevărate revelații ca Ro
bertson (S.U.A.), Travin (U.R.S.S.), Ko
ra ci (Iugoslavia) etc.

Concluzia care se desprinde trebuie să 
fie mobilizatoare pentru toți jucătorii 
de baschet, indiferent de talie. Deși pe
ricolul invadării baschetului de către 
„guliveri” există, jucătorii de talie mică, 
vor avea loc oricînd în echipele fruntașe, 
cu condiția să atingă un înalt nivel de

Recent s-au disputat 
nalcJe fazei regionale a 
republican de juniori. Iată învingătorii: 
minimă: I. Damian (Călărași), hîr- 
tie: S. Ganoescu (Alexandria), muscă: 
î. Petre (Giurgiu), cocoș: N. Ionescu 
(Călărași), pană : I. Bornea (Giurgiu), 
semitișoară: I. Cealcînă (Giurgiu), 
ușoară: N. Ionescu (Oltenița), semi- 
mijlocie : M. Grețu (Oltenița), mijlocie 
mică: Al. Gagiu (Alexandria), mijlo
cie: Gr. Drăgan (Giurgiu), semigrea: 
D. Ceachir (Răcari).

Cîștigătorii etapei regionale Bucu- 

„Uriașii" Red Thorn (de la Baltimo
re Bullets) și Bill Russell (Boston 

Celtics) inir-un spectaculos balet 
aerian...

măiestrie sportivă. Ei vor trebui 
posede o mare viteză, detentă, rezisten
ță, suplețe, precizie în aruncări.

Și totul se poate realiza muncind, în- 
vățînd, jucînd cît mai mult șt respectînd 
un *’ strict regim de viață sportivă.

Trecînd în revistă concluziile specia
liștilor prezenți la Tokio, gîndind la 
necesitatea afirmării puternice în viitor 
și a baschetului romînesc, biroul fede
ral a inițiat următoarele :

• Cu sprijinul comisiilor regionale, a 
profesorilor de educație fizică, a tutu
ror iubitorilor jocului de baschet, să se 
înceapă o vastă acțiune pentru depista
rea tinerilor cu perspective de a deveni 
înalți (elevi și eleve din clasele V-Vlii), 
descoperirea tinerilor care deși au deja 
18—20 de ani au o talie ce trece de 1,90 
la băieți și 1,80 m la fete.

• Se va face o ultimă verificare în 
cursul anului 1965 a posibilităților 
progres a unor jucători cunoscuți 
care au o talie corespunzătoare : 
povici, Gh. Dragoș, A. Cernea, 
viei etc.

Desigur, reușita acestei acțiuni 
de și de sprijinul pe care îl vor 
ganele locale UCFS, conducerile 
lor de baschet, profesorii de educație 
fizică, instructorii sportivi. Trebuie să 
descoperim un număr cît mai mare de 
tineri cu talie înaltă care — pregătiți — 
să poată completa rîndurile baschetba
liștilor fruntași. Acești tineri, „uriașii44 
claselor, toți cei care cunosc băieți și 
fete de talie înaltă, părinții care au co
pii bine dezvoltați, profesorii sînt ru
gați să ne scrie, pe adresa: Federația ro- 
mînă de baschet, str. V. Conta 16, Bucu
rești, cu gîndul că, recomandind un ele
ment bine dotat, fizicește, veți contribui 
la descoperirea unui viitor sportiv de 
frunte al țării.

prof. OCTAV DUMITRIU

Al REGIUNII BUCUREȘTI
7

„zonă" 
reg.iu- 

și din

• Astă-seară, de la ora 19, se va 
disputa în sala Floreasca din Capi
tală prima reuniune din cadrul „Cu
pei orașului București", organizată de 
comisia orășenească. Vor evolua, prin
tre alții, cunoscuții boxeri N. Mîn- 
dreanu, C. Rusu, M. Dumitrescu, 
Marin, I. Monea, E. Schnapp.

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR 
SPORTIVE DIN CAPITALA

AZI

HOCHEI. Patinoarul „23 Au
gust", ora 19 : Selecționata de 
tineret — Traktor Celeabinsk.

HANDBAL. Sala Diriamo, ora 
14 : Rapid București—S.S.E. Bu
zău (f) în cadrul etapei intercen- 
tre a „Cupei F.R.H.“ (jocul tur).

BOX. Sala Floreasca, de la ojri 
19 : gală de verificare a boxeri-f 
lor seniori.

MIINE

HOCHEI. Patinoarul At£f
gust", ora 18: combinata Steaua-f- 
Dinamo—Traktor Celeabinsk.

HANDBAL. Sala Floreasca, ora 
14: Rapid București—S.S.E. Buzău; 
(f) în cadrul etapei intercentre a 
„Cupei F.R.H." (meciul retur).

VOLEI. Sala Giulești, ora 10: 
Rapid—C.S.M.S. lași (m), în ca
drul etapei a XlI-a a campionatu
lui republican.

RUGBI. Teren Constructorul. 
(Unirea), de la ora 10: meciuri in 
cadrul „Cupei 6 Martie".

BOX. Sala Dinamo, de la ora 10: 
finala campionatului de juniori al 
Capitalei.

ATLETISM. Șoseaua . Ciulești; 
(Școala de 8 ani nr. 166), ora 9,30: 
plecarea în „Cupa P.T.T." la marș. 
Sala Dinamo, ora 9: „Cupa Dina
mo" (seniori).

PATINAJ. Patinoarul „23 Au-- 
gust", de la ora 7,30: concurs de 
clasificare pentru categoriile a lll-a 
și a 11-a.

POLO. Bazinul Floreasca, de la 
ora 9,30: S.S.E. nr. 2—Steaua, 
S.S.E. nr. 1— Progresul, Rapid—Di
namo, meciuri în cadrul campiona
tului de copii al Capitalei.

FOTBAL. Stadionul Dinamo, ora - 
11: Viitorul Electronica—Dinamo 
Obor: stadionul Giulești, ora 10,15' 
Rapid—Progresul; teren Vulcan 
(tramvai 3 și 8), ora 11.30: Steaua 
—Știința Cluj, meciuri de verifi
care în vederea începerii campiona
telor.

BASCHET. Sala Floreasca, de la 
ora 9: Rapid—Progresul (f), Rapid ! 
—Dinamo București (m), Steaua—it 
Dinamo Oradea (m), meciuri în c 
cadrul campionatelor republicane. .



T B A L
De curînd s-a încheiat în Capitală un curs de perfecționare a antrenorilor de fotbal, frofitind de 

această ocazie ne-am adresat citorva dintre pârtiei panți ou următoarele întrebări :
1. CU CE NOUTĂȚI PLECAȚI DE LA ACEST CURS?
2. CUM ÎNȚELEGEȚI, IN LUMINA CELOR DIS CUTATE, SISTEMUL DE JOC î
3. CUM VEȚI APLICA LA ECHIPA PE CARE O CONDUCEȚI, CUNOȘTINȚELE CĂPĂTATE LA CURS ? 
lată răspunsurile primite :

lucruri intere-

N. OȚELEANU. 
(Știința Craiova) s 
1) Schimbul de ex
periență făcut cu a- 
cest prilej nu poate 
să ducă decît laîn- 
bunătățirea muncii 
noastre. Cei doi 
antrenori străini, 
Allen Wade și Hel
muth Schon ne-au 
împărtășit o serie de
sânte, îndeosebi în domeniul organiză
rii antrenamentului.

2) Ca să poți aplica sistemul cu 4 
fundași, structural deosebit de W M, tre
buie să ai fotbaliști apți să-l aplice. 
Or, eu, la Știința Craiova nu am jucă-

.dțori care să „meargă" perfect in siste- 
-rnul cu 4 fundași. Ținlnd seama de cali

tățile și posibilitățile lor, noi folosim va
rianta 1—4—3—3. Folosesc această așe
zare pentru că jucătorii de virf nu au 
eficacitate și joacă ceva mai înapoi. E 
știut că virfurile de atac trebuie să aibă 
forță atunci cind se află in fața porții 
(pentru a trece și de ultimii apărători), 
să fie buni șuteri și dribleri. De aceea, .1 
lipsindu-mi jucătorii care să inmănuh- j 
cheze toate aceste calități, voi folosi cu 4 
așezare ceva intermediar intre 1-4-2-4 l 
și 1-4-3-3. Aceasta și pentru că noi j 
punem multă bază pe stăpînirea centru. < 
lui terenului. De acolo pornim în evan- < 
tai spre poarta adversarului. ;

3) Voi putea folosi la antrenamente (
toate exercițiile date la curs. Sini exer- < 
viții foarte bune (in special pentru fina- j 
Uzare) care dau antrenamentelor o dina- < 
mică nouă. j

V. MARDARESCU (Dinamo Pitești): j
1) Pentru mine cursul a fost foarte 

important, intrucit mi-a împrospă
tat o serie de noțiuni cum ar 
fi cele privind metodica și intensita.

tea antrenamentelor, 
aplicativitatea exer- 
cițiilor, complexita
tea mijloacelor de 
pregătire. Toale duc 
la restructurarea 
conținutului antre
namentelor. Țin să 
subliniez că multe 
dintre referatele 
susținute de antre
norii romîni au con

tribuit, în măsură egală cu cele ale 
specialiștilor străini prezenți la curs, 
la elucidarea unora dintre problemele 
fotbalului

2) Voi căuta să aplic sistemul cu 4 
fundași în mai multe variante care vor 
depinde de adversar și, bineînțeles, de 
particularitățile jucătorilor de la Dina
mo Pitești. Preconizez ca mijlocașii să buie ințeles mult mai elastic. De pildă, țime cerințele sistemului.

sprijine atit apărarea cit și — mai ales 
— atacul pentru a face cit mai vizibilă 
tendința de joc ofensiv. Participarea a- 
părătorilor la jocul ofensiv va trebui să 
devină o realitate, fără a neglija sar
cinile fundamentale ale apărării.

3) în privința aplicării noului pe 
care ni l-am Însușit cu ocazia cursului, 
mă consider favorizat față de unii cole, 
gi, Intrucît echipa pe care o antrenez 
are foarte multe elemente tinere și deci 
capabile să învețe mai repede noutățile. 
Mă gindesc că cele învățate aci să le 
folosesc in primul rind la rezolvarea

de

perfecționare

cursul

despre

lipsei de eficacitate, la îmbunătățirea 
iempoului de joc etc.

5 minate cu prof. C. Cernăianu, 
antrenor la Petrolul

pune accent

„• nu sini adeptul a 
4 fundași in linie, 
ci folosesc dublarea 
in funcție de fază, 
prinUr-o așezare oa
recum in scară.

3) Multe lucruri 
noi voi aplica la e- 
chipa mea. în pri
mul rind antrena
mentele vor avea un 
conținut mai bogat, 

pe pregătirea tehnicăVoi .
a jucătorilor și pe jocul in viteză. în 
al doilea rind sistemul cu 4 fundași îl 
voi aplica finind seama de caracterul 
lui ofensiv.

N. SABASLAU (Clujeana) : 1) In 
privința metodicii de antrenament am 
reținut faptul că antrenamentele trebuie 
să redea, aș putea spune, cit mai fidel 
jocul, pregătirea fizică generală trebuie să 
servească in mod specific fotbalul; in 
pregătirea fizică specială se pune mare 
accent pe viteză sub toate aspectele ei 
și asupra rezistenței in regim de viteză; 
tehnica jucătorilor trebuie adoptată la 
cerințele jocului In mișcare. în sfirșit, 
din punct de vedere tactic s-au elucidat 
și mai mult problemele sistemului cu 4 
fundași și aplicarea lui in diferite va
riante. încă un lucru important desprins: 
dezvoltarea inițiativei creatoare a jucă
torilor atit la
jocuri.

2) Sistemul 
noul. Și fiind 
tre antrenori cunosc in țara noastră pină 
in cele mai mici amănunte acest sis-

1 tem, care dă multiple posibilități de 
afirmare jucătorilor in cazul cind se va 
găsi pentru fiecare postul potrivit. Lu
crul e destul de greu dacă stăm să ne 
gîndim că jucăm un 
fotbal nou cu mulți 
fotbaliști care s-au 
afirmat in FAf. Aid 
voi strădui ca să 
pun în valoare cele 
învățate la curs și 
să contribui în acest 
fel la ridicarea nive
lului tehnic al fot
balului nostru.

3) Ca antrenor la 
din categoria B, am 
și pină acum tot ce este nou in fotbal, 
pentru că 
apărute in 
trenamente 
jocului, cu

antrenamente cit și in

cu 4 fundași reprezintă 
nou, cred că puțini din-

EMIL AVASILICHIOAIE (A.S.M.D.
Satu Mare) : 1) Este necesar să se 
pună o bază foarte mare pe puterea 
de creație a jucătorilor. Aceștia nu mai 
trebuie încorsetați înt-un sistem rigid, 
așa cum fusese înțeles pină acum. An
trenamentele trebuie făcute cu o inten
sitate mai mare ca pină acum, neapărat 
■necesară pentru practicarea unui fotbal 
de calitate.

2) Pină acum sistemul cu 4 fundași 
era confundat cu așezarea 1—4—2—4. 
Aveai, n-aveai jucători apți, trebuia să 
te așezi pe teren In formula 1—4—2—4, 
varianta 1—4—3—3 fiind considerată de 
unii un fel de erezie. Acum toiul tre- mai bine, să cunoască mai in amănun-

Clujeana, echipă 
încercat să aplic

sint la curent cu noutățile 
fotbal. Voi căuta ca in an
să dau o pondere mai mare 
scopul ca echipa să joace

2-2 (1-0)
ARAD, 19 (prin telefon). Cele două 

echipe au realizat joi, pe stadionul C.F.R., 
un spectacol reușit, în ciuda terenului aco
perit cu zăpadă.

Au înscris: Beșcuca (min. 2) și Dvorjac 
(min. 73) pentru C.F.R., respectiv Petro
vici II (min. 47) și Vardici (min. 90).

Arbitrul I. Ritter — Timișoara, a con
dus formațiile :

C.F.R.: Demșoreanu — Curuțiu, Babo, 
Alexandru, Damian — Dvorjac, Forțea — 
Beșcuca, Glienghe, Vlad, Korosi.

ZELEJNICIAR : Markovici (Petrovici 1) 
— L. Ivanovici, Lestarevici — Matici, 
Depeleacik, Ciolakovic — Petrovici II (Mi-
trovici), Terzik (Radakovici), Stoianovici, 
Vardici, Hrneak (Tuturov).

ȘT. IACOB, coresp.

C. F. R. Arad

Cele „5 MINUTE" ale rubricii 
noastre de fotbal i le-am acordat 
de data aceasta prof. CONSTAN. 
TIN CERNAIANU, antrenor secund 
la Petrolul Ploiești. In lipsa lui Ilie 
Oană — plecat în Grecia cu selec
ționata Buc.reștiului 
profesor 
conduce pregătirile ploieștenilor.

— De cînd lucrați la Petro
lul ?

— De 4 ani și am intenția să 
egalez „recordul" tovarășului llie 
Oană (peste 10 ani de antrenorat 
cu Petrolul).

— Spuneți-ne ceva despre pre
gătirile echipei.
•— De la început trebuie să preci

zez că In comparație cu anii pre
cedent acum pregătirile s-au făcut 
in condiții mult mai bune.

— La ce vă referiți ?
— La faptul că în ultimii 2—3 

ani, la această dată, Petrolul se 
află pe alte meleaguri, susțimnd 
jocuri de verificare prin „țări 
calde". De data aceasta, rămași a- 
casă, am reușit să îndeplinim ce 
ne-am propus: la Ploiești — pe
rioada premergătoare intrării in e. 
fort; la munte (12 zile), pregătire 
fizică intensă.

— Apoi, jocurile de verifi
care...

— Da. După cîteva meciuri cu 
echipe din campionatul regional am 
trecut la jocuri care să solicite efor
turi mai mari. Meciurile cu Lotul 
R.P.R. și Farul ne-au arătat că la 
capitolul pregătire fizică stăm bine. 
Urmează ca in alte intilniri (cu Fa
rul la Ploiești, cu Dinamo Bacău 
și Lotul R.P.R. de juniori) să tre
cem la finisarea unor scheme de 
joc, la partea de tehnică și tactică.

— Cu acest prilej credem că 
veți insista și pe finalizarea ac
țiunilor, capitol la care Petrolul 
a fost deficitar.

tînărului
i-a revenit misiunea de a

— Fără îndoială că aceasta va 
constitui problema nr. 1 a perioadei

care ne-a mai rămas pină la înce
perea campionatului. Sintem ho- 
tăriti să nu mai strălucim prin... 
ineficacitate. De aceea lucrăm cu 
înaintașii in condiții cit mai apro
piate de joc, fiindcă la antrenamente 
fără adversari în față șiitează fără 
cusur. Și încă un lucru: veni să

stabilim o formulă de atac pe care 
să nu o mai schimbăm de la un joc 
la altul și care să fie capabilă să 
dea un randament superior din pri
ma etapă.

Și acum o ultimă între
bare: pe ce lot contați ? 11

por- 
Hăl- 
Boc,

D.

— Jată.l: Ionescu și Sfetcu, 
tari — Pahonțu, Pal, Fronea 
măgeanu, Florea, Mocanu și 
fundași — Dragomir, luhas, 
Munteanu, Ivan și loniță, mijlocași
— Oprișan, Dridea I și Dridea 11, 
Badea și Moldoveana, înaintași.

Sintem siguri că returul va aduce 
afirmarea celor trei tineri din lot : 
loniță, Oprișan și Boc. Cu condiția 
să fie la fel de sirguincioși și mo
dești.

CONSTANTIN ALENE

despre turneulPresa greacă 
selecționatei Bucureștiului la Atena
ATENA, 18 (prin telefon de la corespondentul nostru). Presa 

ateniană apărută joi dimineața se ocupă de cel de al doilea meci 
susținut de selecționata orașului București în compania formației 
A.E.K. Am parcurs, pentru cititorii ziarului „Sportul popular", aceste 
cronici și iată ceea ce ni s-a părut mai important.

Ziarul de specialitate „ATHLET1KI ECHO" arată — printre altele 
— că ....echipa a lăsat o impresie bună. Atacul a jucat bine, dar
aceasta se datorește și jocului mediocru practicat de formația greacă". 
Un alt ziar care se adresează iubitorilor sportului „FOS TON SPORT", 
scrie: „Echipa romînă s-a prezentat în bună condiție fizică, dar a 
jucat fără finețe. Dintre compartimente, linia de atac s-a arătat supe
rioară celei de fund".

, „TA NEA", două cunoscute cotidiene, scriu, sub 
semnătura aceluiași cronicar, următoarele: „Oaspeții, transformați în 
bine față de primul lor meci susținut la Atena, au jucat mai rapid

„TO VIMA" și

Progresul București— Flacăra Moreni 1-1 (0-1)
Joi, Progresul a întîlnit pe terenul 

din ștr. dr. Sta.icovici formația de ca
tegorie B Flacăra Moreni cu care a 
terminat la egalitate prin golurile 
înscrise de Drăgan (Flacăra) și Șt. 
Georgescu (Progresul).

Dacă în jocurile anterioare de pre
gătire jucătorii echipei Progresul s-au 
comportat bine, în meciul cu Flacăra 
Moreni ei au înghesuit mult jocul pe 
centrul terenului, au combinat inutil, 
au trimis multe pase la adversari etc 
Despre calitatea slabă a jocului vor
bește și faptul că spre sfîrșit majori
tatea spectatorilor a preferat să ple
ce I De remarcat că la un moment 
dat, în locul lui Constantin Ion, care 
a fost scos de antrenori pentru că n-a 
respectat indicațiile date, a intrat, pe 
extremă... Mîndru I In schimb, jucătorii 
din Moreni s-au comportat mulțumitor.Golul lui Georgescu. (Fază din meciul Progresul București — Flacăra 

Moreni 1—1)
Foto: V. Bageac H. STETTER — coresp.

începe încheierea contractelor pentru rezervarea de bilete
la competițiile sportive

Selecționata orașului București 
s-a înapoiat în Capitală

întreprinderea de exploatare a bazelor sportive (I.E.B.S.) anunță cluburile și 
asociațiile sportive că încheie contracte pentru rezervarea de bilete la jocurile 
de fotbal de categ. A și internaționale ce se vor desfășura in acest an pe sta 
dioanele „23 August” și Republicii.

Informații la sediul întreprinderii, str. V. Conta nr. 16 et. VII serv, organiz. 
manif. sportive, telefon 11.79.70 ini. 116.

I.E.B.S. asigură contractanților rezervarea aceluiași număr de bilete la me
ciurile internaționale, ca și acela contractat pentru jocurile din campionat.

Ieri la amiază s-a 
tală, venind de la 
ta orașului București.

înapoiat în Capi- 
Atena, selecționa- 

După cum se

știe, fotbaliștii romîni au susținut în 
Capitala Greciei două jocuri în compa
nia echipei A. E. K.

MÎINE, DOUĂ MECIURI AMICALE ÎNTRE ECHIPE DE CATEGORIA A
ora 10,15, meciul dintre echipele bucu- 
reștene Rapid și Progresul, pe terenul 
Vulcan (fost Turda) este programată, 
cu începere de la ora 11,30 partida 
Steaua — Știința Cluj.

Iubitorii fotbalului clin Capitală vor 
putea asista mîine la jocuri amicale 
care opun formații din prima categorie. 
Pe stadionul Giulești se dispută, de la

și mai tehnic".
Cronicile 

„AVGY“,
„■
jvrvui vbinpti 1 vii mieriii. v>riaiu . „
mină au fost superiori și au obți
nut o victorie meritată". Cotidianul 
„APOGHEMAT1KY" subliniază fap
tul că „Echipa romînă a prezentat 
un fotbal caracteristic Europei cen
trale : simplitate tehnică și spirit 
colectiv11, iar „MES1MERINI" arată 
că „Meciul a fost de o calitate me
die și romînii s-au prezentat mat 
bine în special în prima repriză".

După cum se vede, presa a scos 
în evidență multe lucruri bune, dar 
sînt și cîteva sublinieri care merită 
în deosebi atenția antrenorilor.

ELIE SPORIDIS

apărute în ; ziarele 
.ELEFTERIAS» și 

AKROPOLIS", scot în evidență 
jocul echipei romînești. Cităm : „Ro

TREI ECHIPE OE FOTBAL STRĂINE

ÎN TURNEU ÎN TARA NOASTRĂ
Săptămîna viitoare își încep 

turneul în țara noastră forma
țiile Botev Plovdiv și Akademik 
Sofia din Bulgaria și Jednota 
Trencin din Cehoslovacia. Iată 
programul meciurilor: 25 februa
rie : PLOIEȘTI: Petrolul—Botev 
Plovdiv; BUCUREȘTI: lotul de ju
niori U.E.F.A.—Akademik Sofia ; 
ORADEA: Crișul—Jednota Tren
cin. 27 februarie: BRAȘOV: Stea
gul roșu—Botev Plovdiv. 28 fe
bruarie: PITEȘTI: Dinamo—Aka
demik Sofia; CLUJ: Știința—Jed
nota Trencin. 3 martie: CRAIO
VA: Știința—Akademik Sofia; 
ARAD: U.T.A.—Jednota Trencin.

® Minerul Baia Mare va pleca 
în cursul săptămînii viitoare în 
Bulgaria pentru un turneu de 
trei jocuri.



POPICE

MÎINE: PRIMELE JOCURI
ÎN „CUPA 6 MARTIE"

Tradiționala competiție de pregătire 
și verificare înaintea campionatului 
republican programează mîine primele 
jocuri. întrecerile dotate cu „Cupa 6 
Martie" se vor disputa în acest an 
pe două serii. Participă formațiile 
bucurejtene din categoria A : Steaua, 
Grivița Roșie. Dinamo, Progresul, Glo
ria și Constructorul, echipa studenților 
din Petroșeni și Flacăra roșie (ultima, 
din campionatul de calificare al ora
șului București).

Meciurile primei etape se desfășoară 
(de la ora 10) pe terenul Construc
torul. Conform regulamentului compe
tiției, jocurile acestei etape se dispută 
pe durata a 2 reprize de 30 de minute. 
In caz de egalitate, echipele vor bene

ficia de cîte 5 lovituri de pedeapsă 
de la 35 m pe centru.

Iată programul de mîine: Steaua — 
Gloria (ora 10) ; Grivița Roșie — Fla
căra roșie (ora 11,10); Progresul — 
— Știința Petroșeni (ora 12,20) ; Di
namo — Constructorul (ora 13,30).

• Joi 25 februarie va începe — de 
la ora 8 — consfătuirea metodică a 
arbitrilor bucureșteni. Sînt invitați să 
participe, în afara arbitrilor, antrenorii, 
jucătorii fruntași și foștii jucători din 
Capitală, care doresc să devină ar
bitri de rugbi.

• La 15 martie va începe cursul de 
arbitri organizat de consiliul orășenesc 
UCFS București. înscrierile se fac în
tre 1 și 15 martie (în zilele de marți 
și miercuri — de la ora 18 la 20).

PE PÎRTIA DE LA SINAIA, ACTIVITATE NEÎNTRERUPTĂ
SINAIA, 19 (prin telefon). între

cerile de bob de pe fțîrtia din localitate 
au continuat joi și vineri prin disputa
rea a patru manșe, fiecare dotată cu 
cîte o cupă. Trebuie să precizăm însă 
că. din cauza unor defecțiuni tehnice 
la virajul 10, doar concursul de joi 
s-a desfășurat pe toată lungimea tra
seului ; cele de vineri s-au disputat 
numai pe 7 viraje.

Rezultate : „Cupa Carpați" (joi) i 
1 Carpați II Sinaia (Panțuru—Nea- 
goe) 1:14.49; 2. Voința I Sinaia (Oan- 
cea — Cotacts) 1:16,16; 3. A. S. 
Armata II Brașov (Nedelcu — Bră- 
eșteanu) 1:19,48; „Cupa tineretului" 
(joi): 1. Bucegi I Sinaia (Vulpe — 
Rășcanu) 56,23; 2. I. M. S. Roman
(Maftei—Vernica) 57,42 ; 3. Voința III 
Sinaia (Stoica—Făcăleț) 57,53; „Cupa 
Virful cu Dor" (vineri): 1. Carpați II 
Sinaia 52,25 ; 2. I. M. S. Roman 
53,19; 3. A. S. Armata I (Enea —

Nedelcu) 53,75. Ultima manșă de vi
neri a fost cîștigată tot de echipajul 
Carpați II Sinaia, care a realizat cel 
mai bun timp pe un traseu scurtat: 
50,75. Urmează în clasament: 2. A.S 
Armata I 52,31; 3. Voința I Sinaia
53,02.

Sîmbătă și duminică se vor desfă
șura alte două concursuri: „Cupa re
giunii Ploiești" și „Cupa orașului Si
naia". Pentru fiecare competiție se vor 
face cîte două coborîri pe întreaga lun
gime a traseului.

Prof. PETRE POPESCU

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

hochei pe gheață TRAKTOR CELEA- 
BINSK cu sel. de TINERET, de azi, și 
cu comb. STEAUA + DINAMO, de mîi- 
rie. de pe patinoarul artificial din par
cul „23 August", biletele se găsesc de 
vînzare la casa specială din str. Ion 
Vidu șl în după-amiaza zilelor de joc, 
la casele patinoarului.

e Aceeași casă vinde șl bilete pentru 
GALA DE BOX de azi de la sala Flo- 
reasca și pentru întîlnirea internațio
nală de handbal (m) DINAMO BUCU
REȘTI—R.I.K. GOTEBORG de marți 
23/11, ce se desfășoară în aceeași sală.
• Patinoarul artificial din parcul „23 

August" este deschis pentru patinaj 
public miine orele 10—13.
• La patinoar funcționează un curs 

de inițiere în patinaj pentru copil Intre 
6—14 ani. înscrieri pentru seria care 
începe la 26/n se fac la patinoar în zi
lele de 22, 23, 24 șl 26/11, între orele 
12—17.

• La bazinul acoperit Floreasca con
tinuă cursul de inițiere la înot pentru 
cânii. înscrieri la bazin.

Titlul de campion al Capitalei
este disputat cu dîrzenie

După 13 runde, în finala campiona
tului masculin al Capitalei continuă 
să conducă Edgar Nacht. El are 8'/2 
puncte și 2 partide întrerupte în pozi
ții superioare (la Nicolici și Bondoc). 
La o jumătate de punct de lider se 
află Voiculescu, care a cîștigat la 
Teodorescu și Pitpinic, avînd și două 
întrerupte cu avantaj, la Nicolici și 
Dumitrescu. Reicher continuă să se 
afle în al doilea pluton, avînd și trei 
partide în suspensie (una amînată cu 
Chiricuță și două întrerupte în po
ziții aproximativ egale, cu Gavrilă și 
Erdeuș). Bondoc stă mai slab în în
trerupta cu Schlesinger, iar Gavrilă 
a cules două victorii: la Erdeuș și 
Rădulescu.

Maestra Elisabeta Polihroniade și-a 
jucat cu anticipație partidele, trebuind

să ia parte la turneul feminin de la 
Ploiești. Ea a cîștigat la Țepeneag, 
Pitpinic, Nicolici și Dumitrescu, a pier
dut la Radulescu și a făcut remiză 
cu Erdeuș și Teodorescu.

Alte rezultate: Braunstein — Radu
lescu */2—%, Nacht — Chiricuță 1—0 
(runda 11); Pitpinic — Andrițoiu 1—0, 
Teodorescu — Țucă 1—0 (runda 12) ; 
Andrițoiu — Teodorescu 0—1, Braun
stein — Pitpinic 1—0 (runda 13) ; 
Bondoc — Dumitrescu */2—%, Teodo
rescu — Schlesinger 0—1, Braunstein 
— Reicher 1—0, Țucă — Radulescu 
0—1 (întrerupte).

In clasament: Nacht 8’/2 (2), Voi
culescu 8 (2), Teodorescu 8, Gavrilă 
și Bondoc 7J/2 (3), Erdeuș 7 (1) etc. 
(T. NICOARA — coresp.).

Campionii universitari
La Predea] au luat sfîrșit întrecerile 

finale din cadrul campionatelor universi
tare, ediția 1965. Titlul la băieți a fost 
cucerit de Vasile Botezatu (Institutul 
Politehnic Brașov) care a totalizat 6 
puncte în cele 7 partide susținute. Ace
lași număr de puncte a fost obținut și 
de bucureșteanul N. Dăneț, care are 
însă un coeficient Soneborn mai slab. 
In continuarea clasamentului finalei 

masculine se găsesc : E. Pantazi (Bucu
rești) și E. Mozes (Timișoara) cu cîte 
5% p. H. Aldea (Iași) 5 p. Au parti
cipat în total 46 de concurenți.

Titlul de campioană universitară a 
rămas în posesia bucureștencei Heidrun 
Brantsch cu 6 puncte (din 7 posibile).

Pe locul doi — Victoria Vidrașcu (Bucu
rești) 5'/» p, iar în continuare : Pia Brîn- 
zeu (Timișoara), Voichița Ghișa (Ga
lați), Gabriela Ene (Constanța) și Ro- 
dica Zaharia (București) cu cîte 5 p. 
îiecare. Au luat startul 24 de concu
rente.

La încheierea întrecerii s-au acordat 
o serie de premii speciale. Pentru cele 
mai frumoase partide au fost premiați 
Costin Georgescu și Lucia Ardeleanu.

Cu prilejul campionatelor universitare, 
maestrul emerit al sportului Florin 
Gheorghiu, campion mondial de ju
niori și campion al țării, a susținut 
un simultan urmărit cu deosebit interes, 
în care a cîștigat 18 partide, remizînd 2.

Trăgătorii de la Steaua pe primele locuri la spadă și sabie

Rezultate valoroase
Pe arenele de popice din întreaga 

țară se desfășoară, în aceste zile, o 
bogată activitate competițională. Astfel, 
numeroase echipe sînt angrenate în 
prima etapă a campionatului republi
can, iar altele susțin o serie de întâl
niri amicale.

• Fosta campioană a țării, Petrolul 
Ploiești, a fost învinsă din nou, de 
echipa Rafinăria Teleajen, în campio
natul regional. De data aceasta însă 
petroliștii au pierdut pe propria arenă 
la o diferență numai de 6 p.d. Rezul
tatul final 5240—5234 p.d. pentru e- 
chipa Rafinăria Teleajen, de la care 
s-au remarcat Cristu Vinătoru (936 
p.d.), M. Silvestru (893 p.d.) și Gh. 
Silvestru (877 p.d.). De la învinși am 
reținut pe tînărul Dumitru Constantin 
(903 p.d.), Ivan Victor (908 p.d.) și 
l. Dragomirescu (893 p.d.).

• Rapid și Constructorul, clasate pe 
primele 2 locuri în campionatul mas
culin al Capitalei, s-au întîlnit recent 
pe arena Const-uctorul. Ambele echipe 
au reușit să depășească granița oelor 
5 000 p.d. Au învins gazdele cu 5 251- 
5 150 p.d., echipa Rapid affîndu-se ^si
lei la primul insucces. S-au remarca,. .■ 
Hie Popescu (928 p.d.), D. Coteanu 
(893 p.d.), D. Dencș (892 p.d.) de la 
Constructorul, V. Mîntoiu (906 p.d.) 
și M. Nițescu (861 p.d.) de la Rapid, 
care continuă datorită faptului că au 
o „zestre" mai mare de puncte, să de
țină primul loc.

în schimb, echipa feminină a clu
bului Rapid a preluat conducerea în 
clasament învingînd-o pe cîștigătoarea 
turului, Laromet cu 2 374—2 216 p.d.

• Echipele feminine și masculine 
ale clubului Constructorul București 
au susținut partide amicale cu spor
tivii din Giurgiu și Ploiești. Formația 
mâsculină a fost întrecută la Ciurgiu 
de Cetatea cu 5 244—4 991 p.d. Gh. 
Nedelcu și G. Pena de la învingători 
au fost marcați cu 969 și respectiv 
923 p.d.

De asemenea și echipa feminină a 
cedat, miercuri seara la București, în

Cu întrecerile rezervate trăgătorilor 
de categoria 1 și maeștri, campionatul 
Capitalei ia scrimă șe apropie de sfîr
șit. In limitele acestor categorii, deschi
zători de... pîrtie au ÎGst spadasinii, 
învingători pe toată linia, trăgătorii 
de la Steaua (Antrenorii Â. Vilcea și 
C. Ciocirlie), singurii care s-au cali
ficat în turneul de 6. Acest turneu, de 
un bun nivel tehnic, a stabilit urmă
toarea ierarhie t 1. St. Haukler 4 o.) 
2. St. Moldanschi 3 v. t 3. N. Mari
nescu 3 o. i 4. I. Falb 2 o i 5. St. V e- 
reș I v.; 6. C. Stelian.

Spadasinii clasați pe primele șase 
locuri participă direct la faza finala 
a campionatului republican.

Din restul concurenților, un număr 
de 7 și anume P. Dumitrescu. N. Isira- 
te și Gh. Cerea — STEAUA, C. Țin
tea, T. Sirbulescu și V. Teodorescu — 
ȘTIINȚA și R. Dobrescu —' SPC vor 
participa, alături de o serie de trăgă

tori din țară, la un turneu de calificare 
pentru finală.

Ieri după-amiază s-au desfășurat asal
turile din cadrul probei de sabie. La 
start — 21 de trăgători. Printre ei, sa- 
breri cunoscuți, actuali sau foști com
ponent! ai lotului republican ca 
I. Drîmbă, O. Vintilă, D_ Mustață, și 
I. Zilahi.

Ca și în proba de spadă, „bătălia" 
pentru primul loc a angajat în prin
cipal pe trăgătorii de la clubul Steaua. 
Victoria a surîs, în cele din urmă lui 
Dumitru Mustață. în puternică reveni
re, care l-a întrecut, într-un asalt de 
toată frumusețea, pe I. Drîmbă, cu 
10—8. De menționat că primele tururi, 
din preliminariile probei, s-au desfă
șurat sistem turneu și numai întrecerea 
primilor nouă trăgători rămași în con
curs a avut loc prin eliminare directă.

Clasamentul probei : 1. D. Mustață
(Steaua); 2. I. Drîmbă (Steaua); 3—4. 
I. zilahi și H. Bădescu (ambii de la 
Steaua); 5—8, St. WeisbocK (S.P.C.), 
Gh. Alexe, N. Constantin și O. Vintilă 
(toți de la Steaua); 9. C. Stelian 
(Steaua),.

Toți trăgătorii de mai sus se califică 
direct în finala campionatului republi
can.

Pentru un loc în finala competiției

vor trage, în cadrul unor turnee de 
calificare, următorii sabreri : t. Mihâi- 
lermu (S.P.C.), Gh. Culcea. I. Tudor; E. 
Ganea. S. Poenaru (toți de ia Steaua), 
M. Sandu (S.P.C.) și E. Turca (Știinla).

ic
Azi, campionatul continuă cu proba 

de floretă băieți (ora 17), iar mîine cea 
de floretă fete. Ambele probe se vor 
desfășura în sala de sport de la „Ju
ridice".

(1. st.)

fața formației Petrolul Ploiești cu re
zultatul de 2 289 p.d.—2 330 p.d. S-au 
evidențiat Valeria Popescu (394 p.d.), 
Florica Negoiță (392 p.d.) și Viorica 
llioiu (395 p.d.) în vîrstă de numai 
15 ani, de la Petrolul, iar de la gaz
de cele mai mari rezultate au fost 
obținute de Cornelia Grecu (414 p.d.) 
și Mariana Birou (401 p.d.).

Doriți sâ realizați 
fotografii de buna calitate ?

70 de autoturisme cîștigate in primele 40 de zile ale anului 1965

Participant» la sistemele organizate 
de Loto-Pronosport nu se poate să nu 
fi reținut faptul că în acest an se a- 
tribuie un mare număr de autoturis
me. Astfel, în primele 40 zile ale anu
lui 1965 au fost cîștigate 70 de auto
turisme numai la Loto-central și Pro
noexpres. Aceste 70 de autoturisme au 
fost cîștigate la următoarele trageri 
și concursuri î

20 la tragerea specială Loto-cen
tral din 1 ianuarie

40 la tragerea excepțională Loto- 
central
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10 la concursul special Pronoexpres 
din 10 februarie

La tragerea specială Loto-central a 
Mărțișorului se vor mai atribui încă 
20 de autoturisme. In afară de auto
turisme se mai atribuie: excursii Jn 
R.P. Ungară și R.S. Cehoslovacă, te
levizoare, magnetofoane, frigidere, a- 
parate de radio, mașini de spălat rufe 
ș.a.

Excursiile organizate prin O.N.T. in 
străinătate sînt apreciate în mod deo
sebit. La 2 martie a.c. un nou grup 
de cîștigători la Loto-central și Sport- 
expres vor pleca în excursie pe iti- 
nerariul București — Praga — Leip
zig — Berlin — Dresda — Budapesta 
— București. Spicuim din programul 
acestei excursii: la Praga: vizitarea 
Palatului Hradoiani, Biblioteca Stra
hov Tezaurul de la Loreta ș.a , la 
Leipzig: vizitarea monumentelor și a 
tîrgului ș.a.. Is Berlin: turul orașului 
cu vizitarea monumentului Pergainon, 
Dresda i vizitarea galeriilor de pic
tură, Budapesta: vizitarea Galeriilor 
Naționale ș.a.

UN PREMIU DE 120.000 LEI SI 10 
AUTOTURISME LA CONCURSUL 

SPECIAL PRONOEXPRES 
DIN 10 FEBRUARIE A.C.

In urma omologării buletinelor de 
la concursul special Pronoexnres d' ■ 
10 februarie a.c. au fost stabilite ur
mătoarele premii :

Premii in bani: Cat. I: 1 X 120.000

lei, cat. a Ii-a 18X10.501 lei, cat. a 
lll-a: 128 X 1590 lei, cat. a IV-a: 962 
X 272 lei, cat. a V-a: 3214 X 81 lei, 
cat. a Vl-a: 15997 X 23 lei.

Report categoria I: 81.821 lei.
Cîștigătorul categ. I: Rughinov V. 

din București.
Premii suplimentare: cat. I. 4 va

riante. cat a Il-a: 6 variante, cat. a 
Ilf-a: 20 variante, cat. a IV-a: 64 de 
variante, cat a V-a: 84 de variante, 
cat. a Vl-a: 495 variante, cat. a Vli-îr: 
1212 variante și cat. a Vili-a: 2703 
variante. ■

Numele cîșfigătorilor celor 10 auto
turisme a fost publicat în numărul de 
joi.

PRONOSPORT
Premiile concursului Pronosport nr. 

7 din 14 februarie 1965.
Categoria I: 30 variante a 9.033 lei;
Categoria a II-a : 448 variante a

234 lei.
Categoria a IlI-a : 3.631 variante a 

43 iei.
LOTO CENTRAL

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

5 72 15 41 46 22 38 57 74 18
Premii suplimentare: 19 85 18
Fond de premii: 965 154 lei.
Tragerea următoare va avea loc în 

București.
Rubrică redactată de Loto-Prono- 

sport.

FOLOSIȚI APĂSATUL FOTO
GRAFIC „C£RTO-PHOT“, ușor 
de manipulat, format 6,6, cu 
obiectiv de luminozitate 1/8 și sincronizare pentru 

lampa fulger
Prețul 280 lei
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Nu e vorba
poantă gazetărească. în 

sala de lupte de sub tri
buna stadionului Giulești, 
aproape jumătate din cei 
60 de copii — viitori lup
tători — sint frați. Ion 
Baciu l-a adus acum cițiva 
ani pe Mihalț Vio
rel Marmara a venit la 
un moment dat în sală 
cu Gabriel, Alexandru și 
Gheorghe; frații Șampek 
— Marin, Viorel și Flo
rin au venit... de mină; 
Ion Cristiadis l-a prezen
tat nu de mult antreno
rului Hitru pe mezinul, 
Constantin, iar Gheorghe 
Băiașu — deși mai mic 
de ani — l-a convins re
pede pe Costică.

dovedit acești copil, cda 
dirzeme pentru a învinge, 
ne spune prof. Hitru. 
Știind că cei mai buni 
vor intra în secția de 
lupte a clubului, copiii 
s-au luptat cum rar mi-a 
fost dat să văd. Din 120, 
ciți s-au prezentat la me
ciurile de selecție inter- 
străzi, au rămas în sală 
60- 70.

lată-i. pe saltea, la an
trenament, pe frații Bă
iașu. Gigi are 12 ani, 
Costel 13. „Arbitru", Mi
hai Baciu, idolul puștilor 
din sală.

— Costel, hai să repe

iiiniiimiHiinHinnninimiHHniiiiiiiminiiinniiiiiHiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiHimniiiiiiiiiiimniiiiiiiiiin
tăm „cheia" simplă la 
cap. Privește întii la mine 
cum se face.

exersăm „podul
Foto: S. Petrică

— în citeva luni să 
vezi ce mușchi faci!

Cum s-ar zice, intre 
frați n-a fost nevoie de 
prea multă muncă de lă
murire. Dar să nu credeți 
că puștii au venit la sală 
fără emoții, că profesorul 
Dumitru Hitru i-a primit 
fără rezerve. Nu !... Selec
ția s-a făcut și încă o se
lecție serioasă, in școlile 
din cartier, precum și în 
meciurile inter-străzi.

— Cită ambifie mi-au

Puștii sint, cum se spu. 
ne, ochi și urechi. îl res
pectă pe Baciu (deși are 
16 ani) pentru că știu de 
la antrenor că a venit la 
sală, ca și ei, pe la 10— 
11 ani. Și îl mai respectă 
pentru că Baciu a îmbră
cat anul 
campion 
niori.

acesta tricoul de 
al țării la ju-

R. CĂLĂRAȘANU

La grădina zoologică
Reporterul : Ce v-a plă

cut mai mult ?
Vedeta : „Leii"
Transferomanul : „Păsă

rile"
Baschetbalistul : „Gira

fele"
Portarul : „Panterele"

T1TI GHEORGH1U-
Vaslui

Mic dicționar
de sezon

Slalom
craiic: trebuie să 
pe la mai multe por ți I

Traseu biro 
treci

Banca penalizaților: 
Loc de gîndire pentru cei 
care confundă gheața cu... 
ringul I

Bob : Trabant pe ghea
tă

Gheață : Gazon conge
lat I

Meci de verificare la 
fotbal: Aperitivul returu
lui.

Patinoar natural: te
ren pentru care trebuie 
multă apă și... puțină ini
țiativă.

I. CH1VU

Ducîndu-se să ia un 
interviu lui Floyd Pat
terson, un ziarist l-a ză
rit pe copilul acestuia, 
în etate de 4 ani, echipat 
cu mănuși de box.

— De pe acum ați pus 
mănușile de box în mîi- 
nile copilului? li pregă
tiți să fie un mare boxer!

— Să vă spun sincer, 
nu atît pentru asta. Îna
inte de toate pentru a-l 
împiedica să-și bage de
getele în nas !

„5 biografii sportive"
Ne-a căzut întîmplător 

i-n mîini o cărțulie inti
tulată simplu: „5 BIO
GRAFII SPORTIVE". A 
tost editată la Petroșeni, 
sub auspiciile asociației 

'.sportive Jiul Petrila și 
cuprinde, redate de pana 
înzestrată a lui I. Bog
dan, biografiile a cinci 
dintre jucătorii care au 
acut faimă fotbalului din 
v'alea Jiului. Cine nu-și 
amintește de portarul 
Crîsnic, de fundașii Ro
moșan șî Vasiu, de mij- 
ocașul Farkaș II sau de 
naintașul Gabor ? Lor le 

închinată aceastăiste 
carte.

Dar 
turor 
țara noastră, care pot în
țelege din exemplul aces
tor cinci sportivi din 
Valea Jiului ce înseamnă 
dragostea pentru culorile 
clubului, ce înseamnă să 
pui pasiune în tot ceea 
ce faci, să fii totdeauna 
un entuziast. Multă drep-

nu numai lor: tu- 
fotbaliștilor din

Pe jos, în jurul lumii
De curînd l-am întîlnit 

la Iași pe americanul 
Lloyd Morrison, absol
vent al Conservatorului 
din New York.

— Sînt aproape cinci 
ani, ne-a spus el, de cînd 
am pornit să străbat cele 
5 continente. Puteam fo
losi pentru aceasta 
loace moderne de tran
sport. Am preferat, însă, 
să devin globtroter. Așa 
pot cunoaște mai bine, 
nu numai locurile dar șî 
oamenii care le locuiesc.

Aflăm în contiuare că 
temerarul sportiv, pornit 
în iunie 1959 din S.U.A., 
a vizitat pînă în prezent 
peste 20 de țări. El are 
amintiri de drumeție din 

.Franța, Oianda, Uniunea 
Sovietică, Austria, Elve
ția, Liban, 
etc.

In țara 
oaspetele studenților clu
jeni, a poposit ' la Bra
șov, Sibiu, a vizitat Valea 
Prahovei, petrecînd „un 
revelion de neuitat" la 
Sinaia, a cunoscut pano
rama nouă a lașului și 
monumentele sale arhi
tectonice și a petrecut
cîteva zile în Capitală.

— Bucureștiut, ne-a 
spus Lloyd Morrison,
este un oraș minunat,
iar oamenii Iui sînt ve
seli și plini de amabili
tate.

mij-

Siria, Canada

noastră a fost

cînd 
tre- 
de

fate are Romoșan 
spune că „jucătorii 
buie să fie pătrunși 
respect față de spectatori. 
Biletul de intrare repre
zintă un contract cu spec
tatorii. De aceea, fotba
liștii trebuie să se pregă
tească pentru a-l 
pecta, 
plăcute. Altfel, 
își retrage simpatia 
încrederea acordată echi
pei — elemente de care 
jucătorii au absolută ne
voie".

Toți cinci s-au retras

res-
oferind spectacole 

publicul 
și

în 1963 
sportivă, 
sînt 
Aurel 
Farcaș (II), și Gh. Ro
moșan sînt ingineri, Pe
tre Vasiu tehnician, iar 
Victor Gabor e antrenor.

Scriam mai de mult în 
ziarul nostru despre „pro
moția Jiului". A fost o 
promoție valoroasă. E 
ceea ce scot în relief și 
cele „5 biografii spor
tive".

din activitatea 
In orașul lor 

cetățeni respectați : 
Crîsnic, Emerit

MIRCEA TUDORAN

Plec în Ungaria, apoi în 
Cehoslovacia. în continua
re pașii mă vor duce 
alte meleaguri, spre 
prieteni cărora le 
vorbi despre cele ce 
văzut în frumoasa 
neavoastră țară.

I-am urat 
Lloyd Morrison 
tinue cu succes 
prin țările lumii...

spre 
alți 
voi 
atn 

dum-

iînărului 
să con- 
drumeția

AUREL CRIȘAN
y

Am căzut, că m-au trîn- 
tit ! Oameni serioși să 
trintească un biet copil 
pe strada Uranus! La 
Institutul de Cultură Fi
zică ! Ce oameni, 
și profesorii ăștia... 
se uită și ei la tine că 
mal debil la materia 
și te trîntesc. Nu țin 
mă că ești fiul unei 
me. Ce-i mal scump 
lume decit o i 
„O, mamă, dulce 
din negura de 
înțeleg să sufăr 
examen. Dar nu

Nici nu știți în 
dlții am fost examinat. 
Auzi, să tragi un bilet de 
pe catedră. Dar ce, 
menul de antrenor 
loz în plic ? Dacă 
așa, veneam la sesiune cu 
Bobiță, nepoțelul meu. 
Că are noroc în mina 
stingă, cum bagă mina în 
borcan scoate un loz eîș- 
tigător, S-a obișnuit puș
tiul cu borcanul că și de 
ziua mea, la masă, a bă
gat mîna pînă și în bor
canul cu muștar.

Am tras și eu un bilet. 
Ce subiect era acolo nici 
la dușmani să nu fie ! Am 
cerut permisiunea să-mi 
mai încerc norocul. După 
ce l-am citit pe-al doilea... 
l-am tras pe al treilea. 
Pe urmă am pus mîna 
pe al patrulea și eram cu 
ochii la al cincilea. Dar 
nu m-a lăsat profesorul. 
Mi-a zis :

— Popescule. ce, ești la 
Aprozar și alegi mere ?

pe

dom’le, 
Nu 
ești 
lor 

sea
ma

ps 
mamă ?... 

mamă, 
vremi”... 
eu la 

părinții j 
i ce con-

exa- 
e... 

știam

— Nici acolo nu-i 
alese ! m-am plîns eu.

Apoi am zis :
— Tovarășe profesor : 

n-aveți un bilet în plus ?
— Am unul la „Can

can” ! răspunse dînsul și 
mă invită să dezvolt su
biectul.

Am început să-l dezvolt 
și tocmai cînd ajunsesem 
s-o descriu pe Shirley Mc 
Laine în dansul apaș, m-a 
oprit zicîndu-mi sâ-i dez
volt subiectul din bilet.

— Să-I dezvolt de tot 
sau numai parțial ? l-am 
întrebat.

— Ia-ți inima-n dinți și 
vorbește, Popescule ! 
invită profesorul.

Cînd văzu că am 
ceput să tac și mai 
adăugă :

— Ce știi dumneata 
bine ?

— Știu „Madison" !
Dar n-a vrut să mă 

mineze la dansul 
Mi-a spus :

—- Mulțumesc, 
cule !

— N-aveți pentru
— Chiar că n-am! 

chis dînsul fără să 
seama că biata 
tata, toată familia, 
mă așteptau 
acasă ...că nu mergea ca
loriferul în bloc.

Și toate astea mi se trag 
numai de la bunica. 
Așa-mi trebuie dacă mă 
las tîrît în superstiții. Zi
cea că-mi ghicește dînsa 
subiectele în cafea. Și 
m-a pus să beau atîta de 
l-am întrecut pe Pașa din 
El-Zorab cu cinci ibrice 
și o ceașcă. Dar acum 
știu ce am de făcut. Cum 
ajung acasă mă pregătesc 
pentru sesiunea viitoare. 
O pun pe bunica să se 
reprofileze. Să învețe și 
ea. Să învețe ghicitul în 
stele. In trei stele, în cinci 
stele, în Hennessy, în 
Milcov și alte mărci. Că, 
după cafea... merge conia
cul !

exa- 
ăsta.

Popes-

ce :
a con

țină 
mama, 

toți 
înfrigurați

IONEL
(pt. conf. V. D. POPA 

și V. RADULESCU)Moneda — fotbal.
Desene de la cititori

terenu-

cumva
vreo...

F.l.F.A.

Să nu credeți 
că e vorba de 
monedă emisă de 
sau de vreo medalie ju
biliară. Este un jeton de 
nichel destinat arbitrilor 
de fotbal care se folosesc 
de el cînd „aruncă cu 
banul", înainte de meci, 
pentru alegerea 
lui.

Asemenea 
universale folosesc, 
special, arbitrii 
ționali. ~ 
spunea 
Popa, 
care 
parte o minge, iar

monede...
>n 

interna- 
După cum ne 

, arbitrul Mihai 
aceste jetoane, 

au gravate pe o 
pe

PORTRET
îi vezi portretul pe panoul 
Din centrul noului oraș, 
Iar faptelor le știi ecoul 
Căci are titlul de fruntaș.

Cu alți părinți in astă iarnă 
Făcu în parc un patinoar.
La astea toate îl îndeamnă 
O inimă de gospodar.

Cînd dirz precum îl știm din fire
El alerga pe stadion
Țișnind spre firul de sosire
Aflai că e și campion.

lar azi vecinii de pe stradă 
S-au strins și l-au felicitat. 
Aveau un nou motiv. Știți care? 
El e de-acum și candidat.

I. COSM1N

*

DE TOATE
scriitor 

la 
cu 
de 
In
ce 
au 

început să-și scrie auto
biografiile. Nici campio
nul olimpic la decatlon, 
Willi Holldorf, nu vrea 
să se lase mai prejos. 
Peste puțin timp va apare 
cartea sa autobiografică

Calitățile de 
s-au născut, se pare, 
multi sportivi o dată 
cîștigarea medaliei 
aur la Olimpiadă, 
tr-adevăr, din ce în 
mai mulți „olimpici"

intitulată „Regele atleti- 
lor“.

Modest 1

Arbitrul meciului Le 
Puy—Saint Etienne a flu
ierat sfîrșitul partidei în 
min. 33, din cauza nume
roaselor incidente care 
marcaseră desfășurarea 
jocului.

De notat că meciul era 
amical...

Deși a ...decăzut și se 
află acum pe la mijlo
cul plutonului în divizia 
B, fosta campioană a 
Franței, Reims, continuă 
să se bucure de simpatia 
amatorilor de fotbal. Re
cent, ei au putut fi vă- 
zuți în număr mai mare 
(20 628 de spectatori plă
titori) la meciul Red 
Star—Reims deoît Ia cel 
mai important joc din 
divizia A din acea etapă: 
Rennes—Angers (13 033 
spectatori).

conturul
joc, n-au
F.l.F.A. sau de

au

cealaltă 
teren de 
emise de 
alt for fotbalistic, ci 
fost confecționate de unii
arbitri care au vrut ast
fel să ușureze formalita
tea tragerii la sorți. Că
pitanii celor două echipe 
pot alege: mingea sau 
terenul...

DINU STOICA, BUCU
REȘTI. Floyd Patterson 
n-a participat la Jocurile 
Olimpice din 1956 de la 
Melbourne. Nici nu era cu 
putință : la epoca aceea 
el era de acum campion 
mondial la toate catego
riile în boxul profesionist.

IOAN PETCA, TG. 
JIU. „Clubul Minerul 
Baia Mare a anunțat a- 
cum citea timp că va re
nunța la jucători ca Stai- 
cu, Halagian și Colceriu, 
veniți din cele patru zări, 
promovînd în locul lor 
juniori și făcînd astfel să 
„cadă" unele denumiri 
care i s-au dat, printre 
care și aceea de... „se
lecționată a regiunilor". 
Dar iată că în formația 
Minerul, la ultimele me
ciuri de verificare, au a- 
părut din nou acești ju
cători. De ce ?“ Pentru 
că, în general, acestea 
sînt „noutățile" pe care 
le oferă echipele noastre 
de fotbal : X de la echipa 
Avînlul din Bîrlad a tre
cut la echipa Gloria din 
Tulcea și Y de la Gloria 
din Tulcea a trecut la... 
Avîntul Bîrlad. Juniorii ? 
Să mai crească 1

GRIGORE PRAZARU, 
TÎRGOVIȘTE. „Portarul 
execută un „aut de poar
tă". Mingea depășește — 
în aer — careul de 16 
metri, dar vîntul — care 
bate puternic — o întoar
ce din drum și pa... intră

Ospătarul la schi

de Petru Gavriliu

în plasă fără ca portarul 
s-o fi atins. Este gol ?“ 
Nu : e corner 1 Poate că 
unii cititori vor fi tentați 
să întrebe : „Dar dacă 

portarul atinge mingea în 
aceste 
poate

împrejurări, dar n-o 
împiedica să intre

în poartă?" E mai... grav, 
dar totuși nu e gol 1 Se 
dă lovitură liberă indi
rectă împotriva echipei 
respective, întrucît porta
rul a „jucat" 
balonul.

a doua oară

MAGHIAR, 
BOBDA.

EUGEN 
COMUNA 
1. Steaua s-a întîlnit de 
trei ori cu Ț.D.N.A. — 
de două ori la București 
(1951 și 1961) și o dată 
la Sofia (1961)—realizînd 
de fiecare dată același 
scor : 0-0. In care din a- 
ceste meciuri a ratat 
Constantin un „11 metri"? 
Nu știm. Pînă acum, cum 
era și firesc, noi am ținut 
numai evidența golurilor 
marcate. Dar ne-ați dat 
o idee : poate că n-ar fi

rău s-o întocmim, de aci 
înainte, și pe cea a golu
rilor... ratate. Numai că o 
să ne ia mai mult spațiu 1 
2. Cunoscutul fotbalist 
englez Jimmy Greaves a 
jucat un timp în Italia, 
la Milano.

ȘTEFAN 
VIDRA. 1. 
s-a întîlnit 
fotbal cu 
2. Antrenorul emerit E. 
Vogi are 60 de ani. El a 
debutat la 17 ani în prima 
echipă a Chinezului Ti
mișoara, campioana națio
nală între anii 1921-1927. 
Apoi, pînă în 1937 a ju
cat la Juventus (Petrolul) 
București. A fost selecțio
nat de 27 de ori în echipa 
națională. El și Apolzan 
—între ei doi alegerea e 
mai dificilă—sînt conside
rați, în general, de către 
specialiști, cei mai buni 
mijlocași pe care i-a avut 
fotbalul nostru.

VIRGIL, 
Romînia nu 
niciodată la 

Argentina.

Ing. DAN COȘA, BRA
ȘOV. Probele de înot 200 
m mixt bărbați și femei 
nu sînt specifice perfor
manțelor înalte și de aceea 
nu fac parte nici din pro
gramul J.O. și nici din 
cel al campionatelor euro
pene. Sînt probe neofi
ciale, la care se pot sta
bili însă recorduri mon
diale, ținute în evidență 
de statisticieni.

ION POȘTAȘU



ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
experimentală - avanpremieră 

campionatului mondial 
de biatlon

ELVERUM, 19 (prin telefon). înain
tea probei oficiale, care se desfășoară 
mîine, în cadrul campionatului mondial, 
biatloniștii au participat azi (n.r. ieri) 
la ștafeta experimentală 4 x 7,5 km. 
Cei peste 5 000 de spectatori au putut 
turnări o probă spectaculoasă care, 
după cum a hotărît Congresul federa
ției internaționale de biatlon, va deveni 
oficială în 1966, la Garmisch Parten- 
„kirchen. La start au fost prezente 12 
ștafete. Pe primul loc s-a clasat echipa 
Norvegiei, cronometrată în 2h 02,34, cu 
35 de baloane lovite (în loc de țintă 
se trage în baloane, fixate într-un pa
trulater cu latura de 1—1,5 m). Pe 
locurile următoare : Suedia „h 04,32 (33 
de baloane lovite), U.R.S.S., 2h 05,46 
<36 de baloane lovite), R.D.G. 2h 06,33 
<37 de baloane lovite), Finlanda 2h 11,00 
(31 de baloane lovite), ROMÎNIA (Vil- 
moș, Carabela, Cimpoia, Bărbășescu) 
2h 12,03 (33 de baloane lovite). Re
prezentanții noștri puteau să ocupe un 
loc mai bun, dacă Cimpoia și Bărbă
șescu nu ratau fiecare cîte două ba
loane. Trebuie spus că pentru fiecare 
balon nelovit, regulamentul prevede 
ca schiorul respectiv să parcurgă cîte 
200 de metri în plus. Foarte bine s-a 
comportat Gheorghe Vilmoș, care, în 
clasamentul individual, a ocupat locul 
VI, întrecînd pe toți concurența sue
dezi și finlandezi.

Mîine. la ora 13, se va da startul 
în proba oficială de biatlon,

PETRE FOCȘANEANU

Dinamo București a debutat victorioasă in C.C.E.
la polo: 7-4 cu Tunafors Eskilstuna

Prin telefon de la trimisul
din București miercuri, cam- 
polo ai Romîniei au ajuns 

Stockholm, iar joi

Plecați 
pionii de 
m aceeași zi la .
după-amiază au fost primiți în locali
tatea Eskilstuna de organizatorii 
grupei preliminare a „Cupei campioni
lor europeni". După un scurt răgaz, 
absolut necesar în urma drumului des
tul de obositor, echipa Dinamo Bucu
rești a făcut, în cursul serii, un ușor 
antrenament în bazinul care va găzdui 
această întrecere. Bazinul (25 m) este 
foarte frumos amenajat, iar apa are 
o temperatură care va permite desfă
șurarea întrecerilor în condiții bune. 
Dinamoviștii au mai făcut un antre
nament în cursul dimineții zilei de 
vineri, în compania jucătorilor echipei 
Cerveno Zname, campioana Bulgariei.

Turneul preliminar este așteptat cu 
mult 
prin faptul că tragerea la sorți a sta
bilit (

interes de localnici, mai ales

o serie deosebit de echilibrată în 
care se anunță partide foarte dispu
tate. Este vorba de seria A din care 
fac parte campioanele Romîniei, Un
gariei, R. D. Germane și Suediei, adi
că echipele Dinamo București, Dozsa 
Szolnok, Dynamo Magdeburg și Tu
nafors Eskilstuna. Din seria B fac 
parte campioanele U.R.S.S., Bulgariei 
și Olandei, respectiv formațiile 
V.M.F.M. Moscova, Cerveno Zname 
Sofia și D.E.F.T. Organizatorii au sta
bilit următorul program de disputare 
a jocurilor: vineri : Dynamo Magde
burg—Dozsa Szolnok, Dinamo Bucu
rești — Tunafors Eskilstuna, V.M.F.M

FOTBAL PE GLOB
ECHIPA CEHOSLOVACIEI 

IN MEXIC
După turneul din America de Sud, 

echipa Cehoslovaciei, care se pregă 
tește pentru preliminariile C. M., a ju
cat la Ciudad de Mexico cu formația 
„America", din prima ligă a campio
natului mexican. întîlnirea s-a termi
nat la egalitate : 1—1 (prin golurile 
marcate de Arlindo — min. 28 și 
Masny — min. 58).

Echipa prezentată de cehoslovaci : 
Schmucker, Lala, Pluskal, Popluhar, 
Weiss, Geleta, Kvasnak, Masny, Pos- 
pichal, Masek, Valosek
COMPETIȚIILE EUROPENE—LA ZI

Pînă acum, în competițiile oficiale 
rezervate echipelor de club din Europa 
s-au desfășurat următoarele partide 
din „sferturi": IN „C.C.E.": F. C. Koln 
— Liverpool 0—0 (revanșa la 3 mar-

nostru special Adrian Vasiliu-
Moscova — D.E.F.T. ; sîmbătă : Dozsa 
— Tunafors, V.M.F.M. — Orvenr 
Zname, Dynamo Magdeburg — Dina
mo București (dimineață), Dynanic 
Magdeburg — Tunafors, Cerveno Zna
me — D.E.F.T., Dinamo București — 
Dozsa (după-amiază). Duminică se 
vor desfășura partidele decisive între 
echipele din cele doua serii, astfel : 
echipa clasată pe locul 4 în seria A 
cu echipa clasata pe locul 3 în seria 
B, A3—B2, A2—B2 și Al—Bl, urmînd 
ca în urma acestor meciuri să se sta
bilească clasamentul final. Primele 4 
formații se vcr califica pentru etapa 
semifinală a „Cupei campionilor euro
peni

★
Dinamoviștii bucureștcni au debutat, 

aseară, cu o frumoasă victorie, realizată 
în fața campioanei Suediei, Tunafors 
Eskilstuna, o adevărată echipă repre
zentativă a acestei țări. Scor : 7—4 
(1-0, 3-3, 1-0, 2-1). Au înscris : Zahan 
(3), Kroner (3) și Mărculescu pentru 
Dinamo, respectiv Norman, H. Ander
sen (2) și Sandberg. A arbitrat, foarte 
bine, J. Bauwens (Belgia).

în cealaltă partidă din seria A, Dy
namo Magdeburg a repurtat o victorie 
surprinzătoare asupra formației Dozsa 
Szolnok : 9—7 (2-0, 1-4, 2-2, 4-1).

Ne-a scris „loli“!
fapt, aș putea spune că nu m-am aco
modat de loc — cu vacarmul de la 
Madison Square Garden. In pregătirea 
anterioară nu neglijasem amănuntul că 
in sălile de sport din America muzica 
nu contenește o clipă, că se fumează 
etc. M-au surprins insă proporțiile a- 
cestor neajunsuri pentru un atlet obiș
nuit cu liniștea de la stadionul Re
publicii. Trebuie să arăt că — un semn 
de apreciere deosebită a competiției — 
la primul concurs au fost la Madison 
Square Garden peste 18.000 de iubitori 
ai atletismului I Am simțit prietenia a- 
cestor spectatori cînd a fost anunțată 
performanța pe care am obținut-o și 
le sint recunoscătoare pentru căldura 
aplauzelor. De altfel, încă de la sosi
rea pe aeroport am remarcat cu bucii, 
rie atenția acordată de reprezentanții 
forurilor sportive și aș vrea s&Jîubli- 
niez prezența la sosire a d-lui Dan 
Ferris, președintele de onoare al Uni
unii Atletice de Amatori din S.U.A. 
Scriind aceste raiduri, mă gîndesc 
acum la sala de la „Colisseum" (n.r. 
sala din Los Angeles unde a avut loc 
cel de-al doilea concurs la care a par
ticipat loli). Doresc foarte mult să 
reușesc un rezultat mai bun decit cel 
de la Madison Square Garden. In orice 
caz, mă voi strădui și vă voi scrie...".

N.R. La Los Angeies, (olanda Balaș 
a ocupat din nou primul loc în proba 
de înălțime cti un rezultat superior — 
1,815 tn — ceea ce reprezintă o nouă 
corectare a recordului mondial pe pistă 
de podea Gîndurile pe care lolanda 
Balaș ni le-a împărtășit de pe coasta 
Atlanticului și-au găsit împlinirea la 
Los Angeles, pe coasta Pacificului...

De pe țărmul Atlanticului, rînduri'.e 
Iolandei Balaș ne-au ajuns după cinci 
zile dc drum. Cîteva impresii, com
pletări la știrile laconice ale agențiilor 
de presă. Dar, să parcurgem cîteva 
din cele așternute de Ioli pe hîrtie 
după concursul inaugural din cadrul 
turneului atletic pe care-1 întreprinde 
în S.U.A. :

„Am sosit la New York după 13 ore 
de zbor. O călătorie, desigur, obosi
toare, dar fără alte țieplăceri. Primul 
concurs — anunțat pe larg de presă — 
a avut loc, după cum știți, la Madison 
Square Garden, cunoscuta sală situată 
in imediata apropiere a hotelului Mil- 
town unde am fost cazată. Concursul 
a inceput la ora... 4,30 dimineața (bine 
înțeles, după ora I3ucureștiului). Îna
inte de a vă spune cite ceva despre 
proba de înălțime, vreau să vă scriu 
despre plăcuta surpriză de a afla că 
la proba la care urma să particip a 
fost desemnat ca arbitru fostul re
cordman mondial la săritura in înăl
țime, americanul John Thomas, clasat 
pe locul II la Jocurile Olimpice de la 
Tokio. Și, a inceput proba... Am sărit 
din prima încercare 1,55; 1,62; 1,72 și 
1,778 m. Ultimul rezultat a fost în
registrat ca record mondial pe pistă 
de podea. De altfel, in legătură cu a- 
ceastă pistă, aș vrea să vă spun că ea 
este bună și m-am acomodat mulțumi
tor cu ea. După stabilirea recordului 
am încercat la 1,816 și am ratat (in 
prima și ultima încercare) de puțin.

Mult mai greu m-am acomodat — de

(Continuare din pag. 1)

la tenis de masă

fie); Internazionale — Glasgow Ran
gers 3—1 (revanșa la 3 martie); în 
„CUPA CUPELOR" : Cardif Citty — 
Real Saragossa 0--I și 2—2 (pentru 
semifinale s-a calificat Saragossa); 
în „CUPA ORAȘELOR TIRGURI" 
(turul al Ill-lea) Juventus Torino — 
Lokomotiv Plovdiv 1—1 (returul la 6 
martie); Manchester United — Ever
ton 1—1 și 4—R (Manchester United 
s-a calificat în turul următor); Atle
tico Bilbao — Dunfermline 1—0 (re
turul la 3 martie); F. C. Liege — 
Atletico Madrid 1—0 (returul la 3 
martie); Strasbourg — F. C. Barce
lona 0—0 și 2—2 (urmează un al trei
lea meci).

★
Echipa iugoslavă Rijeka, aflată în 

turneu în Belgia, a învins cu 2—0 
(2—0) pe Standard Liege, prin golu
rile marcate de Radakovici și Gulin.

tras doar o singură dată în primul set, 
iar în cel de-al doilea a avut doar vreo 
5—6 încercări de a prelua inițiativa. 
Și în meciul pierdut la Fulin, Cobîrzan 
s-a lăsat dominat, fără a riposta prin- 
tr-un joc mai activ.

In general, sportivii noștri s-au pus 
cam greu pe picioare, au fost prea 
înceți în execuții, Giurgiucă și Negu
lescu au inițiat unele combinații fru
moase, dar încercările de a le repeta 
au eșuat, deseori, din cauza lipsei de 
siguranță în controlul mingii.

Prin urmare, trebuie acordată mai 
multă atenție automatizării proce
deelor tehnice și realizării unei îmbinări 
mai bune a loviturilor.

Oaspeții au opus o rezistență se
rioasă. Spartak Sokolovo este o echipă 
formată din sportivi reprezentînd trei 
generații : Vihnanovscki, în vîrstă de 
38 de ani, un jucător cu multă expe
riență dar depășit oarecum de cerin-
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! Breviar fotbalistic “’"de|
• FOTBALISTUL Gar

nier, de la F. C. Nîtnes, 
s-a mutat recent într-o 
nouă locuință. Nu mică 
i-a fost surpriza atunci 
când a constatat că loca
tarul apartamentului ve
cin se numește... Di Ste
fano ! Prilej de reflecție 
pentru Garnier : „Oh, fot
bal, ne urmărești peste 
tot"!

• BRAZILIANUL Didi. 
care semnase un contract 
cu clubul Alianțe din Ciu
dad de Mexico, a semnat 
un al doilea contract, cu 
clubul Vera Cruz. El a ar
gumentat aceasta prin 
faptul că soția lui nu poate 
suporta să locuiască la al
titudinea capitalei mexi
cane. Președintele clubu
lui Atlanta, generalul 
lose Manuel Nunez, care 
a anunțat această știre, a 
declarai că va ridica pro
blema in fața federației 
mexicane de fotbal și, da
că nu va obține satisfac
ție, va cere să i se inter
zică lui Didi să joace in 
Mexic.

întreprinde și in acest an 
un turneu in Europa. In
tre 20 și 30 iunie F. C. 
Santos a contractat mai 
multe jocuri pe continen
tul nostru. De menționat 
că in contractele înche
iate echipele gazdă au 
condiționat prezența lui 
Pele in echipă. In cazul 
cînd Pele va fi iruiispo- 
nibil, echipele gazdă iși 
rezervă dreptul de a rezi
lia contractul.

Fagii, Janich, Pascutti) 
etc.

• ÎNSCRIIND un gol 
în meciul cu Vicenza, 
Ezio Pascutti (Bologna) a

fotbal. Fapt curios, prim'd 
gol din cariera sa în pri
ma divizie a fost înscris 
de Pascutti tot împotriva 
echipei Vicenza, Ia l ia
nuarie 1956.

1

® ECHIPA F. C. San
tos, in care evoluează 
cunoscutul jucător Pele, va

• PRIMUL meci inter
național al Italiei va a- 
vea loc la 13 martie la 
Hamburg în compania 
formației R. F. G. Meciui 
constituie o „repetiție ge
nerală" înaintea intîîni- 
rii din preliminariile cam
pionatului mondial pe 
care Italia o va susține 
la 18 aprilie cu echipa 
Poloniei. In vederea a- 
cestor partide, un 
25 de jucători se 
nează în comun 
pe săptămînă. Din 
parte 6 jucători 
Internazionale 
nich, Corso, 
Guarneri, Mazzola, Pic- 
chi), 5 de la Milan (Lo- 
detti, Mor a, Rivera, Tra- 
paiioni, Trebi). 4 de la 
Fiorentina (Bulgarelli,

lot de 
antre- 

o dată 
lot fac 
de la 

( Burg- 
Facchetti,

PASCUTTI

• ÎN PREZENT, lotul 
fotbaliștilor austrieci, al
cătuit din 28 de jucători, 
se află într-un cantona
ment de 14 zile la Flo
rența. După 24 februarie, 
reprezentativa Austriei va 
susține două întilniri în 
R. F. Germană : cu Miin- 
chen 1860 și cu Borussia 
Gladbach. „Grosul" jucă
torilor pentru lot il dau e- 
chipele Rapid Viena (8) 
și F. C. Austria (7). Din 
lot face parte și Karli Kol
ler (36 de ani), care a ju
cat în 1954 in turneul fi
nal al campionatului mon
dial.

țele tenisului de masă modern; Miko 
— 21 de ani — campionul țării sale 
și una din „paletele" cunoscute pe 
continent. El acționează rapid, cu lo
vituri variate — mai ales ofensive — 
din ambele părți. Mezinul formației 
este Fulin (18 ani), un tînăr foarte 
combativ dar încă lipsit de expe
riență.

Iată rezultatele tehnice : Giurgiu
că — Vihnanovski 2—0 (8, 12), Co
bîrzan — Miko 0—2 (—14, —16), 
Negulescu — Fulin 2—0 (16, 15),
Giurgiucă — Miko 2—1 (—16, 19,
16). In setul al doilea, Miko a con
dus eu 10—7, 17—14, dar Giurgiu
că a egalat la 17 și după schimburi 
spectaculoase de mingi a cîștigat 
acest set ca și pe cel următor. Negu
lescu — Vihnanovski 2—1 (—19, 20, 
16). în setul secund, sportivul ceho
slovac a avut mereu avantaj : 15—11, 
17—13, 19—16. Negulescu a recuperat 
însă și scorul a devenit 19—19. Apoi 
Vihnanovski ratează un serviciu, iar 
Negulescu greșește și el un retur de 
serviciu. Scor : 20—20. Mai calm, Ne
gulescu reușește să cîștige consecu
tiv două puncte. în ultimul set, de 
la 13—8 pentru Vihnanovski, Negu
lescu face 5 puncte la rînd și apoi 
preia conducerea cu autoritate, ieșind 
învingător. Cobîrzan — Fulin 
(—18, —14), Negulescu — Miko 
( —18, —16), Giurgiucă — Fulin 
(14, 19).

marcat ccl de al 99-lea 
punct de cînd a fost pro
movat în categoria A a

• MIERCUREA viitoare 
(24 februarie) se desfă
șoară un adevărat derbi 
in sferturile de finală ale 
„C.C.E.": la Lisabona se 
intilnesc redutabilele for
mații Benfica și Real Ma
drid. Pînă acum toate bi
letele (65000) au fost 
vindute. Pentru a avea o 
„rezervă" de locuri, orga
nizatorii au montat o 
tribună suplimentară cu 5 
mii de locuri.

0—2
0—2
2—0

In „Cupa 
campionilor europeri“

la baschet
în „Cupa campionilor europeni" la 

baschet s-au disputat noi întîlniri, care 
s-au încheiat cu rezultatele :

Masculin: Spartak Brno (R. S. Ceho
slovacă) — Ignis Varese (Italia) 
72—67 (30—37) — meci retur din ca
drul sferturilor de finală. Inv:ngători 
în primul meci cu 90—84, italienii
s-au calificat pentru semifinale; Real 
Madrid — Villeurbanne 
84—65 ( 41—29). 
nioli s-au calificat 
competiției; O. F. 
Atena 101—84. în 
la Atena A.E.K. a 
scorul de 85’—78, astfel că pentru semi
finală s-au oalilicat 
iugoslavi, care au un 
bun ; T.S.K.A. Moscova 
covia 94—60 (43—28).

(Franța) 
Baschetbaliștii spa- 
pentru semifinala 

K. Belgrad—A.E.K. 
primul joc disputat 
obținut victoria cu

ba schetbaliștii 
coșaveraj mai 
— Wisla Gra- 
Victorioasărși 

în prima partidă, echipa sovietică ->a 
evolua în semifinale.

Feminin: Intr-un joc retur din ca
drul semifinalelor, Slavia Sofia a în
trecut pe Slovan Orbis (R.S. Ceho
slovacă) cu scorul de 57—44 (31--24) 
și s-a calificat pentru finala competiei. 
In prima întâlnire scorul a fost de 60-57 
în favoarea baschetbalistelor ceho
slovace.

(Agerpres)

ȘTIRI * REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE
ȘAH : După patru runde, în turneul 

internațional de șah de la Budapesta pe 
primul loc se află, la egalitate, Polu- 
gaevski (U.R.S.S.) și Szabo (R.P.U.), 
ambii cu cîte 3’/s p.

< Campionatul iugoslav de șah a con
tinuat cu runda a noua. Gligorici a cîș
tigat la Planici, Leban la Nikolici, Djur- 
covici la Puk. Conduce Matulovici cu 
61/» p (1), urmat de Parma cu 6 p (1), 
Gligorici 6 p, Bertok 5 72.

BASCHET : S-a stabilit ca întrecerile 
campionatului mondial masculin de bas
chet să aibă loc în martie 1967, în Chi
le. Cu acest prilej federația chiliana va 
sărbători 35 de ani de la înființarea sa. 
Și-au anunțat participarea la’ „mon
diale" 13 echipe, printre care S.U.A., 
Brazilia, U.R.S.S.

VOLEI : în cadrul optimilor de finală 
ale „C.C.E.” la volei masculin, în ora
șul finlandez Lahti s-a disputat meciul 
retur dintre echipele Kimmo și T.S.K.A. 
Moscova. Voleibaliștii sovietici au cîști
gat cu 3—0 (4, 6, 4), calificîndu-se în
sferturile de finală. Ei au terminat în
vingători și în prima partidă. In turul 
următor T.S.K.A. va avea ca adversar 
echipa Rapid București.

TENIS DE MASA : Mari surprize au 
fost înregistrate în finalele campionate
lor de tenis de masă ale R. P. Ungare, 
desfășurate la Budapesta. Titlul la femi
nin a revenit jucătoarei Lukacs. Aceasta 
a întrecut-o cu 3—2 în semifinale pe 
Eva Foeldy, campioana Europei, iar în

finală a dispus cu 3—0 de Jurik. Proba 
de simplu masculin a revenit lui Pig- 
nitzky, care în finală l-a învins cu 3—0 
(21—17. 23—21, 21—8) pe Harcsar. tn se
mifinale. Harcsar l-a eliminat cu 3—1 pe 
fostul campion european Berezik, iar 
Pignitzky a cîștigat cu 3—0 la Papp. In 
probele de dublu titlurile au revenit ur
mătoarelor perechi : masculin : Harcsar, 
Harangi; feminin : Foeldy, Jurik; mixt: 
Harcsar, Lukacs.

HOCHEI PE GHEAȚA : Pe patinoarul 
artificial al orașului Crimmitschau s-a 
disputat miercuri meciul internațional 
de hochei pe gheață dintre selecționata 
R. D. Germane și reprezentativa secun
dă a Suediei. Oaspeții au obținut victo
ria cu scorul de 4—3 (3—2, 1—1, 0—0).

TENIS : La Paris se desfășoară în pre
zent campionatele internaționale de te
nis pe teren acoperit ale Franței. în 
sferturile de finală ale probei de simplu 
masculin, Taylor (Anglia) l-a învins cu 
6—3, 0—0, 6"—3, 8—io, 7-^5 pe cehoslova
cul Holecek. Alte rezultate înregistrate: 
Wilson (Anglia) — Courcol (Franța) 6—1, 
6—1, 6—2; Urlich (Danemarca) — -----
clay (Franța) 6—1, 1—6, 3—6, 7—5, 
Leclerc (Franța) — ~ ~
ră) 6—2, 6—4, 6—4.

JUDO : La Palatul 
s-a disputat mediul _ _ _ _
pfezentativele Franței și Belgiei. Luptă
torii francezi au obținut victoria cu sco
rul cu 8—1. Feist, ilobert și Desrtldt au 
terminat învingători înainte de limită.

Bar- g_ 2 •
Gulyas (R.P. Ungal

sporturilor din Lille 
de judo dintre re-
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