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Selecționata de lupte clasice 
a cluburilor bucureștene 

evoluează in U.R.S.S.
stăzi a părăsit Capitala, ple
ci în U.R.S.S., selecționata de 
te clasice a cluburilor sporti- 
bucureștene. Lotul este for- 

t din elemente tinere de per- 
ctivă și va susține trei întîl- 
i In orașele Moscova, Ivanovo 
Minsk. Printre alții au făcut 
jlasarea : Gh. Stoiciu, I. Baciu, 
Gabor, Fi. Ciorcilă.

Joi, la Floreasca, 
o nouă gală de box 

ugiliștii noștri fruntași își eon
ii â pregătirile, în vederea tur- 
îlui de verificare ce va avea 
în luna martie. în acest scop, 

nisia de box a orașului Bucu- 
ti organizează joi, de la ora 19, 
sala Floreasca, o nouă gală de 

<c. în fvrogram figurează mai 
lte mttiuri atractive, în care 
' evolua boxeri bine cunoscuți 
atorilor de box din țara noas- 

Dintre aceștia notăm : N. 
iu (Progresul), Șt. Ispas (Ra- 
), N. Mariuțan (Progresul), C. 
"ef (Viitorul), l. Marin (Pro- 
svJl), P. Cîmpeanu (Metalul)

N. Puiu, stingă, în acțiune

' IIPA 8 MARÎIf"
LA HAND3AI FEMININ

.a Oradea, în cadrul acestei 
mpetiții, organizate de comisia 
ășenească de handbal, s-au în- 
glstrat rezultatele : Voința — 
S.E. 9—0 (2—fl), Tipo—Tricbul II
3 (2—1). Tricoul j — Tipo 9—8 

—3), Favorit — Tricoul II 28—1 
—1), Voința — F.C.O 22—5

5—0). Jocurile continuă (I. Boi- 
ș și V. Sere, coresp.).

> Rapid București 
a plecat ieri

' in îzrael
Ieri dimineață, pe calea aerului, 
plecat spre îzrael formația 

APID. Au făcut deplasarea ur
ătorii jucători ; Arterei, Urzî- 

’.anu. LXipescu, Motroc, DOn, 
reavu. Matri, Dinu, N Georges, 
t. Jamaiscțd, Năsturcscu, Dtiini. 
iu II, Ionescu, C&dreanu, Krăus, 
ugiubei Antrenori : Valentin 
.ănescu și Victor Stănculescu. 
Rapid va susține trei meciuri, 
inform următorului program ; 24 
bruarie, la Tel Aviv cu Macabi 
el Aviv ; 27 februarie, la Haiffa, 
1 selecționata orașului; 3 mar- 
e, la Tel Aviv cu selecțidnata 
rașului.
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Returul Dinamo București—R. I. K. Goteborg
se dispută ustă-seuru în suin Floreasca

' 11 """'.......... 1 1 .......................................................................... î

SFfRTORILE Bl FINALĂ ALE „C. C. f.“ LA HAUDBA1 MASCULIN

Ninsoarea din aceste zile, mai 
bogată ca oricînd în Europa, a 
împiedicat zborul multor avioa
ne, astfel că echipa campioană 
a Suediei la handbal în 7, R.I.K. 
Goteborg, n-a putut sosi la 
București nici duminică și nici 
ieri. Sportivii suedezi au plecat 
din Goteborg și se găsesc la 
Copenhaga, unde așteaptă să-și 
continue călătoria. Sosirea lor 
în Capitală este așteptată pentru 
astăzi, astfel că returul partidei 
Dinamo București — R. I. K.

Goteborg se dispută astă-seară 
cu începere de la ora 20,30, în 
sala Floreasca. Arbitrul întîlnirii 
este L. Keszthely (R. P. Un
gară). în deschidere, la ora 
19,30, va avea loc o partidă a- 
micală între formațiile feminine 
Știința Buc. și S.S.E. nr. 2 Buc.

întîlnirea dintre dinamoviști și 
suedezi se anunță foarte intere
santă și promite tin spectacol 
sportiv agreabil. La aceasta va 
contribui și faptul că Dinamo a 
cîștigat prima „manșă" la o di-

Rapid și Farul participă la a IV-a ediție 
a Turneului balcanic de fotbal

ferență de 13 goluri (24-11), 
handicap care -— teoretic — este 
greu de remontat.

Antrenorul emerit Oprea Vlase 
ne-a informat că îi va alege pe 
cei 11 jucători pe care Dinamo 
îi va înscrie pe foaia de arbitraj 
din următorul lot: Redl și Bo- 
golea, portari, Mircea Costache I, 
Moser, Ivănescu, Hnat, Ionescu, 
Coman, Popescu, Nica, Radu
lescu, Mureșan, Covaci și Schu
mann. Suedezii au anunțat so- 
sirea următorului tot : Lind
blom, Norman, Carlsson, Jinner. 
mark, Davidsson, Andersson, L. 
Gustafsson, Koch, Alfredsson, 
Petersson, Johansson și R. Gus
tafsson.

VOTUL DAT TN ALEGERILE DE LA 7 MARTIE 
CANDIDAȚILOR FRONTULUI DEMOCRAȚIEI 
POPULARE VA FI UN VOT PENTRU ÎNFLORI
REA ORAȘELOR Șî SATELOR, PENTRU BUNĂ
STAREA Șl FERICIREA ÎNTREGULUI POPOR 1

(Din MANIFESTUL Consiliului Național 
al Frontului Democrației Populare)

Turneul balcanic de fotbal a a- 
juns la cea de a patra ediție. 
(Reamintim cititorilor că prima 
ediție a fost cîștigată de Steagul 
roșu Brașov, iar cea de a treia 
a revenit formației bucureștene 
Rapid). Recent s-a stabilit compo
nența celor două serii :

SERIA I : cernomore Varna, 
Besiktas Istanbul, Rapid Bucu
rești, „17 Noiembrie" Tirana.

SERIA A Il-A : Olimpiakos Pi
reu, Vardar Skoplje, Spartak 
Plovdiv, Farul Constanta,

pînfi acum s-au stabilit datele 
meciurilor pe care le va susține 
Farul în compania lormațiel 
Spartak Plovdiv. Primul joc se 
va disputa Ia Plovdiv la 28 apri
lie, sub conducerea unui arbitru 
iugoslav, iar cel de al doilea la 
Constanța, la 12 mai, și va fi 
condus de un arbitru albanez.

Partida Olimplakos Pireu — 
Spartak Plovdiv programată pen
tru 10 martie la Pireu, va fi con
dusă de C. Nițescu — Romînia.

Slovan Bratislava
joacă mîine în Capitală

Echipa cehoslovacă de hochei 
pe gheață, Slovan Bratislava, 
sosește azi în Capitală. Oaspeții 
vor juca mîine, pe patinoarul 
„23 August", de la ora 19, cu 
selecționata de tineret a țării 
noastre, iar țoi vor îniîlni com
binata Steaua-Dinamo.

In fotografie, atacantul Starsi 
de la Slovan (itl tricou alb), In 
duel cu Novy de la Spartak So
kolova, intr-un meci de cam
pionat.

(Citiți amănunte în pag. a 6-a)

Urcușul abia începe..
Recent, într-o sală „frenetică”., echipa 

de volei Tractorul Brașov a întrecut 
fără drept de apel pe actualii campioni 
ai țării — Rapid București — formație 
aureolată de o faimă europeană. Cro
nicarul de specialitate n-a precupețit 
laudele la adresa învingătorilor. Trac
torul fiind astăzi „cineva*4 în voleiul rb- 
mînesc. A fost una dintre cele Tnai fru
moase duminici ale voleibaliștilor bra
șoveni, ale supotterllor lor. Poăte că 
unii dintre ei — Sportivi sau Suporteri 
— savurând satisfacția victoriei, și-au 
purtat gînduri'le spre anii trecuți, cînd 
echipa Tractorului era mai tînără, cînd 
făcea primii pași pe aspbul drum al 
consacrării. Poate că î-n zilele acelea cei 
mai entuziaști dintre ei visau ziua aceas
ta. Poate că și acum, în alte secții ale 
clubului Sportiv Tractorul, sînt plăsmui
te visuri din același aluat. Scriind aoes- 
te rânduri, ne gîndim la secțiile de 
handbal, box, fotbal sau schi. Scriind 
rândurile de față, ne gîndim la lunga 
discuție pe care am avut-o, într-una din

diminețile acestei ierni, cu cei care se 
străduiesc să dea viață visurilor aces
tea — conducătorii clubului, antrenorii, 
tehnicienii...

— Dacă ar trebui să stabilim trăsătu
ra caracteristică a clubului nostru — 
ne spunea loan Handrea — secretar al 
clubului Tractorul — cred că ea nu 
poate fi alta decît TINEREȚEA. Cineva 
spunea că „Tractorul4* poate fi asemuit 
cu o „rampă” de pe care sînt lansate 
elementele tinere talentate.

Noi coordonăm activitatea celor 26 de 
asoeiații existente în uzina Tractorul. 
Tot ce se face aci pentru sport are un 
singur sens : căutarea celor mai dotați 
dintre tineri, celor mai talentați, atra
gerea lor spre secțiile de performanță. 
Intrați în „laboratoarele” conduse cu 
pricepere și pasiune de tehnicienii noș
tri, avînd la dispoziție condiții optime 
de pregătire. Veți vedea că se muncește 
cu perseverență pentru cizelarea calită
ților lor native. Ai de unde să faci se
lecție. în cete 26 de asociații sînt cu

IMPRESII DIN S.U.A
Corespondență specială

evidența concursurilor „pe lemn" 
(acesta aparținuse, pînă atunci, 
atletei canadiene Diana Ge- 
race, cu performanța de 5 pi
cioare și 9 degete — circa 
1,75 m). Cronicile primelor în
treceri atletice organizate de 
New York Atletic Club au sub
liniat și au comentat, pe larg, 
acest rezultat, ca și alte perfor
manțe deosebite, care au fost

GH. ZÎMBREȘTEANU 
antrenor federal

NEW YORK (serviciul nostru 
de Telex).

Am să încerc, în aceste rîn- 
duri, să completez primele im
presii pe care Iolancla Balaș 
le-a împărtășit, celor de-acasă, 
in scrisoarea trimisă după con
cursul de la Madison Square 
Garden. Competiția, care are 
un caracter tradițional (s-a des
fășurat cea de-a 97-a ediție), a 
reunit, după cum se știe, mulți 
dintre marii atieți ai lumii. 
Printre ei, Iolanda Balaș, care, 
chiar din primul concurs, a co
rectat recordul mondial ținut în (Continuare în pag. a 3-a)

i

j Schiorii romini participă 
la concursul 

armatelor prietene
ț Sîmbătă, duminică și luni se 
l va desfășura în localitatea 
4 Kavgoîovo de lîngă Leningrad 
4 concursul de schi al armatelor 
4 prietene la care vor lua par- 
.4 te și sportivii romîni, Progra- 
\ mul concursului prevede pro- 
J bele de biatlon, patrulă mili- 
} tară, combinată nordică, sări, 
j turi speciale și ștafeta 4 x 10 
|.km Schiorii noștri vor par'tî- 
) cipa la biatlon, ștafeta 4 x 10 
| km și patrulă (25 km). Din lo- 
? tui romîn fac parte Gh. VU- 
J moș» Gh. Cimpoi», N. Rărbă- 
J șescu. Dinu Petre. Gh. Cineu, 
? Gh. Bădescu, St Drăgv.ș, N 
J Țeposu, I Alexandrescu, Cl 
j Carabela ș.a.
}--------------------------------------------

Raid-anchetă prin citeva secții de performanță

Se muncește planificat sau NU?...
Ca în orice domeniu de activitate, și în 

sport — mai ales în cel de performanță 
— planificarea muncii joacă un rol ho- 

tărîto-r în obținerea unor rezultate superioare. 
Stabilirea în mod realist a obiectivelor ce ur
mează a fi atinse, în raport cu condițiile exis
tente, eșalonarea ritmică a etapelor fixate 
pentru îndeplinirea planului propus, precum 
și folosirea celor mai potrivite metode de 
antrenament constituie cheia succesului în 
munca de ridicare a nivelului performanțelor 
sportive.

Experiența celor mai buni antrenori din 
țdra noastră, Ca și a unor apreciați tehnicieni 
de peste hotare, confirmă faptul că la baza 
marilor performanțe au stat și stau calitatea 
planurilor de pregătire și organizarea muncii 
pentru îndeplinirea lor sistematică.

lucrările Plenarei Consiliului Generai al 
UCFS din ianuarie a.c. au arătat că în cursul ce

lei de a doua jumătăți a anului 1964 inactivita
tea sportivă de performanță s-au înregistrat 
o serie de rezultate slabe în întrecerile in
ternaționale și îndeosebi la Jocurile Olimpice 
de la Tokio. Printre cauzele care au determi
nat această situație Se numără și „calitatea 
necorespunzătoare a nivelului procesului iiv 
stcuctiv-educaiiv dintr-un mare număr de secții 
pe ramură de sport din cluburi și asociații". 
S-a subliniat că „rezultatele de nivel inter
national sînt posibile numai printro pic-ificare 
judicioasă a antrenamentului, ceea ce duce rn 
mod firesc la ridicarea calității procesului de 
instruire".

Ținînd seama de toate acestea si în dorința 
de a contribui la lichidarea lipsurilor care se 
mai manifestă în acest domeniu, am organizat 
un raid-anchetă la cîteva din secțiile unor 
cluburi din Galați, București și lași, lată cons
tatările noastre :

prinși peste 6700 de membri UCFS. La 
întrecerile Sparâachiadei republicane au 
participat peste 8 *000 de tineri și vîrst- 
nici, iar în prima etapă a actualei edi
ții a Spartaehiadei de iarnă au concurat 
de asemenea, ia diverse ramuri de sport, 
un număr mare de partieîpanți. Aceste 
competiții ne-au prilejuit și ne prile
juiesc căutarea și depistarea „diamante- 
lor“. Și exemplele sînt multe. Boxerii 
juniori Tîberiu Kineses — campion 
•R.P.R. la categoria hîrtie, Constantin 
Bumb — campion orășenesc la catego
ria minimă. Eugen Șeu, Nicolaie Streși
nă $i alții au fost remarcați la Sparta- 
chîada republicană sau la alte compe
tiții de mase.

Acesta este un aspect. Dar mai sînt 
și altele. De altfel, în legătură cu aceas
ta problemă am vrea să facem o măr
turisire. Rareori, avînd în față întreaga 
activitate a unui club, obiectivele sale, 
măsurile luate pentru îndeplinirea lor, 
am avut atît de complet senzația unui 
lucru început bine, clădit pe baze seri
oase. Aproape toate cele opt secții de 
performanță ale clubului au „schema”

(Continuare in pețg. a 2-a)

Două aspecte total diferite în activitatea

boxului gălățean

Galați este unul din impor
tantele centre pugiiistice ale țării 
noastre. Cu mulți ani în urma, 
sălile de box din acest oraș erau 
izvoare permanente de elemente 
valoroase, care îmbogățeau ca
drele echipei noastre naționale. 
Apoi, „izvoarele" au secat... Ple
case antrenorul Petre Mihai. In 
ultimul an, revenirea sa în acest 
oraș a înviorat activitatea pugi- 
iistică.

Zilele trecute am vizitat sălile 
de box din Galati în dorința de 
a cunoaște modul în care se 
muncește aici, calificarea antre
norilor, calitatea planurilor și 
felul în care ele se îndeplinesc.

In frumoasa sală a Construc

torului i.C. O* în care se antre
nează aproape GO de boxeri, an
trenorii Petre Mihai și Gheorghe 
Roșea se străduiesc să-și pregă
tească elevii la un nivel superior, 
corespunzător — de altfel — con
dițiilor existente în această sală. 
Ne-a impresionat plăcut felul în 
care antrenorul Petre Mihai a 
știut să-șî organizeze actiyitatea. 
$î nu numai atît. Modul în care 
acest antrenor își realizează pla
nurile de pregătire, priceperea 
cu care conduce antrenamentele 
au demonstrat faptul ca el este 
bine documentat. Rezultatele ob-

(Coniinuate in pag. a 4-a} ,



Campionatele școlare in orașul Bacău

Unele rezultate bune, 
dar și mult formalism...
Campionatele republicane școlare reprezintă principala competiție adre

sată elevilor noștri. O întrecere tradițională, ajunsă anul acesta la a 
16-a ediție, care oferă tineretului școlar prilejul de a participa la o 

activitate sportivă continuă, organizată. Prin intermediul acestei competiții 
au fost depistate de-a lungul anilor numeroase elemente de perspectivă care au 
ajuns în loturile republicane.

Colocvii în Munții Rodnei

Ediția actuală a „republicanelor" 
școlare se află în plină desfășu
rare. începute încă din toamnă, 

întrecerile au ajuns, în multe cazuri, 
la nivel orășenesc sau raional. Ne pro
punem în aceste rînduri să arătăm 
cum se desfășoară competiția într-unul 
din orașele mari ale țării, la Bacău.

De la început trebuie să arătăm că 
ceea ce am întîlnit acolo nu ne-a mul
țumit decît în parte. Competiția „tră
iește", de fapt, doar prin două aso
ciații sportive — acelea ale școlilor 
medii nr. 1 și nr. 2. Un număr de 600 
de elevi și eleve de la S.M. 1, bine în
drumați de comitetul UTM și colecti
vul profesorilor de educație fizică 
(Gh. Creangă, V. Ghenade și I. Cons- 
tandache), au luat parte la etapa I, 
pe clase și școală, organizată la volei, 
gimnastică (băieți) și handbal. In curs 
de desfășurare sînt întrecerile de bas
chet și cele de atletism. Inaugurate la 
mijlocul lunii noiembrie, aceste între
ceri au asigurat elevilor o activitate 
sportivă continuă.

La S.M. 2 au fost organizate între
ceri la volei și atletism. în schimb, la 
gimnastică, sport care se bucură de 
mult interes în rîndul elevilor băcă- 
oani, nu s-a făcut nimic. Profesoara 
Olimpia Lucaci, responsabila catedrei, 
ne-a dat o explicație care nu prea ne-a 
convins :

— La gimnastică nu avem elemente 
de mare perspectivă- Și dacă n-ai nici 
o șansă de a rezista, chiar și pe plan 
orășenesc, n-are rost să mai pierzi 
timpul organizind etapa.

Este un raționament suî-generis, cu 
care nimeni nu putem fi de acord, fi
indcă după acest „principiu", neavînd 
concursuri, niciodată fetele și băieții de 
Ia S.M. 2 nu vor ajunge să se afirme 
în gimnastică.

In restul școlilor, acțiuni sporadice 
și, mai ales, fără o documentare pre
cisă, concretă. Prea puține fișe de con
curs, nici o evidență edificatoare.

Cum am semnalat, în multe orașe 
unele întreceri au ajuns la etapa 
a doua, pe localitate sau raion. 

La Bacău, încă nu poate fi vorba de 
așa ceva. Prof. Gabriel Zaharia, res
ponsabilul cercului pedagogic al profe
sorilor de educație fizică din Bacău a 
ținut să ne spună :

— Nu peste tot există condiții opti
me de desfășurare a întrecerilor. S.M. 1 
are o sală proprie, bine dotată ; de 
altfel, cea mai înzestrată din oraș. Și 
la fel S.M. 2. La S.M. 3 și S.M. 4, 
la școlile profesionale, se lucrează însă 
în condiții ceva mai grele, în săli im
provizate, fără o aparatură adecvată.

— Și atunci ?
— Etapa I pe clase și școală se or

ganizează... cum se poate; cea pe oraș

VESTI DIN T
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CONCURS DE PATINAJ LA CLUJ

La Cluj s-a desfășurat recent un mare 
concurs de patinaj. Asociația Olimpia, 
a fost organizatoarea acestei frumoase 
competiții care a atras pe gheața lacului 
din parcul orașului un însemnat număr 
de concurenți și peste 1 000 de specta
tori. Concursul, ne relatează corespon
dentul nostru P. NAGHI, a evidențiat o 
serie de elemente talentate care instruite 
cu pricepere pot urca multe trepte spre 
măiestrie. Iată acum numele celor mai 
buni, pe categorii de vîrstă : Fete, cat. 
7—10 ani: 1. Clara Biro, 
2. Ileana Gavozdea. 3. 
Agneta Laszloczki. Cat. 11 
— 12 ani: 1. Mihaela Al- 
țnășan, 2. Doina Rusu, 3. 
Estera Fuldp. Categ. 13— 
14 ani: 1. Mariana Nagy, 
Băieți, categ. 13—14 ani: 
Adalbert Biro.

Cîteva cuvinte de laudă 
pentru antrenorii Andrei 
Șomodi, Edita Farkaș (O- 
limpia) și Vasile Boldiș 
(Centrul de copii).

FĂRĂ COMENTARII...

Corespondentul nostru 
NICU SBUCHEA ne re
latează, intr-o scrisoare 

— Ia primăvară. De altfel. în unele 
cazuri, etapa pe oraș nici n-o mai 
ținem.

_  ? ? ?
— De pildă, la baschet. In oraș nu 

avem decît două echipe rr.ai tari — una 
de băieți, alta de fete. Ele se califică 
de drept în etapa următoare. La gim
nastică, de asemenea, se cam știe cine 
este fruntașă pe localitate. Doar la vo
lei și handbal există... probleme, fiind 
mai multe echipe. Cîte șase. De ase
menea, la atletism.

Este adevărat că școlile băcăoane nu 
dispun de „condiți speciale" pentru o 
activitate sportivă organizată pe timp 
de iarnă îndeosebi. Dar este tot atît de 
adevărat că în acest fel de a munci 
există o serioasă doză de formalism. 
„Soluția" cu calificarea — din oficiu — 
în etapa pe localitate este cea mai edi
ficatoare.

Campionatele școlare se adresează 
tuturor elevilor. Acesta este și 
rostul competiției : de a cuprinde 

în întreceri tineretul studios din școli, 
fără excepție. De aici necesitatea or
ganizării cît mai temeinice a primei 
etape, mai ales. Și aceasta, indiferent 
de șanse. Calificarea „din oficiu" a 
unor echipe și sportivi mai avansați ca 
pregătire nu va face decît să scadă in
teresul elevilor față de competiție. Este 
un adevăr pe care profesorii de educa
ție fizică din orașul Bacău nu trebuie 
să-l treacă cu vederea. Cel puțin de 
acum înainte.

TIBERIU STAMA

Actualități
• Duminică, în cadrul Spartachia- 

dei de iarnă a tineretului, peste 50 de 
tineri din asociațiile sportive Tînăra 
gardă, Steagul roșu, Spartac, Vulcan, 
ICAR și Palatul Pionierilor s-au între
cut într-un interesant concurs de o- 
rientare turistică în pădurea Pustnicul. 
La capătul unui traseu dificil, care a 
măsurat 13 km, pe primul loc s-a 
clasat echipa asociației sportive Spar
tac, urmată de Tînăra gardă.

• Comisia orășenească de turism-al- 
pinism de pe lîngă C. S. Oradea a 
organizat recent un curs pentru in
structori și arbitri, de orientare turis
tică, la care participă 118 cursanți 
din 80 de asociații sportive. Cursul 

sosită recent la redacție, o stare de 
lucruri care ni se pare cel puțin ciu
dată : „In asociațiile I.R.I.L., întreprin
derea „11 Iunie" și Vidra din Orăștie 
pină la 15 februarie a.c. nu s-a desfășu
rat nici un concurs in cadrul actualei 
edi(ii o Spartachiadei de iarnă a tine
retului".

Comentariile sînt de prisos...

DAR ATLETISMUL?...

Scriindu-ne, pe marginea conferinței 
de dare de seamă și alegeri a asociației 
Partizanul Bacău, corespondentul nos-

Pe Valea Vișeului, la o altitudine 
de. peste o mie de metri, se află 
Complexul sportiv și cabana Borșa. 
Frumusefea peisajului montan, ca și 
renumele cabanei atrgg aici — vara 
și iarna —■ mii de turiști și sportivi. 
Vara, aerul ozonat, excursiile spre ca
bana zoopastorală din Pasul Prislop, 
rezervațiile de capre negre de pe vîrful 
Pietrosu, cariera de marmură albă 
și salba de iezere din munții Rod
nei, cocheta așezare de mineri 
Baia Borșa constituie tot atîtea punc
te de atracție spre care se îndreaptă 
in timpul lor liber amatorii de frumos 
Venirea iernii nu subțiază afluența spre

turistice
cuprinde un ciclu de 24 de lecții, în 
care se vor discuta o serie de pro
bleme legate de desfășurarea con
cursurilor de orientare turistică. 
Cursanții vor face cunoștință cu fo
losirea hărții, numărul stațiilor și 
posturilor de control, utilizarea buso
lei, măsurarea distanțelor etc. Tot în 
cadrul acestor, lecții prin diafilme, 
cursanților li se prezintă flora și fauna 
munților din țara noastră.

Predarea lecțiilor se face de către 
un colectiv de specialiști printre care 
amintim pe dr. L. Fekete, ing. Z. 
Varga și J. Tiberiu — directorul mu
zeului regional din Oradea.

1LIE GHIȘA - coresp. reg.

ARĂ
tru N. PAPUC rezervă un spațiu destul 
de mare măsurilor luate cu acest pri
lej. Printre altele remarcă : „Cam
pionatul asociației va fi organizat la 
fotbal, volti, handbal in 7, șah și tenis 
de masă. Reamenajarea prin muncă vo
luntară a terenurilor de volei și hand
bal in 7. Constituirea unor echipe de 
handbal in 7 și volei și înscrierea lor în 
campionatul orășenesc". Dar, în același 
timp arată că în hotărîrile acestei 
conferințe „nu este luat in seamă deloc 
atletismul, sport îndrăgit de către tine
rii băcăoani și pentru practicarea căruia 
există suficiente condiții la „Partizanul".

O IMAGINE DIN ȚARA OAȘULUI

ALEXANDRU OLARU, instructor al 
consiliului raional UCFS din Oaș, 
ne trimite o scrisoare m care ne vor
bește pe larg despre dragostea pentru 
sport a locuitorilor acestui raion. E- 
xistă in Oaș — scrie dînsul — 29 de 
asociații sportive care cuprind peste 
5 500 de tineri și tinere". Apoi, Alexan
dru Olaru ne relatează despre intere
sul cu care tinerii oșeni participă la di
ferite competiții sportive. De curînd, la 
Negrești, de pildă, s.a desfășurat un 
mare concurs de săniuțe, în cadrul în
trecerilor Spartachiadei de iarnă. Alt 
participat peste 3 000 de tineri și tinere. 
Semnificativ, nu ?
Un fotoreporter amator a căutat să fi

xeze pe peliculă imagini de la această 
entuziastă întrecere sportivă a oșenilor. 
Una dintre ele o reproducem aici.

Borșa. Dimpotrivă. Numeroasele pîr- 
tii de schi, trambulina de sărituri (co
tată cu o performanță de peste 90 
de metri) sînt... atu-uri în plus ce 
întregesc decorul, îl fac mai căutat

Intr-o asemenea ambianță găsești a- 
nevoie un loc la cabană, deși caha ■ 
vierul ne convinge că are peste 200 
de locuri. De astă-dută am fost no
rocoși.

...Am poposit într-una din zilele tre
cute cu aparatul de fotografiat la Bor
șa. O căldură îmbietoare ne-a întîrn- 
pinat de cum am intrat în cabană și 
abia atunci am simțit oboseala celor 
160 de kilometri parcurși... cu mașina 
de la Baia Mare. Cabana, ne-a primit 
ospitalieră, ca întotdeauna. Poate pu
țin mai zgomotoasă. Explicabil. 70 
de studenți de la Facultatea de edu
cație fizică a Institutului pedagogic de 
3 ani din Cluj veniseră aici pentru 
a-și susține colocviul la schi. Și era 
atîta voie bună, atîta exuberanță, in
cit la început am crezut că am ajuns 
după examene I Dar nu era așa. Pu
țin mai tîrziu... schiorii ieșeau la în
călzire. I-am însoțit. Evident, nu pe 
schiuri. Colocviul a început cu pre
darea unui ciclu de lecții și aplicații 
cu caracter demonstrativ.

Deocamdată privim. Asistenții Pe
tre Gotea și Mariana Marolicaru (în

Urcușul abia începe..
(Urmare din pag. 1) 

completă: echipe de juniori I, juniori 
II și seniori.

Cel mai important e faptul că această 
„ schemă” nu are un caracter formal, 
că munca desfășurată pe primele trepte 
are „reflexe44 la nivel superior. Anul a- 
cesta. în echipa de volei au fost pro
movați cinci tineri dintre care trei — 
Bălan, Barta, Comarnischi — sînt pro
duse proprii, elemente crescute în echi
pa de juniori a clubului de către instruc
torul voluntar Valentin Stânei. „Cei re
cent promovați în lotul mare" — ne 
spune taciturnul antrenor al Tractoru
lui, Tănase Tănase — sînt ajutați de 
colegii lor mai mari : maestrul emerit 
al sportului Gh. Fieraru, maeștrii spor
tului Iuliu Szocs și Nicoiaie Bărbuță. 
Zi de zi, la fiecare antrenament, la fie
care joc”.

Pe antrenorul de fotbal loan Vulcă- 
neanu îl cunosc de mulți ani. L-am văzut 
la lucru, aplicînd în viață cele acumu
late în anii de ucenicie. „Știi — îmi 
spunea el — „Tractorul" a fost multă 
vreme un refugiu pentru „păsările călă
toare”. Oameni pe care nu-i lega nimic 
de clubul nostru, de uzina noastră. 
Ne-am hotărît să renunțăm la toți aceș
tia și din lotul echipei au fost scoși Pet- 
ca, Dragoș, Binder și alții. Acum, me
dia de vîrstă a echipei este de 21 de 
ani. Majoritatea dintre cei promvați sînt 
crescuți la noi, în echipele de juniori 
— Romanov, Ferenț, Popeț, Cristolovea- 
nu. Conducerea uzinei, a clubului, a a- 
derat la ideia creării unei pepiniere pro
prii. La ora actuală, avem două echipe 
de juniori — una în campionatul repu
blican, alta în regiune. Avem șl o grupă 
de copii. Ei sînt recrutați cu prilejul 
unei competiții ce tinde să devină tra
dițională : „Cupa Tractorul". Această În
trecere trezește mare interes printre 
micii fotbaliști.

Mi se pare demn de subliniat faptul că, 
atît la juniori cît și lâ copii, pregătirea 
este asigurată de cadre calificate : con
stantin Mateescu (pentru juniori), pro
fesorul M. Alexandrescu (pentru copii). 
Infuzia masivă de elemente tinere a 
dus, cum era și firesc, pentru un mo
ment, la o „cădere” în clasament —. 

fotografie) dau primele indicații: „j. 
tenție, picioarele cît mai lipite, poz 
ția corpului spre înainte"...

Numai ochi și urechi. „Știm noi te< 
retic, dar practic e totuși mai greu..

Intr-adevăr, practica...
De fapt, greul abia începea. Colo, 

viul prevedea executarea a trei ser 
de probe: cele de performanță - 
schi-fond 3 și, respectiv, 5 km — bi 
ieți și fete — precum și proba de sic 
lom special; probele tehnice, la car 
studentul trebuie să demonstreze mei 
sul corect pe schi, efectuarea cobor 
rilor și a ocolirilor cu schiurile parc 
lele; probele metodice constînd di 
conducerea unei lecții de schi pentr 
elevii claselor I—VIII.

Dar încă nu s-a terminat. Probei 
practice au fost urmate de cele teore 
tice și aici trebuie să știi istoria, teh 
nica și metodica schiului, regulamen 
tul de organizare a unui concurs ; 
cite altele. E adevărat, toți le-au știui 
Dovadă, notele obținute: Vasile Fis 
cuteanu, Irimeu Felea, Dezideriu Bos 
chid, Fironda Burtic, Marilena Sil 
șa. — iată doar cîțiva din cei care ai 
obținut calificativele maxime.

IOAN VLANG;

aici și-a spus cuvîntul îndeosebi lips 
de experiență. Dar capacitatea de lugff 
a crescut — tinerii sint dornici de con 
sacrare — și aș putea spune că și ni 
velul tehnic, spectacular e mai ridicat

Același fenomen este prezent și în sec 
ția de schi. Aici, juniorii Tractorului at 
și cîștigat primele „galoane": cinci tit 
luri de campioni republicani: Maree 
Cojan, loan Mălușel, Ion Blaj, Mois< 
Stoian, Rodica Stoian.

„Bătrînul" Traian Chicomban are li 
mina sa numai juniori. O duzină. Speri 
să facă lucruri mari cu acești „puști1 
care visează tururile de onoare ale cîș 
tigătorilor marilor competiții cicliste.

Ernest Pahan și Tiberiu Orban au fă 
cut și ei o „primenire" în secția d< 
handbal. Echipa Intîi, antrenată de Pa 
han, suferea de... bătrînețe. Tiberii 
Orban avea cîțiva juniori taler.tați. Și., 
cu prilejul Cupei F.R.H., Virgiliu Po 
povici, Carol Klein, Andrei Covaci, Mi 
hai Benea și Marian Ouatu și-au făcui 
debutul în prima garnitură. Desigur 
mai au multe de învățat. Pentru ei, cj 
și pentru ceilalți tineri, din alte secții 
ale clubului Tractorul, care pășesc acum 
pe stadioane sau în săli, alături de se
niori cu vechi state de serviciu, urcușul 
de-abia începe. Cred, de altfel, că pen
tru întreg clubul urcușul abia începe.

Aș vrea să mai adaug ceva. In discu
ția noastră nimeni n-a amintit nici un 
cuvințel despre atletism și despre hal
tere. Poate că au avutj motive să nu 
zică nimeni nimic.

Se pare că aceste două ramuri de 
sport sînt... ;,rudele sărace" și stau mai 
la coada mesei. Gîndindu-mă la atletism, 
acest sport al sporturilor, mi se pare cel 
puțin ciudat că, la Tractorul, este „ga
rat” pe o linie secundară. Asta cu atît 
mai mult cu cît toate sporturile au ne
voie de atleți, iar pista, diferitele sec 
toare, parcă te îmbie să-l practici. Ei, 
ce părere aveți, stimați tovarăși ? Pe 
cînd o „schemă" completă și în aceste 
două secții ? Pe cînd o întîlnire în care 
să umplu o suită de file cu cifre, date, 
fapte, în legătură cu secția de atletism ? 
Dar cu cea de haltere ?

Aș fi bucuros ca întîlnirea să fie în
tr-un viitor cît mai apropiat.

VALENTIN PAUNESCU



©ATLETISM r1
A BASCHET

CUM VĂ PRfGÂTHI PM SfZWM CUMPfllJIOW?

Brașovenii și-au început antrenamentele 
in vederea campionatului republican pe echipe

Campionatul masculin continuă 
să ridice multe semne de întrebare

In luna aprilie va începe campiona- 
:ul republican de atletism pe echipe — 
îdiția 1965. In seria A, alături de alte 
-eprezentative puternice, concurează și 
țea a Brașovului, regiune în care atle
tismul cunoaște o veche tradiție.

Comisia regională de atletism din 
cadrul Consiliului UCFS al regiunii 
Brașov s-a îugtijit din timp de alcătui
rea unui lot de sportivi în vederea par- 
tcipării la campionatul republican. Au 
fost selecționați un număr de 62 spor
tivi (cîte 3 sau 4 pentru fiecare probă) 
din diferite cluburi și asociații din re
giune.

Imediat după stabilirea lotului toată 
atenția s-a îndreptat către pregătirea 
sportivilor pe baza unui plan concret 
de activitate. Selecția s-a făcut ținîn- 
du-se .seama de rezultatele înregistrate 
de sportivii brașoveni la finalele Spar- 
fachiadei republicane și la celelaltecon- 
cursuri care s-au desfășurat ptoă la 
sfîrșitul sezonului trecut.

Cei mai mulți dintre sportivi vor 
participa în această perioadă, de în
ceput de sezon la mai multe concursuri. 
Este drept, deocamdată la concursuri 
de sală și de cros, care au menirea să

contribuie la pregătirea lor efectivă. 
Juniorii care au fost incluși în lot, și 
nu sînt puțini, vor fi prezenți chiar în 
aceste zile la startul concursului repu
blican de sală de la București. Aces
tora le vor urma seniorii, tot la Bucu
rești, în concursul Tezervat lor. Paralel 
se desfășoară și pregătirile pentru cam
pionatul de cros din luna aprilie, după 
care urmează „bătălia" în aer liber. Lo
tul selecționat va fi reunit cu cîteva zile 
înaintea primei etape a campionatului 
și va lucra sub conducerea colectivului 
de antrenori. Această pregătire de o 
săptămînă se va încheia printr-un con
curs de selecție care va stabili formația 
reprezentativă a regiunii Brașov pentru 
prima etapă a campionatului republican.

Cu prilejul diferitelor controale pe 
care le-am făcut la secțiile de atletism 
din cluburi și asociații am constatat 
că sportivii desfășoară' o muncă susți
nută de pregătire. Cei 10 medieșeni, de 
care se ocupă antrenorul C. Popescu, 
ca de altfel, sibienii, dați fn îngri
jirea maestrei sportului Edith Treybal 
și elevii numeroșilor 
tesori de specialitate 
Secuiesc, Făgăraș .și 
dese multă sîrguință
ceea ce desigur îi va ajuți să obțină 
rezultate de valoare.

antrenori și pro- 
din Brașov. Tg. 

Sighișoara, dove- 
în pregătirea lor,

Să vă prezint și pe cîțiva dintre 
sportivii iotului regiunii Brașov: Ana 
Sălăgean (greutate), Viorica Gabor 
(4004-800 m), Edith Schall — record
mană la triatlon, surorile Ana și Eca- 
terina Vitalios, Elfriede Nicolaus, Va- 
sile Sălăgean (disc). Ion Carolea (110 
și 400 mg.), V. Ersenie (lungime), 
Dorel Comșa și Miliai Mureșanu (100 
și 200 m), Horst Wentzel (suliță), 
Ștefan Siscovici (ciocan) din Brașov, 
Josif Klein (100 și 400 m), Sorin Al- 
dea (lungime), Utte Popescu (înălți
me) — din Mediaș, C. Pintea (800 și 
1500 m), Maria Muțiu (80 m.g_), Tra
ian Torok (1500 și 10000 m) din Sibiu, 
Judith Szakacs din Tg. Secuiesc „des
coperită" cu prilejul etapei pe regiune 
a campionatului de cros din toamnă, 
tînărul Nic. Metea din Orașul Victo
ria creditat cu un promițător 1,80 m 
la săritura în înălțime și alții.

In munca noastră avem sprijinul efi
cient al Consiliului regional UCFS. Pe 
lîngă o serie de îndrumări concrete pe 
care le-am primit, a fost întocmit un 
plan de măsuri pentru reamenajarea 
celor două baze sportive mari din loca-: 
litate (stadioanele Tractorul și Tinere
tului), pentru procurarea de materiale 
și echipament sportiv.

Comisia noastră este convinsă că 
echipa regiunii Brașov se va prezenta 
în cete mai bune condițiuni, încă la! 
prrma etapă a campionatului republi
can pe echipe, iar atleții vor obține noi 
recorduri regionale la 'majoritatea pro-. 
belor, cu cifre de o bună valoare.

Nici etapa de duminică 
nu a adus clarificări în 
clasamentul campionatu
lui republican masculin de 
baschet. Intr-adevăr, deși 
a fost învinsă de Dinamo 
Oradea, echipa Steaua își 
păstrează intacte șansele 
în „duelul" cu Dinamo 
București pentru titlul da 
campioană, iar Știința Tg. 
Mureș, C.S.M.S. Iași, Fa
rul Constanța și Politeh
nica Cluj, nu au scăpat 
de...perspectiva ultimelor 
două locuri. Cea mai in-, 
teresantă dispută are loc, 
însă, pentru locurile 3—6 
în clasament, care, împreu
nă cu locurile 1—2 (ocu
pate autoritar de Dinamo 
București și Steaua), aduc 
calificarea în turneul final 
al acestei pasionante în
treceri. Deocamdată, mai 
sigură de calificare -pare 
a fi Știința Timișoara. 
Studenții s-au comportat bine în retu
rul campionatului, manifestînd multă 
combativitate, un joc tactic inteligent 
și disciplină exemplară. Remarcabil a 
fost și saltul făcut de Steagul roșu 
Brașov, formație care a obținut cîteva 
succese remarcabile în ultimele săptă- 
mîni (victorii asupra studenților clu
jeni și bucureșteni). în schimb Rapid, 
a pierdut considerabil din șansele pe 
care le avea în turul campionatului și 
dacă jucătorii nu se vor hotărî, în sfîrșit, 
să lupte din toate puterile, să-și mani
feste, cu adevărat, dragostea față de 
echipă, ei se vor clasa pe un loc neco
respunzător valorii reale a formației. 
Scăderi au manifestat, în ultima vreme 
Știința Cluj și Știința București.

V1NTILĂ CRISTESCU 
președintele comisiei regionale 

de atletism Brașov

Meciuri spectaculoase 
în prima reuniune a seniorilor

In așteptarea timpului favorabil desfășurării activității competiționale în 
aer liber, atleții bucnreștem participă la concursurile de sală, mijloace im
portante de verificare a stadiului de pregătire, de „aclimatizare" cu atmos
fera marilor competiții atletice.

In fotografie: Sosire spectaculoasă in proba de 50 m din cculritl 
„Cupei Dinamo".

Foto : P. Romoșan

IMPRESII DIN S.U.A.
(UrmaTe din pag. 1) arbitrilor și atlețilar suprainghesuiți în 

turnante. Pistele de lungime și prăjină 
sînt. puse sub forma unui podeț 'ridicat 
Cu SO cm și îngust de 90 cm. Pentru 
cursele de sprint și garduri se de
montează o turnantă. Sosirea se face 
prinț--un culoar de sub tribună, atleții 
fiind opriți cu o™ jrtnghie groasă, ți-

înregistrăte de englezoaica Marry Rand 
(6,14 m la lungime, nou record mon
dial), Tom Farrel (locul V la Tokio), 
ipare a stabiUt un nou record ul lumii 
în cursa 3e S80 y cu l-49;8 (v.r. Peter 
Snell 1:4b ,9 deținut din 1962). De 
aprecieri 'elogioase s-au bucurat, de mută de mai mvlți oameni, 
asemenea, performanțele realizate de 
Valeri Brumei (2,21 m la înălțime), 
Ghenadi Bliznețov (4(76 m la prăji
nă) etc.

Și acum, cîteva impresii despre sala 
de concurs, despre desfășurarea probe
lor. Sala este mare, înaltă, cu tribune 
abrupte. In mijloc, un „candelabra" 
uriaș cu 15... difuzoare extrem de pu
ternice. Spectatorii fumează, își sus
țin gălăgios favoriții, încearcă să aco
pere zgomotele muzicii de jazz și 
fanfară. Pe pista de lemn aplicată pe 
cimentul terenului de hochei, pașii 
atleților se aud ca un adevărat tropăit, fost împiedicat, involuntar, la schim- 
Este un vacarm și o neorinduială de 
nedescris. Fiecare face ce vrea. Aici 
nu există o „lege a circulației". Toată 
lumea este pe teren, toți trec peste- 
pistă — chiar în timp ce se aleargă. 

JDacă stai în interior, la mai puțin 
■de un metru de marginea pistei, riști 
să fii lovit de alergătorii înclinați în 
turnantă. S-au întîmplat asemenea ca
zuri, cu toate că aici nu se pune prea 
mult problema depășirii culoarului în 
Interior. Totul este să te menții pe 
pistă și sâ nu fit aruncat în mantinela

, formată din spectatori sau în brațele

In aceste condiții este, desigur, greu 
să concurezi. Atleții trebuie să depună 
eforturi suplimentare pentru a se con
centra. Am vâzut-o pe Mi cind, după 
concentrare, a făcut primul pas din 
elan fi, în apel moment, a .trăznit lingă 
ea pistolul de start și zgomotul — am
plificat de difuzoare — a însoțit-o pe 
Iolanda pină dincolo de ștachetă. Și, 
totuși, lumea pare să fie obișnuită cu 
un asemenea gen de întreceri. Nimeni 
nu se supără că i-a trecui cineva prin 
față tocmai cină își desfășura elanul, 
că s-a ciocnit de un fotograf, sau că a

but... ștafetei. Nici spectatorii nu sînt 
supărăcioși. Vinzătorii de țigări, alune 
sau coca-cdla, zăbovesc, In fața lot, și 
numai vacarmul trompetelor îi deter
mină să-și schimbe locul.

Am notat aoeste lucruri pentru că 
ele impresionează pe aproape toți spor
tivii și antrenorii străini prezenți la 
concursurile atletice din S.V.A. In co
respondențele următoare voi împărtăși, 
împreună cu loli, cititorilor „Sportului 
popular"^ impresii si aprecieri pe mar
ginea celorlalte concursuri cuprinse în 
programul Iolandei.

ii /țfiUil

Alb-u (Dinamo) a aruncat batonul, de sub panou, 
într-un stil neobișnuit. C. Popescu și Vastlescu 
(Rapid) încearcă inutil să oprească mingea din 

dramul ei spre coș
Foto r P. Romoșan

Revenind la etapa de duminică, vom 
insista asupra unui aspect legat de dis
ciplina jucătorilor. Echipei Dinamo O- 
radea i se cuvin laude pentru succesul 
realizat în fața campionilor și, prin 
această victorie, formația orădeariă a 
dat un răspuns „pe *Viu“ criticii făeirte 
cu puțină vreme în urmă de ziarul 
nostru. Din păcate, combativitatea și 
jocul bun din pundt de vedere tehnic 
au fost umbrite de unele gesturi ale 
jucătorilor. Ne ueferim la repetatele 
proteste adresate arbitrilor de Nagy, 
Sebestien ș.a., proteste nejustificăte și, 
ceea ce a fost mai grav, făcute în mod 
vădit eu scopul de a incita publicul 
(ceea ce s-a și reușit). Că un jucător 
este depășit de nervi, se mai poate 
întîmpla, deși nu e bine. El trebuie 
însă temperat, în primul rînd, de antre
nor, și apoi de arbitri. Or, duminică, 
antrenorul Traian Constantinescu a fost 
el însuși un exemplu negativ, ridieîn- 
du-se deseori de pe bancă, făcînd ges
turi teatrale, implorînd înțelegere... 
Cît privește pe aibitri (Gh. Dinescu și 
E. Niculescu) ei au greșit deoarece nu 
au curmat, de la început (prin avertis
mente și penalizări tehnice), aceste 
gesturi, care nu-și găsesc locul pe un 
teren de sport (D. ST.).

va cîștiiga detașat. Vlad însă, lipsit 
de experiență, n-a știut să-și mențină 
avantajul cîștigat. In Ultima repriză, 
obosit, i-a dat posibilitatea lui Marin 
să refacă terenul pierdut și meciul s-a 
terminat la egalitate.

Reuniunea n-a fost lipsită nici de 
surprize. Prima a furnizat-o C. Ale
xandru (Olimpia), care a reușit să-i 
smulgă victoria dinamovistuluj D. Da- 
videscu. Cea de a doua este opera 
unui tînăr care practică acest sport 
de mai puțin de doi ani — C. Geor
gescu (elevul lui Gh. Ltfflgu). El l-a 
învins la puncte pe D, Miron (Vo
ința).

Un -alt meci foarte disputat a fost 
cel dintre 0. Ghiță (Voința) și G. 
Vasiliu (Dinamo). Cei doi „semimij- 
locii" au făcut schimburi. puternice. de 
lovituri, în special în primele reprize. 
In ultimul rund, Ghiță, mai bine pre
gătit, s-a impus clar și a cîștigat par
tida. Celelalte rezultate i I. Sabău 
(S.P.C.) m.n. C. Stanciu (Constr.), 
M. Ionescu (Rapid) m.n. D. Fieraru 
(Progresul) — decizia nedreptățește 
pe rapidist. M. Dumitrescu (Dinamo)

După o bună bucată de vreme, în 
care pugili.ștw noștri ’fruntași n-au mai 
apărut .pe „scenă", o parte dintre ei 
și-au dat din nou îtitilnire cu spectato
rii sîmbătă seara, în sala Floreasca. 
Majoritatea boxerilor care au evoluat 
în această primă reuniune s-au arătat 
în buna dispoziție de luptă, oferind ce
lor prezenți meciuri de un nivel spec
tacular foarte ridicat. Am asistat la o 
gală frumoasă.

Și acum, cîteva cuvinte despre cele
1.1 partide? Get ma.i frumos med al reu
niunii l-au realizat N. Mîndreaou 
(S.PjC.) și Șt. Ispas (Rapid). Mindrea- 
nu, cel mai în vîrstă dintre boxerii noș
tri fruntași, a -fost și cel mai .în for
mă dintre pugiliștiii care au evoluat 
sîmbătă seara. Nu este mai puțin a- 
devăra.t că, la reușita partidei, un 
merit mare a avut și rapidistul Is
pas, care a fost și el foarte bine pre
gătit (ca de altfel toți elevii antre
norului Luca Romano, prezenți în ring 
la această reuniune). Datorită unui 
plus de experiență și a mai bunei 
precizii în lovituri, Mîndreanu a cîș- 
ligat la puncte. r- -^r—. .. - ,T . /re

Un meci spectaculos au realizat și J>-P- ,?• 't. m -Axz-1 1/1„A : 'limpia) b.ab. II N. Paraschiv (Rapid),„semimijlocu Gh. Vlad (Dinamo) șt Ghp p'reda (Dinamo) b.p. I. Șerban

videscu. Cea de

GIMNASTICĂ

Concurs pentru copii
1 

PETROȘENI : în sala de gimnastici 
școlii medii din Petroșeni a avut loo

I. Marin (Progresul). Dinamovistul a (Olimpia). I. Moneâ (Dinamo) b.p. 
început foarte bine lupta și părea că E. Schnap (Progresul).. .

Au fost desemnați campionii 
de juniori ai Capitalei

prilejul reuniunii de box care a 
Ioc duminică dimineața, în sala 

au fost desemnați campionii
Cu 

avut 
Dinamo, —___ __________ -----------».-------
de juniori al Capitalei. Tinerii partici
pant! la această reuniune — în special 
cei de la categoriile mici — au demon
strat că sînt veritabile speranțe. Ei 
au realizat meciuri frumoase, au prac
ticat un box tehnic, în continuă mișca
re șl cu acțiuni variate. Cea mal fru
moasă partidă âu realizat-o Gh. Con
stantin (Dinamo) șl, G. Pometcu (Viito
rul) ’Dinamovistul. avantajat de sta
tură, și-a folosit mai bine „alonja" și 
cu puternice stingi, l-a zdruncinat în 
cîteya .rinduri pe Pometcu. în prima re
priză. Apoi, lupta s-a echilibrat Numai 
pe ultima parte a teeciulul, cînd Pometcu 
s-a ..simțit îh urma efortului depus, 
dinamovistul a. reușit să obțină 
toria.

Surpriza reuniunii a ' furnizat-o 
talurgistul A Balcă (cat. pană), 
victoria obținută în dauna lui V. 
berman (Viitorul). Un

im,

vic-

me- 
prln 
Siet- 

mecl frumos,

a
— nu de mult — un concurs de gim
nastică rezervat copiilor. La întreceri 
au luat parte tineri gimnaști din ora
șele Alba Julia, Orăștie, Brad, Deva și 
Petroșeni. La individual pe primele 
locuri s-au clasat: Nicolae Deleorea- 
nu, Augustin Baer, Iosif Pintea (toți 
S.S.E. Petroșeni), Sanda Marian (Deva), 
Florica Urs (S.S.E. Petroșeni), Elena 
Dumitraș (Deva). Pe echipe locul I a 
revenit, la băieți, S.S.E. Petroșeni, iar 
la fete selecționatei orașului Deva.

Tot la Petroșeni a avut loc un con
curs al gimnaștilor de la S.S.E. Petro
șeni și S.S.E. Cluj. Atît la băieți dt 
și la fete, locul I a revenit pe echipe 
gazdelor. La individual, la categoria 
maestre Lidia Pop (Cluj) s-a clasat pe 
locul L

S. BĂL6I - coresp.

echilibrat au realizat șl „cocoșii" 
N. Roșu (23 August) șl Gh. Ene (Dina
mo). Mal bun în ultima repriză, Ene 
h cîștigat la piincte. Bine au boxat șl 
I. Mageri (Rapid) șl C. Lică (Voința). 
Avantajat de alonjă, rapidistul a punc
tat mai mult șl a cîștigat partida.

Iată celelalte rezultate : cat. minimă : 
T. Andrei (Dinamo) b.p. FI. Mesaroș 
(23 August); cat. semlușoară : I. Brihac 
(Metalul) b. ab. rep. a Il-a I. Rădulescu 
(Progresul); cat. ușoară: A. Popa (Viito
rul)’ b. dese. N. s Onion (Dinamo); cat. 
senaimijlocie : S. Dumitrescu (Semănă
toarea) b. ab. rep. I FI. tordache (Gr 
Roșie); cat. mijlocie mică : N. Stâncă 
(Gr. Roșie) b. ab. II Gh. DrSgan (Dina
mo); cat. mijlocie : M. Ștefan (Metalul), 
b. p. FI. Bejan (Rapid); cat. semigrea : 
A. Gagiu (Voința) oîștigă iară adversar; 
cat. grea : M. Nlculescu (Viitorul) cîștl- 
gă fără adversar.

M. T. ,

Dezinteres
TÎRGOVIȘTE : In ciuda condițiilor 

bune existente, gimnastica nu se dez
voltă în mod corespunzător în orașul 
Tîrgoviște. Deși în localitate există 6 
școli, din care 3 de cultură generală, 
în momentul de față nu avem echipe 
bine pregătite nici la băieți nici la 
fețe, din care cauză orașul nostru hu 
poate lua parte la întrecerile de gim
nastică dotate cu „Cupa regiunii Plo
iești". Unele profesoare bine pregătita 
(Gigeta Ghimbășeanu, Iosefina Alboiu) 
deși au fost solicitate să acorde sprijin 
dezvoltării gimnasticii, au manifestat o 
atitudine de dezinteres. Și mai nesa
tisfăcătoare este activitatea pe care o 
desfășoară tov. Gheorghe Bogdan, pro
fesor de educație fizică cu specialitatea 
gimnastică, care activează la școala 
sportivă 3e elevi din localitate.

Consiliul raional UCFS are datoria 
să ia de îndată măsuri pentru reme
dierea acestei stări de lucruri necores- 
punzătoaie.

M1ȘU AVANU - eoresg.
< ’■» iei! »'.< -..f-



SE MUNCEȘTE PLANIFICAT SAU NU ?
Două aspecte total diferite in activitatea 

boxului gălățean

(Urmare din pag. 1)

■ținute de boxerii gălățeni în anul 1964,. 
lap tul că un junior de 17 ani — V. 
Potolea — a susținut pînă la această 
■vîrstă patru meciuri internaționale (cu 
lioxeri seniori), dintre care a cîștigat 
trei, apariția unor „nume" noi care 
ce afirmă în boxul nostru (ca Af. Să- 
vescu, Al. Dumbravă, N. Băleanu, M. 
Scar lat) întăresc afirmația de mai sus. 
Am găsit aci o planificare judicios 
întocmită. Conspectele de lecție cores
pundeau totdeauna zilei respective din 
planul de pregătire pe etapă. In pe
rioada în care i-am vizitat, cei doi 
antrenori și-au propus să realizeze 
pregătirea la un nivel cît mai bun a 
boxerilor participanți la turneele de ve
rificare pe categorii, care vor avea loc 
în luna martie. Mijloacele folosite erau 
astfel alese încît să ducă la realizarea 
sarcinii lecției — pregătirea fizică spe
cifică.

Numărul mare de boxeri care se an
trenează aici i-a obligat pe cei doi an
trenori să facă și o altă planificare: 
aceea a timpului de pregătire rezervat 
fiecărui boxer în parte. Boxerii vin în 
serii de cîte 10—15, la ore diferite, 
în așa fel încît cei doi antrenori să se 
poată ocupa îndeaproape de fiecare 
pugilist în parte. „Numai astfel putem 
realiza individualizarea" — ne-a de
clarat antrenorul principal, Petre Mi- 
Jiai... „Am mulți tineri talentați. No- 
iafi-vă cîteva nume, pe care am con
vingerea că le veți mai scrie în ziar:
7. MANEA, D. APOSTOL, G1I. BRA- 
TESCU, GH. TANASE, V. BUȚI, N. 
GRECU. Și cîțiva de la Metalul, pe 
care îi antrenăm tot noi: AL. DUMI- 
TRIU, M. VASILIU, M. IONIȚA".

Nu este mai puțin adevărat că pugi- 
liștii de la Constructorul I.C.O. Ga
lati au condiții foarte bune de pregă
tire. Pasiunea președintelui asociației

La Știința București: „Mofturi44 și slabă muncă

Cu o „garnitură" puternică — alcă
tuită din cîteva maestre ale sportului, 
profesoare de educație fizică, și stu
dente de la l.C.F. — clubul ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI a dominat autoritar în 
ultimii ani gimnastica noastră femi
nină. A cîștigat titlurile pe echipe, la 
individual compus, pe aparate, lăsînd 
prea puține speranțe de afirmare altor 
echipe sau gimnaste (în treacăt fie 
spus, faptul nu e prea lăudabil pentru 
gimnastica noastră feminină).

Nu vom spune însă o noutate dacă 
vom menționa că aceste succese re
prezintă mai puțin un rezultat al mun
cii propriu-zise desfășurate în cadrul 
secției clubului, ci sînt mai mult rodul 
activității altor antrenori, care au lu
crat perioade mai lungi de timp cu 
cele mai multe dintre gimnastele frun
tașe ale clubului Știința. Căci Elena 
Leușteanu-Popescu, Sonia lovan, Ata- 
nasia Ionescu, Cristina Doboșan și 
Elena Tutan au făcut parte in anii 
irecuți ca și în 1964, din echipele 
noastre reprezentative A sau de tine
ret, efectuînd, în consecință, mai multe 
etape de pregătire comună, în afara 
clubului.

In mod firesc se pune atunci între
barea : cum își desfășoară activitatea 
antrenorii echipei feminine de gim
nastică a clubului Știința (Elena Do- 
brovolschi și Vasile Voinea), care sînt 
rezultatele si PERSPECTIVELE MUN
CII LOR?

Unele fapte petrecute în ultimul timp 
au avut darul să evidențieze serioase 
carențe in activitatea acestei secții, 
socotită fruntașă pe țară. îngăduind 
ca munca antrenorilor să se desfă
șoare ani și ani la voia întîmplării, 
manifestînd un foarte slab interes pen
tru selectionarea și promovarea’ în 
echipă a unor tinere talentate, cu reale 
aptitudini și posibilități de progres, 
clubul Știința se vede astăzi în neplă
cuta situație de a constata că... nu 
mai are o echipă feminină puternică, 
care să-și poată apăra'cu succes pres
tigiul cîștigat în ultimii ani.

S-a spus mereu : „le avem pe lovan 
și Leușteanu, sîntetn cineva !“ Problema 
„schimbului de mîine" a fost, astfel, 
neglijată, în mod condamnabil, s-a 
„bătut" numai la poarta l.C.F.-ului și 
nu s-a încercat ca, în strînsă colabo
rare cu catedrele de educație fizică din 
celelalte institute de învățămînt supe
rior din Capitală, să se depisteze și 
alte gimnaste talentate, care să fie pre
gătite și promovate în echipă. Astfel 
că in momentul de față (situația exis

SPORTUL POPULAR
Pag a 4-a Nr. 4613 

sportive — Ion Nedelcu — pentru spor
tul cu mănuși este simțită din plin 
de secția de box. In treacăt fie zis, 
asociația nu are secție de fotbal...

Aceasta, este de altfel, singura sec
ție de box în Care se muncește în 
orașul Galați. Fiindcă în rest...

La sala C.S.O. antrenamentele încep 
(cînd au loc) la orele 16,30, cînd vin 
„băieții" de la lucru. Dar ne-am pro
pus să vorbim de antrenori, despre 
planificare... N-am reușit Să ne ținem 
de cuvînt și iată de ce. In sala de 
antrenament (dacă se poate numi ast
fel) a C.S.O. Galați, deși lecția în
cepuse de aproape o oră, n-am găsit 
pe antrenorul Victor Gașparoti. De 
altfel, nici n-a venit în ziua respec
tivă... Și nici în altele. Cei 10—12 
sportivi care se antrenau... care cum 
puteau, erau aproape toți îmbrăcați 
în haine de stradăț!?). La cei doi 
saci de nisip „lucrau" pe rînd, cu o 
singură pereche de mănuși (rupte), cei 
cîțiva tineri îndrăgostiți de acest sport.

Din discuțiile purtate cu cei 3—4 
boxeri clasificați (V. Tatomir, V. Pos- 
tolache, St. Popovici, D. Basalic), pe 
care i-am găsit în sală, am aflat că 
antrenorul Gașparoti lipsește destul de 
des de la antrenamente, iar atunci 
cînd își... face drum pe la sală ajunge 
cu întîrziere, după ce o parte dintre 
elevii săi au și terminat antrenamentul. 
Despre ce fel de conștiinciozitate pro
fesională și ce fel de calitate a pla
nurilor de pregătire mai poate fi vorba 
în asemenea condiții ? Cum trebuie 
calificată atitudinea unui antrenor care 
primește salariul fără să-l justifice ? 
Mai des vine la sală antrenorul Mihai 
Pînzaru, de la A.S. Gloria C.F.R., ai 
cărui elevi se antrenează în același loc. 
(în ziua respectivă, însă, nici el nu 
era prezent). I-am întrebat pe boxerii 
mai vechi din sala respectivă, dacă din

In perspectivă...

tentă pînă la data de 16 februarie) echi
pa Știința București contează in pre
gătire pe Cristina Doboșan, Mariana 
Ilie, Ecaterina Adorjan, Maria Bălășoiu, 
Elena Niță, Elena Clepș, precum și pe 
trei gimnaste din anul I de la l.C.F.: 
Rodica Fărcașiu, Cornelia Sav, Silvia 
Tivig. Deci, o echipă cu posibilități mai 
mici decit cea de anul trecut. Ceea ce 
reflectă in mare măsură calitatea muncii 
in perspectivă a antrenorilor.

Absolut firesc, urmează o altă între
bare : unde sînt și ce fac lovan, Leuș
teanu, Ionescu, Tutan? Se pare că unele 
gimnaste ti-au tras învățămintele cuve
nite din insuccesul de la Tokio, căci nu
mai astfel ne putem explica apariția 
unor „mofturi" la gimnastele noastre 
fruntașe. Le stimăm pentru munca, 
pentru victoriile realizate cu ani In ur
mă pe arenă internațională, dar nu le 
putem îngădui — in nici un caz — ma
nifestări de „vedete". După J.O. de la

— Dacă nu sînteți încă obosite după succesele obținute la Tokio, vă aduc 
o invitație de la club să poftiți la antrenamente.

Tokio Sonia lovan nu a făcut nici un sin
gur antrenament pînă la 16 februarie, aș- 
teptind, se pare o invitație specială în 
acest sens ; Elena Leușteanu a procedat 
la fel, Atanasia Ionescu a participat și

’ Constructorul I. C.O. Galați. Antrenorul Petre Mihai, în dreapta, 
ghează „lucrul" la aparate

Aspect de la un antrenament In sala 

partea clubului sportiv orășenesc se 
interesează cineva de pregătirea lor. 
Răspunsul a fost negativ. Boxerii nu 
l-au văzut niciodată pe tov. Florin. 
Popovici (secretarul cu problemele teh
nice) sau pe tov. Ion Bataragă (se
cretarul cu problemele organizatorice) 
de la C.S.O. asistînd la vreun antre
nament de box. Rezultatele unui astfel 
de stil de muncă ? In campionatul 
de calificare al seniorilor au fost în
scriși din această sală 7 participanți, 
dar în ziua vizitei medicale și a cîn- 
tarului oficial, 6 dintre ei au depășit 
greutatea și au fost descalificați. Mo
tivul... FUSESERĂ ANUNTAtl DE 
ANTRENORUL LOR NUMAI CU 24 
DE ORE ÎNAINTE.

Considerăm inadmisibilă comporta- 

ea sporadic ; iar Elena Tutan va fi, pro
babil, aptă de concurs numai în... anul 
viitor.

Mai crede Știința că poate ciștiga 
și in acest an titlul de campioană pe 
echipe din moment ce sportivele și an
trenorii săi nu manifestă exigența nece
sară penru o bună pregătire ? De ce 
clubul Știința a îngăduit ații timp ab
sențele nemotivate de la antrenamente 
ale unor sportive, de ce nu a clarificat 
situația lor, dacă lucrul acesta se im
punea, de ce sint menținute în lot gim
naste fără nici un fel de perspectivă 
(Niță, de exemplu), de ce nu se fac mai 
multe eforturi pentru completarea irep. 
tată a secției cu gimnaste tinere, talen
tate, de perspectivă ?

Și încă o problemă: ce a făcut comi
sia sportivă a U.A.S.R. și a centrului 
universitar București pentru a pune ca
păt acestor situații ?

Iată întrebări la care forurile compe-

Desen de Neagu Rădulescu

tente vor trebui să dea răspunsuri. Am 
prefera să fie prin fapte șl măsuri con
crete și le dorim cit mai urgente.

CONSTANTIN MACOVEI 

rea antrenorului V. Gașparoti, care 
primește salariu pentru această „mun
că" de la C.S.O. Galați, dar și poziția 
conducerii clubului, care nu-'l contro
lează și nu-1 trage la răspundere. In 
această sală nu există nici un boxer 
de categoria I sau a Il-a de clasifi
care 1 Și nici condițiile materiale ne
cesare. Unde sînt fondurile pentru

Despre „perspectivele44 trăgătorilor ieșeni

Tirul a avut aproape totdeauna re
prezentanți de seamă în orașul Iași. 
De aici au pornit cu ani în urmă pe 
drumul performanței maestrul spor
tului N. Cojocaru și alți sportivi. Iar 
anul trecut studentul Tr. Cogut a re
prezentat țara în unele probe de tir la 
J.O. de la Tokio, unde a ocupat (la 
proba de armă liberă, poziția culcat, 
60 focuri) un merituos loc 8. Elemen
tul feminin (să cităm doar numele 
studentelor G. Șerban și E. Ghiban) a 
fost și el prezent mereu pe primele 
locuri ale marilor concursuri republi
cane. Toate acestea constituie, desi
gur, un merit al secției de tir a clu
bului C.S.M.S., în rîndurile căreia și-au 
făcut loc mai în fiecare an sportivi cu 
ochi ageri și mînă sigură, bucurîndu-se 
de o bună îndrumare în activitatea 
lor.

Cum se prezintă situația astăzi ?
Intr-o discuție cu secretarul tehnic 

al clubului ieșean, C. Berescu, am aflat 
că în planul său de perspectivă 
C.S.M.S. și-a propus să asigure lotu
lui olimpic încă un element de va
loare (primul reprezentant al clubului 
a fost maestrul sportului Tr. Cogut) 
și, totodată, să crească cu trei trăgă
tori numărul maeștrilor sportului din 
cadrul clubului. Obiective frumoase, 
nimic de spus, dar să vedem ce pers
pective există pentru realizarea lor.

La ora actuală, secția contează pe 
12 trăgători seniori (maeștri ai spor
tului și sportivi de categoria I) și 14 
juniori, număr care ni se pare destul 
de redus față de popularitatea acestei 
ramuri de sport și dacă ținem seama 
de faptul că secția de performanță de 
la C.S.M.S. este unica pe regiune. 
Surpriza ne.a fost însă și mai mare, cînd 
am aflat că lotul de trăgători — redus 
cum este el — nu a avut nici un fel 
de activitate organizată în 1964 și că 
situația se menține și în acest început 
de an. Așa se explică absența repre
zentanților secției ieșene de la marile 
concursuri din 1964. Motivul ? Lipsa 
unui poligon nu a permis decît antre
namente sporadice, care — pînă la 
urmă — au sistat definitiv. Ele ur
mează să fie reluate în momentul ame
najării bazei sportive necesare, care 

★ ★
Desigur nu-i totul ce se poate scrie în legătură cu calitatea planurilor 

de pregătire, cu îndeplinirea lor și priceperea antrenorilor. De altfel, nu 
ne considerăm sarcina încheiată o dată cu consemnarea faptelor scoase 
în evidență de acest raid. Totuși, socotim că aspectele surprinse de-a 
lungul vizitelor noastre sînt suficiente pentru a sublinia — o dată în plus 
— importanța și necesitatea planificării muncii de instruire, în perspectivă, ’ 
a îmbunătățirii neîncetate a calității antrenamentului și — implicit — a 
ridicării permanente a nivelului profesional al antrenorilor.

în această privință este cert că în ultimii ani s-au făcut însemnați 
pași înainte. Dar, nu-i mai puțin adevărat — așa cum rezultă și din ma
terialele de mai sus — că o bună parte din tehnicienii noștri continuă să 
subaprecieze necesitatea întocmirii și respectării documentelor de planifi
care, ca și preocuparea pentru împrospătarea continuă a cunoștințelor loi 
profesionale. Lichidînd asemenea lipsuri — mai ales prin asigurarea unui 
control sistematic și eficace din partea birourilor de secții, a consiliilor 
cluburilor și îndeosebi din partea comisiilor locale și a cabinetelor me
todice regionale — se va realiza o îmbunătățire calitativă a procesului 
instructiv-educativ și, ca o consecință directă, creșterea performanțelor la 
nivelul cerințelor pe plan mondial.

echipament și materiale sportive ’’ 
acestei discipline ? Este cu putini 
acest lucru într-un oraș cu veche tra 
diție în box, cum este Galați ? Ce p; 
rere au tovarășii din conducerea cit 
bului sportiv orășenesc ?...

MIHAI TRANCA

— după cum ne-a informat conducere 
clubului — va fi gata la vară.

Dar mai sînt și alte aspecte, car 
lasă să se înțeleagă că lucrurile n 
merg tocmai bine în această secți 
și care pot constitui, dacă consiliu 
clubului nu va lua măsuri din timj 
tot atîtea piedici în calea îndeplinir 
obiectivelor.

Astfel, maestrul sportului N. Cofe 
caru — antrenorul secției — lucreaz. 
sau, mai precis, a lucrat cu o juma 
tate de normă și timpul afectat 
chiar zilnic — pregătirii sportivilor ni 
putea cuprinde decît un volum redu 
de muncă. Metodele folosite în antre 
nament sînt uneori discutabile. D( 
pildă, începătorii în loc să porneasc? 
la lucru cu o armă sport, care le-a 
fi fost mai utilă pentru deprindere, 
tuturor elementelor și formarea caii 
taților indispensabile unui bun tragă 
tor, sînt puși să se pregătească diree 
cu o armă liberă... Desigur că aceste 
lacune, ca și altele, ar fi fost înlătu
rate pînă acum, după cum s-ar fi putu' 
crea o atmosferă bună de lucru ș 
prin statornicirea unor raporturi cores 
punzătoare între antrenor și sportiv: 
(fără ca aceasta să însemne pentru 
antrenor manifestarea unei îngăduințe 
față de eventualele abateri ale trăgă
torilor). Dar, biroul secției — vorba 
ceea — este mare, este sublim, putem 
zice, dar... nu există decît pe hîrtie! 
Ceea ce explică această stare^de lu
cruri.

Poate că la vară trăgătorii ie 
șeni își vor vedea împlinit ș 
vechiul lor deziderat: poligonul 
Se va schimba oare situația î 
Greu de presupus, în condițiile exis
tenței acestor lipsuri evidente în acti
vitatea secției. Iată de ce este de da
toria consiliului clubului de a inter
veni de urgență pentru a pune lucru
rile la punct, mai ales în ce privește 
activizarea biroului secției și asigu
rarea unei pregătiri planificate. Va fi 
în folosul masei de tineri care au în
drăgit acest sport și al celor care au 
și urcat primele trepte ale măiestriei 
sportive.

ADRIAN VASILIU



T B A ■_
PREGĂTIRI... PREGĂTIRI

METROM BRAȘOV—TRACTORUL 
BRAȘOV 3—3 (1—0). Joc dinamic, în 
special după pauză cînd ambele echipe 
se acomodaseră cit de cît cu terenul 
acoperit de zăpadă. Echipa Metrom a 
condus la un moment dat cu 3—0, 
dar printr-o revenire puternică tracto
riștii au reușit să egaleze. Au marcat : 
Aest, Sima și Frîncu pentru Metrom, 
Vătafu (1 din 11 m) și T. Popescu 
pentru Tractorul.

T. Maniu — coresp.

C.S.M. REȘIȚA — METALUL Tr. 
SEVERIN 2—0 (1—0). O mie de spec
tatori au urmărit această partidă în 
pofida timpului friguros. Deși terenul 
a fost acoperit de zăpadă ambele echi
pe au avut execuții tehnice destul de 
corecte. Superiori în compartimentul 
ofensiv, reșițenii au reușit să învingă 
înscriind de două ori prin Varga.

I. Plăvițin — coresp..

ARIEȘUL TURDA — CLUJEANA 
2 — 9 (0—0). Meci urmărit de circa

Zăpada căzută din abundență in ultimele zile n-a ocolit nici meleagurile 
sucevene, lată-i in fotografia noastră pe fotbaliștii echipei de categoria C, 

, Viitorul Suceava, exersind la capitolul tehnica individuală ,

Foto : Șt. Ciotloș

Modificări in programul
turneului întreprins 

de Jednota Trencin
Așa cum s-a anunțat anterior, echipa 

cehoslovacă JEDNOTA TRENCIN iși 
începe joi turneul in țara noastră.

Programul partidelor pe care Ie va 
susține arată astfel: joi 25 februarie cu 
Știința Cluj, duminică 28 februarie cu 
Crișul Oradea și miercuri 3 martie cu 
U. T. Arad.
1. ..... — --------

în acțiunea de ridicare a fotbalului 
nostru s-a simțit, tot mai adînc, ne
cesitatea unui activ schimb de expe
riență cu țările de mare tradiție spor
tivă pentru ca specialiștii și antrenorii 
echipelor fruntașe să fie părtași direcți 
ai curentului de idei, dominant astăzi 
în jocul modern pe întregul glob.

Forurile conducătoare au ținut ca să 
fim reprezentați la diversele cursuri 
de antrenori de la Macolin (1961), 
Hennef (1962), Paris (1963) și Leipzig 
(1964), ca și la unele importante în- 
tîlniri internaționale Franța—Bulgaria, 
Anderlecht—Ț.D.N.A., Real Madrid—• 
Anderlecht, Iugoslavia—restul Europei 
etc. unde au fost trimiși numeroși ob
servatori romîni.

Recent, la stagiile organizate în Un
garia (la Tata) și în Iugoslavia (la 
Makarska) au participat și delegați ai 
F.R. Fotbal.

Dar, cea mai frumoasă inițiativă este 
aceea de a invita, în țara noastră, la 
diverse cursuri de perfecționare (Bra
șov 1964 și București 1965) cîțiva an
trenori de mare prestigiu de peste ho
tare. Au fost, astfel, oaspeții noștri : 
Albert Bateux (antrenorul reprezen
tativei Franței, a treia clasată la Cam
pionatul mondial din 1958), R. Vyt- 
lacil (selecționerul unic al echipei 

R.S. Cehoslovace, finalista din Chile, 
1962), Silvio Fiola și L. Bonizzoni, cu- 

5 000 de spectatori. Jocul a scos în 
evidență buna pregătire fizică a ambe
lor echipe, dar și unele lipsuri Ia ca
pitolul tehnică. Punctele învingători
lor au fost înscrise de Pîrvu (min. 67) 
și Ursu (min. 84). S-au remarcat: 
Mureșan, Băluțiu și Pîrvu de la Arie- 
șul, Nedelcu și Stanciu de la Clu
jeana.

Octavian Guțu — coresp.

C.S.M. SIBIU — FAIANȚA SIGHI
ȘOARA 5—1 (4—0). După cum arată 
și scorul, formația sibiană și-a întrecut 
cu ușurință partenera de joc. Punctele 
au fost înscrise de Drăghici (2), Văcaru, 
Mureșan și Manea (autogol), respectiv, 
Forsea.

Gh. Topîrccanu — cores.

VAGONUL ARAD — I.C. ARAD 
4—2. S-au jucat trei reprize a 30 de 
minute fiecare. Vagonul a obținut vic
toria prin punctele înscrise de Toma 
(2), Matușinca și Neșcu. Pentru I.C.A. 
au înscris Florescu și Chișo.

C.F.R. ARAD — TEBA ARAD 2—0. 
Și acest meci a avut 3 reprize a cîte 
30 de minute. Feroviarii au jucat mai 
bine, au încercat poarta mai des și au

Dinamo București 
va evolua la Russe

Echipa noastră campioană, Dinamo 
București, va juca joi, 25 februarie, la 
Russe, în R.P. Bulgaria, în compania 
formației locale Dunav. din prima ca
tegorie a campionatului bulgar. Con
form înțelegerii' dintre cele două cluburi, 
miercuri 3 martie Dunav Russe va evo
lua în Capitală în compania dinamo- 
viștilor.

SĂ ÎMBINĂM TEORIA CU PRACTICA
noscuți antrenori italieni, iar la ultimul 
curs, din București (27 ianuarie — 3 
februarie a.c.), au fost prezenți, prin
tre noi, Allen Wade, directorul antre
norilor din Anglia și H. Schon, selec
ționerul unic al reprezentativei R.F.G., 
fost colaborator și actual succesor al 
lui Sepp Herberger, cel ce a dus echi
pa germană la titlul mondial din 1954.

Toți acești specialiști ne-au oferit, cu 
dărnicie, din bogata lor experiență in
ternațională și, mai ales, ne-au dezvă
luit multe din fațetele atît de seducă
toare ale jocului modern, care, deși 
cunoscute în linii mari, de către antre
norii noștri, au, totuși, nevoie să fie 
adîncite cît mai mult.

Dacă unele adevăruri expuse de in
vitații străini au părut familiare tehni
cienilor noștri, nu trebuie să ignorăm 
un fapt primordial : prin sigiliul pus 
de competența recunoscută a acestor 
reprezentanți ai fotbalului european, 
principiile jocului modern capătă sem
nificații noi, generatoare de ample 
consecințe și pentru viitoarea orientare 
a echipelor romînești.

Anumite repere puse, pînă în pre
zent, se cereau și mai puternic contu
rate prin confruntarea cu opiniile spe
cialiștilor occidentali, care nu mai mi

reușit să cîștige cu 2—0, prin golurile 
înscrise de Burtea și Ghenghell.

Șt. Iacob — coresp.

MINERUL BAIA MARE — RE
COLTA CĂREI 1—0 (0—0). Jucătorii 
au prezentat deficiențe în ceea ce pri
vește tehnica individuală și trasul la 
poartă. Numeroase ocazii au fost ratate 
de Sasu, Soo și Drăgan (Minerul), 
Haulier și Petz II (Recolta). Unicul 
punct al partidei a fost înscris de Soo 
în min. 55.

Minerul: Vlad (Bay) — Cromeli 
(Donca), Staicu (Coloeriu), Colceriu 
(Ujvari), Donca — Halagian (Rosznay), 
Pop — Cacoveanu, Sasu, Soo, Czako 
(Drăgan).

Recolta : Pusztay — Horilă, Sziksai, 
Szabo I, Covaci (Sleam) — Kok, Fi
cher — Mikulas, Bolony, Haulier, 
Petz II (Szabo IV).

T. Tohătan — coresp. reg.

Duminică etapă în
Duminică 28 februarie a. c. se des

fășoară jocurile unei noi etape în 
„Cupa R.P.R." după următorul pro
gram :

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

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

Tîrgoviște
Tractorul Corabia—C.F.R. Roșiori 
Lotrul Brezoiu—Metalul Pitești 
Metalul Hunedoara—A. S. Cugir 
C.S.M. Reșița—Vagonul Arad 
C.F.R. Arad—Minerul Lupeni 
Bradul Vișeu—Recolta Cărei 
Flamura roșie Oradea—Știința Ti

mișoara

joi, pi siAoiomii ciuirșii

Lotul U.E.F. A.-Alt ad cilii li Sofia
Lotul de juniori care se pre

gătește pentru turneul U.E.F.A., 
programat anul acesta în 
R.F. Germană, va susține joi 
prima sa partidă internațională 
de verificare. Adversară îi va 
fi formația bulgară Akademik 
Sofia. Meciul va avea loc pe 
stadionul Giulești și va începe 
la ora 15,15.

litează, nici ei, pentru promovarea sis
temelor defensive, din ce în ce mai 
mult înlăturate prin acțiunea maselor 
sportive de pretutindeni.

Pentru a răspunde cerințelor acestor 
mase, fotbalul capătă astăzi un accent 
tot mai dinamic, atît prin tehnica în 
viteză, cît și prin afirmarea unei mari 
fantezii creatoare din partea întregului 
colectiv.

In această privință, între toți oaspe
ții noștri s-a stabilit o desăvîrșită una
nimitate. Ei au mai confirmat însă un 
alt mare adevăr: fundamentarea din 
ce în ce mai științifică a fotbalului 
contemporan, care nu mai poate fi 
conceput nici ca joc la întîmplare, nici 
ca simplă improvizație în pregătire.

Pe deasupra detaliilor de organizare 
și de sistematizare, marile echipe de 
pe glob își găsesc un reazim substan
țial în seriozitatea antrenamentelor, tot 
mai mult legate de conținutul și forma 
jocului.

Este deci, imperios necesar să acor
dăm întreaga importanță metodicii 
științifice de pregătire, în care, pe lin
gă antrenori și jucători, urmează să 
aibă un rol decisiv medicul sportiv, 
profesorul de psihologie, precum și 
directorul tehnic deschizător de noi ori

PUICII
DE
LA
METALUL
TÎRGOVIȘTE

La asociația sportivă 
Metalul Tîrgoviște instruc
torul voluntar Eugen Po
pescu se ocupă cu dragos
te și pricepere de creșterea 
tinerelor cadre. Iată în fo
tografia noastră echipa de pitici de la 
Metalul Tîrgoviște. Sus, de la stînga la 
dreapta : Gr. Ratea, I. Dumitrică, CI. 
Sava, I. Grigore, D. Ionescu, P. Cio- 
banu, 1. Minculescu, Șt. Păunescu, E. 
Spinosu ; jos: D. Tamaș, V. Vasilescu, 
M. Sotîngeanu, D. Georgescu.

Foto: ing. V. Panaitescu

„Cupa R. P. R.“
Unirea Tg. Mureș—A.S.A. Tg. Mu

reș
Chimica Tîmăveni—Clujeana Cluj 
Arieșul Turda—Chimia Făgăraș 
Tractorul Brașov-—Flacăra Moreni 
Jocurile vor începe la ora 14,00.
Echipele organizatoare au datoria să 

asigure buna desfășurare a jocurilor, 
luînd măsuri pentru punerea în stare 
de utilizare a terenurilor (curățirea 
lor de zăpadă, evacuarea apei etc.)

Etapa următoare — cînd vor intra 
în competiție echipele de categoria A 
— se va desfășura sîmbătă 6 martie 
a. c.

Tragerea la sorți pentru etapa din 
6 martie la care sint invitați dele
gații echipelor participante, va avea 
ioc marți 2 martie a. c. ora 19,00 la 
sediul F. R. Fotbal.

Antrenorii lotului U.E.F.A., 
Petre Steinbach și Gheorghe 
Ola, vor alcătui echipa din ur
mătorii jucători: Gornea, Pilcă- 
portari, Birău, Sătmăreanu, Boc, 
Păclulete, Crăciunescu, Costea, 
Costache-fundașh Dobrin, 01- 
teanu, Zăroaie — mijlocași, Opri- 
șan, Pantea, Lupulescu, Oble- 
menco, Cuperman, Dumitrache- 
atacanți.

zonturi pentru dezvoltarea jocului, ca 
și pentru ridicarea nivelului intelectual 
al jucătorilor.

Fără colaborarea tuturor acestor fac
tori, echipele noastre vor rămîne pla
fonate în același joc static — care iese 
în evidență mai ales în întîlnirile inter
naționale.

Volumul și intensitatea lecțiilor de 
instruire se cer serios dozate pentru a 
face apți pe echipieri să practice un 
joc pe cît de rapid, pe atîta de efi
cient.

★

Tuturor acestor inițiative, realizate 
în ultimul timp, antrenorii și jucătorii 
nu pot să răspundă decît printr-un 
singur angajament : de a se perfec
ționa, învățînd.

Materialele recent publicate de 
F.R.F., privitoare la cursul desfășurat 
în ianuarie la București, ca și lucrările 
apărute în Editura UCFS, trebuie să 
constituie un îndreptar pentru însușirea 
temeinică a tainelor jocului modem de 
către fotbaliștii noștri de toate catego
riile.

Numai ținînd pas cu vremea și 
îmbinînd teoria cu practica vom des
chide calea spre progres celui mai 
răspîndit sport din țara noastră.

VIRGIL ECONOMU

Programul returului campionatului
categoriei C — ediție 1964 - 1965

Seria EST
ETAPA I, 28 MARTIE

Unirea Botoșani — Fructexport Focsani 
Petrolul Moinești — Victoria P. Neamț 
Foresta Fălticeni — Viitorul Suceava 
Chimia onești — Dinamo Moldova lași 
Flamura roșie Tecuci — Metalul Rădăuți 
Ceahlăul P. Neamț — Textila Buhuși 
Rulmentul Birlad — Metalosport Galați

ETAPA A II-A, 4 APRILIE

Dinamo Moldova Iași — Petrolul Moinești 
Fructexport Focșani — Ceah. P. Neamț 
Victoria P. Neamț — Chimia Onești 
Viitorul Suceava — Textila Botoșani 
Textila Buhuși — Rulmentul Birlad 
Metalosport Galați — Flamura r. Tecuci 
Metalul Rădăuți — Foresta Fălticeni

ETAPA A m-A, 11 APRILIE

Chimia Onești — Textila Buhuși 
Textila Botoșani — Metalul Rădăuți
Flamura r. Tecuci — Fructexport Focșani 
Ceahlăul P. Neamț — Victoria P. Neamț 
Metalosport Galați — Foresta Fălticeni 
Rulmentul Birlad — Dinamo Moldova

Iași
Petrolul Moinești — Viitorul Suceava

ETAPA A IV-A, 18 APRILIE

Rulmentul Birlad — Textila Botoșani 
Textila Buhuși — Victoria P. Neamț 
Metalul Rădăuți — Viitorul Suceava 
Fructexport Focșani Metalosport Galați 
Din. Moldova Iași — Flamura r. Tecuci 
Ceahlăul P. Neamț — Petrolul Moinești 
Foresta Fălticeni — Chimia Onești

ETAPA A V-A, 25 APRILIE

Viitorul Suceava — Din. Moldova Iași 
Metalosport Galați — Metalul Rădăuți 
Chimia Onești — Ceahlăul P. Neamț
Petrolul Moinești — Textila Buhuși 
Viet. P. Neamț — Fructexport Focșani 
Textila Botoșani — Foresta Fălticeni
Flamura r. Tecuci — Rulmentul Birlad

ETAPA A VI-A, 2 MAI

Foresta Fălticeni — Victoria P. Neamț 
Petrolul Moinești — Chimia Onești
Metalul Rădăuți — Fructexport Focșani 
Viitorul Suceava — Rulmentul Birlad 
Ceahlăul P. Neamț — Flamura r. Tecuci 
Din. Moldova Iași — Metalosport Galați 
Textila Buhuși — Textila Botoșani

ETAPA A VII-A, 9 MAI

Rulmentul Birlad — Ceahlăul P. Neamț 
Fructexport Focșani — Foresta Fălticeni 
Victoria P. Neamț — Metalosport Galați 
Textila Botoșani — Petrolul Moinești 
Chimia Onești — Viitorul Suceava 
Flamura roșie Tecuci — Textila Buhuși 
Metalul Rădăuți — Dinamo Moldova Iași

ETAPA A VIII-A, 16 MAI
Fructexport Focșani — Petrolul Moinești 
Ceahlăul P. Neamț — Metalul Rădăuți 
Flamura roșie Tecuci — Textila Botoșani 
Textila Buhuși — Viitorul Suceava 
Rulmentul Birlad — Foresta Fălticeni 
Din. Moldova Iași — Victoria P. Neamț 
Metalosport Galați — Chimia Onești

ETAPA A IX-A, 23 MAI

Foresta Fălticeni — Flamura r. Tecuci 
Dinamo Moldova Iași — Textila Buhuși 
Petrolul Moinești — Metalul Rădăuți 
Metalosport Galați — Textila Botoșani 
Chimia Onești — Fructexport Focșani 
Victoria P. Neamț — Rulmentul Birlad 
Viitorul Suceava — Ceahlăul P. Neamț

ETAPA a X-A, 30 MAI

Metalul Rădăuți — Victoria P. Neamț 
Viitorul Suceava — Metalosport Galați 
Ceahlăul P. Neamț — Din. Moldova Iași 
Fructexport Focșani — Rulmentul Birlad 
Petrolul Moinești — Flamura r. Tecuci 
Textila Botoșani — Chimia Onești 
Foresta Fălticeni — Textila Buhuși

ETAPA A XI-A, 6 IUNIE

Metalosport Galați — Ceahlăul P. Neamț 
Victoria P. Neamț — Textila Botoșani 
Chimia Onești — Metalul Rădăuți 
Dinamo Moldova Iași — Foresta Fălticeni 
Textila Buhuși — Fructexport Focșani 
Flamura roșie Tecuci — Viitorul Suceava 
Rulmentul Birlad — Petrolul Moinești

ETAPA A XII-A, 13 IUNIE

Dinamo Moldova Iași — Textila Botoșani 
Ceahlăul ■ P. Neamț — Foresta Fălticeni 
Petrolul Moinești — Metalosport Galați 
Textila Buhuși — Metalul Rădăuți 
Flamura r. Tecuci — Victoria P. Neamț 
Rulmentul Birlad — Chimia Onești 
Viitorul Suceava — Fructexport Focșani

ETAPA A XIII, 20 IUNIE

Foresta Fălticeni — Petrolul Moinești 
Victoria P. Neamț — Viitorul Suceava 
Fructexp. Focșani — Din. Moldova Iași 
Chimia onești — Flamura roșie Tecuci 
Metalul Rădăuți — Rulmentul Birlad 
Metalosport Galați — Textila Buhuși 
Textila Botoșani — Ceahlăul P. Neamț



V. Mărgineanu (Tractorul) pe primul loc
în „Cupa R.P.R." la sărituri

Vineri și duminică s-au desfășurat 
pe trambulina de la Rorșa etapele I 
și a Il-a ale „Cupei R.P.R.“ la sărituri. 
Rezultate, etapa I : 1. V. Mărgineanu 
(Tractorul Brașov) 234,30 (72,5 m — 
75 m) ; 2. I. Eros (Dinamo Brașov) 
226,5 p (70 m — 73,5 m); 3. FI. Voi
nea (Dinamo) 222,20 m (72 m — 72,5

m) ; etapa a Ii-a : 1. V. Mărgineanu 
237,60 p (70,5—75 m); 2. I. Etos 227,3 
(77,5 m — 80 ni — săritură căzu
tă); 3. El. Voinea 218,65 m (67,5 m— 
69 m).

Clasament final: 1. V. MĂRGINEA
NU 471,90 p; 2. I. Eros 453,8 p, 3. F- 
Voinea 440,5 p.

Campionii regiunilor
La sfîrșitul săptămînu trecute s-au 

'desfășurat campionatele regionale. în
trecerile s-au bucurat de un frumos 
succes, aiît prin numărul participanți- 
lor, cit și prin lupta pasionantă ce s-a 
dat pentru ocuparea locurilor fruntașe. 
Cele mai importante concursuri s-au 
desfășurat la Poiana Brașov și în Bu- 
cegi, unde .s-.au întrecut cei mai buni 
schiori ai țării, reprezentanți ai regi
unilor Brașov și Ploiești. Iată campionii 
acestor regiuni:

ERAȘOV — Slalom special, seniori: 
K. Gohn (Dinamo Brașov), senioare: 
Ilona Micloș (Dinamo), tineret (băieți): 
B. Haidu (Dinamo), juniori cat I: D. 
Munteanu (Șt. roșu Brașov), juniori 
cat. a l l-a : A. Rusu (Dinamo),junioare 
cat. I : Mihaela Casapu (Dinamo), ju
nioare cat. a Il-a: Rodica Frățilă (Lu
ceafărul) ; coborîre, seniori: K. Gohn, 
senioare: Edith Șuteu (A, S. Armata 
Brașov), junioci cat. I: D. Munteanu, 
juniori cat. a ll-a: G. Văideanu 
(S.S.E. Brașov),junioare cat. 1: Mi
haela Casapu. junioare cat. a ll-a 
Georgeta Băncilă (S.S.E. Brașov); 
fond 15 km seniori: N. Sfetea (Dina
mo), 5 km senioare: Marcela Leampă

(Dinamo), 10 km juniori cat. I: 
Scriu (A.S.A.), 5 km juniori cat. a Ii-a: 
I. Mîrze.a (A.S.A.), 5 km junioare cat. 
I: Rodica Cimpoia (A.S.A.), 3 km 
junioare cat. a ll-a: Eugenia Vișan 
(A.S.A.) ; ștafeta 3x10 km seniori: 
Tractorul, 3x5 km juniori: A. S. Ar
mata 3x3 km junioare: A. S. Armata. 
, t fost prezenți schiori din Brașov, 
Făgăraș, Sibiu, Sf. Gheorghe, Rîșnov, 
Săcele, Zărnești și din raionul Sibiu. 
(C. GRUIA — coresp. regional).

PLOIEȘTI — slalom special, seniori: 
M. Bucur (Carpați Sinaia), senioare: 
Mihaela Ghioarcă (Voința Sinaia), 
juniori: Gh. Vulpe (S.S.E. Sinaia),
junioare: 1—2 Liliana Focșeneanu
(Carpați) și Elena Neagoe (S.SJJ.) ; 
slalom uriaș, seniori: M. Bucur, se
nioare : Mihaela Ghioarcă, juniori: Gh. 
Mărgărit (Carpați Sinaia), junioare 
Liliana Focșeneanu ■ fond 10 km se
niori: M. Cristina (Bucegi Sinaia), 
5 km. senioare : Elena Voicu (Progre
sai-Sinaia), - - —
(Gar-aimanul 
Ana Pascu 
coresp.).

K n t H E Iffîfteața

SLOVAN BRATISLAVA SUSȚINE DOUĂ MECIURI LA BUCUREȘTI
Mîine seară, de la ora T9, oaspeții întîlmc lotul nostru de tineret

Renumita echipă de hochei Slovan 
Bratislava (locul 2 în campionatul ce
hoslovac) sosește -azi în Capitală. Oas
peții vor susține două meciuri in com
pania selecționatei de tineret a țării 
noastre (mîiffie. de la toca 19) ’și a 
combinatei Steaua-Dinamo (joi, înce- 
pînd de ia aceeași :oră).

Slovan Bratislava, una din cefe mai 
bune eihipe de • cltrb de pe continent, 
aproape că nu >mai are nevoie de ,pre-

5

Turneul de la Ploiești

5 km juniori: G. Sofran 
Bucegi), 3 km junioare: 
(Bueegi). (M. BOTA —

„Cupa Mogoșa"
rA XII-a ediție a „Cupei Mogoșa" 

s-a disputat în condiții de timp și ză
padă excelente. Trofeul a fost cucerit 
de echipa regiunii Maramureș, urmată 
de reprezentativele regiunilor 'Mureș- 
Autonomă Maghiară, Suceava ,și Cluj. 
CîștigătO'ii probelor : coborîre seniori : 
A. Gong (Maramureș); senioare : Io- 
landa Griga (Maramureș) ; juniori : Al. 
Chiuzbăian (Maramureș) ; junioare :

Eva Marcus — în vîrstă de numai 
13 ani (Maramureș) ; slalom special 
seniori : P. Tomori (Cluj), senioare : 
7olanda Griga ; juniori : I. Bălan (Su
ceava) ; junioare : Iudit Tomori (Cluj); 
slalom uriaș seniori : E. Horvat (Cluj) ; 
senioare :1 olanda Griga; juniori: Al. 
Chiuzbăian ; junioare : Iudit Tomori.

ALEX. DOMUȚA-coresp.

PLOIEȘTI 22 (prin telefon). — Vi
neri a început turned!-feminin, cu-par-; 
ticiparea șahistelor irnntașe din țara 
noastră. i

încă din prima rundă pe program au 
figurat întîlniri între pretendentele la 
primul loc. Campioana țării, Alexandra 
Nicolau, a cîștigat în fața Elisabetei 
Polihroniade o partidă de mare luptă, 
cu numeroase complicații tactice. Elena 
Răducatiu :a totreciiLo pe :Eteonora Go- 
:gîleaJianu, iar Margareta Teodorescu a 
făcut remisă cu ^Gertrude iBaumstarck.

O surpriză s-a înregistrat în a doua 
rundă: Alexandra Nicolau a fost în
vinsă de ‘Elena Rădăcină.

iată rezultatele rundei a 3-a i -Nico
lau — Reicher 1—0, Manolcscu — Ră
dăcină Makai — Polihroniade
0—1, Rădncami — Desmireanu 1—0, 
Teodoresau — Braritech 1—0, Baum- 
starck — Jianu l/3—ya, Pcgocevaci — 
Filipescu 1—0.

După trei runde, în 'Clasament con
duc Margareta Teodorescu iși (Elena Ră- 
ducanu cu cîte 21/, .puncte. ■ La jumăta
te de punct se află Alexandra Nrsolati, 
Maria Popwavici și Maria Desmireanu.

.A. VLĂSCEANU 
și GH. ALEXANDRESCU 

coresp.

zentare. Această echipă a dat de-a 
lungul anilor .și dă și acum numeroși 
jucători echipei naționale a Cehoslova
ciei. Dintre jucătorii cei mai cnnosetiți, 
•să cităm aici pe portarul Dzurilla, pe 
fundașii Gregor și IJouska, pe atacan
tă Walter, Golonka, Starsi, Kuzela, 
Nedomarisky, nume familiare iubitorilor 
de hochei care au urmărit îndeaproape 
ultimele campionate mondiale. Alături 
de cei de mai sus, întilnim în lotul lui 
Slovan pe ''Lukscheider, Caplș, Mruk- 
via, Gran'dttcr, 'Budovăky, -Bogdan, 
Cernicky, Olveeky. JBthipa antrenata 
de Dr. Jancuska ’a repurtat, în campio
nat, în tuna februarie, trei victorii con
secutive: 9—3 cu SOW Kladno, Ti—3 
cu ZKL Brno (actualul lider al clasa
mentului) și — recent — 7-0 cu
Spartak Sokolovo.

Numărul mare de .jocari se explică

•prin aceea că după ce în campionatul 
cehoslovac cele 12 echipe joacă tur-re- 
tur, primele șase clasate fac un nou 
turneu între ele-

Primul adversar al iui Slovan este 
selecționata noastră de tineret, care 
susține astfel un joc de verificare îna
intea partidelor de siinbătă ,si dumini
că, de la București, cu echipa de tine
ret a Poloniei. In jocul de astă-seară, 
antrenorii Zografi și Cosrrran, vor pre
zenta formația: Dumitraș, Grișan — 
Corduban, Barbu, Cîtvos, Balint — Ște- 
fanov, Z. Antal, C. Antal, -P-araă, -Flo- 
rescu, Bașa, Ștefan, Boldescu, 'Mihăi- 
4 eseu — T-arcsi.

în al doilea meci, joi seara, Slovan 
va primi replica combinatei .Steaua — 
Dinamo, care va prezenta același lot 
din recentele jocuri cu Traktor Cel ea
ten sk, mai puțin Szabo II, indisponibil.

DE LA I. E. B. S

Panțuru-Neagoe în serie...
^Cencursurile de bob desfășurate sân- s-au clasat: 2. A.S. Armata I Brașov 

bată și duminică la Sinaia nu au avut (Enea-Pașovschi) 2:26,24 ; 3. Voința III 
o vreme prielnică. Ninsoarea abundentă Sinaia (Stoica-Făcăleț) 2:3079. Dumi- 
și viscolul au îngreuiat în bună măsură nică, timpul nefavorabil n-u a permis să 
disputarea curselor. Ca în toate compe- -se desfășoare decît o manșă, în care 

Carpâți II Sinaia a obținut 1:12,80. Pe 
locurile următoare : 2. A.S. Armata I 
Brașov 1:14,14; 3. Voința III Sinaia 
(Stocia-Cotac-u) 1:14,98. Acest concurs 
a fost dotat cu „Cupa orașului Sinaia". 

La sfîrșitul săptămînii se vor disputa 
alte competiții.

tițiile din acest sezen (.cu excepția cam
pionatului republican) echipajul Car. 
păți II Sinaia (Parițtiru-Neagoe) a cîș- 
țigat locul I și in concursurile disputate 
în aceste zile. Sîmbătă, Panțuru și Nea- 
goe au realizat 2:24,41 în cele două 
manșe ale „Cupei regiunii Ploiești", cu
cerind trofeul Pe următoarele Jocuri M. BOTA—coresp.

A Pentru jocurile de hochei pe gheață 
CU SLOVAN BRATISLAVA din a4 
și 25 II de la patinoarul artificial din 
parcul „23 August", biletele se găsesc- 
la casa specială din str. Ion Vidu și în. 
dupăiamiaza zilelor de joc la casele pa
tinoarului. I

• Aceeași casă Vinde și bilete pentru. 
întilnlrea internațională de handbal (ni) ‘ 
DINAMO BUCUREȘTI — R.I.K. GOTE- 
BORG șl pentru GALA de .BOX de ijoi 
25 II, din sala Floreasca.
• -Șăpfâmina acaasta patinoarul arti

ficial -din .parcul .^23 August” -este des
chis pentru patinaj public’VINERI orele 
17—19 și DUMINICA rwnete 10—13.

© Da .patinoar -.funcționează un curs 
de inițiere în patinaj pentru copii între( 
6—14 ani. înscrieri îa pat-moar.

• Cursul de inițiere la înot de la ba--' 
zinul acoperit EloreasCa, eorivinilă în tdt ■ 
cursul iernii. înscrieri la bazin.

• La meciul de UUrtdbal DTNAMO — 
R.I.K GOTEBORG :dln sala Floreasca’ 
sînt valabile următoarele permise elibe-, 
rate de u.C.F.s.'CG: moții șl maro în. 
piele, albastre în dermatin numai ale 
membrilor biroului F.R. Handbal, gri 
dermatin cu ștampila „HANDBAL", gri 
în dermatin ale antrenorilor emeriți și 
maeștrilor emeriți ai sportului, precum 
și legitimațiile verzi în dermatin, înso
țite de delegații, în limita locurilor re
zervate fiecărui ziar la masa presei.

fi'Cial din .parcul .„23 Âugus£”_est_e dea- 

l>2i9''^i ?BUM4NICA‘ «rele 10—13.
O Da .patinoar -funcționează un 

ci •— —: ?—— —
6—14 tani. înscrieri la paskioar.

Ib premiu (It 120000 Ici Pronociprcs la Reșița
9 în întreaga țară $ .vu pus în vîn- 

zare bilete pentru coacuTSul special 
SPORTEXPRES trim. 1/1965. în frun
tea celor 22.960 de premii, care se 
atribuie la acest concurs găsim : 20 de 
autoturisme și 60 de excursii cu auto
carul în R.P. Ungară și R.S. Ceho

slovacă.
Autoturismele sint repartizate astfel: 

2 „Fiat 1300“, 2 „Fiat 1100 D“, 4 „Mos- 
kvici", 2 „Skoda Octavia", 4 „Fiat 
600“ și 6 „Trabant-Combi".

în afară de aceste premii se mai 
acordă : motociclete, scutere, motorete, 
frigidere, magnetofoane, televizoare, 
mașini de cusut, aparate de radio ș.a.

Pentru atribuirea acestor premii se 
vor efectua 41 de extrageri separate, 
după cum urmează : 30 de extrageri 
de numere formate din 6 cifre, 5 ex- 

eifre, 4 ex- 
cifre, 1 ex- 
3 cifre și 
de 2 cifre.

de numere formate din 6 
trageri de terminații de 5 
trageri de terminații de 4 
tragere de terminație de 
I extragere de terminație . _ ___

® Paralel cu tragerile obișnuite la 
jjOTGX-OENTRAL. se efectuează vân
zarea pentru tragerea specială a Măr
țișorului. una din cete mai mari trageri 
la LOTO-CENTRAL.

La tragerea Mărțișorului se atribuie 
20 de autoturisme („Fiat 1300“, „Fiat 
1100 F“, „Fiat 1100 D)“, „Skoda Octa
vin". „ Wartburg-Standard", „Fiat 600“

și ,,Trabant-Combi“). în afara autotu
rismelor se mai atribuie : excursii în 
R.P. Ungară și R.S. Cehoslovacă, tele
vizoare, magnetofoane, frigidere, apa
rate de radio, mașini de spălat rufe, 
ceasornice, pikupuri ș.a.

Se pot cîștiga minimum 10 autotu
risme la extragerile de 2 numere.

Se vor efectua 14 extrageri supli
mentare din care :

— 12 extrageri pentru cîștigurile cu 
3 numere ;

— 2 extrageri pentru câștigurile cu 
2 numere.

Plafonul maxim al premiilor în bani 
este de 120.000 lei și este neimpozabil.

• Vă prezentăm programul con
cursului PRONOSPORT nr. 9 (etapa 
din 28 februarie 1965) :

I. Atalanta — Fiorentina
TI. Bologna — Juventus

III. Cagliari — Catania
IV. Genoa — Foggia
V. Mantova — Sampdoria

VI. Milan — Messina
Roma —Intemazionale
Torino— Lanerossi 
Varese — Lazio 
Bari — Venezia
Catanzaro — Reggiana
Spăl — Napoli

concurs se face «noe»md de luni 
,1. martie și pînă marți 9 martie.

Amănunte asupra acestui concurs 
găsiți în Programul LOTO PRONO
SPORT .nr. 8.(567) care a apărut azi. 
Programul concursului isuplimentar 
PRONOSPORT este următorul :

I U.'R.S.S. “- '&uefclia (10 martie)
II. Finlanda — Cehoslovacia (10 mar

tie).
III Anglia — Polonia (10 martie)
IV Iugoslavia — Ungaria (11 martie)

V U.R.S.6, — S.U.A. (11 martie)
VI Ca’nada — Cehoslovacia (11 martie) 

VII Finlanda >— SlU.A. (K martie)
VIII Cehoslovacia — U.R.S^. (13 martie) .

IX. Finlanha — R.D. Germana (13 mar
tie). I

X Canada — Suedia (13 martie).
XI Ruediia •- 'Cehoslovacia (14 martie) 

XII U.R.S.S. — Canada (14 martie)
PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres nr. 
7 din 17.IL1965.

Cațe^Drta Ii l variarffă a 120.000 lei- 
♦I.a : 7 variante a 12.939

i
a ’

SPORFUl POPULAU
a 6-a Nr. 461?

Cate'g&rib !a 
tel.

Categoria
870 iei.

Categoria
225 lei.

Categoria
57 iei.

Categoria
21 lei.

REPORT CATEGORIAiLt ‘45:432 LEI
Premiul de categoria I :de 120.000 tei 

a fost obținut de‘participantul Kotzog 
Alexandru din Reșița.

■a -I-II-a ;i 412 variante
VIL

VIII.
JX.

X.
XI.

XII.
® Cu prilejul campionatului mondial 

ele hochei pe gheață, se organizează 
un concurs suplimentar PRONOSPORT 
alcătuit din meciurile acestui campio- ______ _____
nat. Depunerea buletinelor pentru acest (Rubrică redactată de Loto Pronosport)

'a

a

TV-ai 555

V-ai 2.196

VI i 7’928

varia rfte

variante

variante

a

a

a



în turneul de ia Eskilstuna

Jucătorii de la Dinamo 
ne-au reprezentat cu

— Aprecieri și declarații transmise de trimisul nostru

înainte de a prezenta cîteva declara
ții ale unor personalități aflate la tur
neul încheiat duminică în localitate, do
resc să dau unele amănunte asupra 
întîlnirii.derbi care a decis cîștigătoarea 
întrecerii : partida dintre Dinamo Bucu
rești și N.C.A.C. Moscova. Intîlnirea 
a oferit un spectacol excelent, în special 
în primele reprize, în care poliștii ro- 
mîni s-au comportat foarte bine. Ei au 
înotat rapid, au făcut în permanență 
schimburi de locuri, au tras des la 
poartă și au înscris (prin Zahan) chiar 
și cînd erau în inferioritate numerică. 
Deși jucătorii au merite egale în obți
nere/ acestui succes, trebuie eviden- 
țiați, în mod special, Grințescu și 
Mihăilescu care, în ciuda faptului că 
erau bolnavi, au tinut să joace pentru 
a-și aduce aportul în obținerea victoriei, 

-/4/reau să menționez că, la sfîrșitul me
ciului, E. Goihman, fost portar al națio
nalei U.R.S.S. și actualmente antrenor 
al formației N.C.A.C., a declarat că ro- 
mînii au cîștigat pe merit locul I în 
turneul deja Eskilstuna. -Dinamo Bucu
rești, a precizat E. Goihman, s-a dove
dit o echipă omogenă, cu jucători de 
valoare tehnică ridicată, bine pregătiți 
tehnic și tactic. Dacă vor juca și mai 
departe ca in primele două reprize ale 
meciului cu echipa antrenată de mine, 
nu pot pierde trofeul".

Dinarno București, a făcut o frumoa. 
să propagandă sportului din țara noas
tră. Echipa a acționat ca un tot omogen 
și nu ca o formație cu 7 „ași", cum

»• HANDBAL**7
Situația în „C.C.E.“ pentru echipele masculine

1

Cu partida dintre Dinarno București 
și R.I.K. Goteborg se încheie sferturile 
de finală ale „Cupei campionilor euro
peni" la handbal masculin, etapă care 
s-a caracterizat prin cîteva performan
țe ce merită să fie subliniate. Una din 
ele o constituie diferența de 13 goluri 
cu care Dinamo a cîștigat, la Goteborg, 
prima partidă cu R.I.K. Multe comen
tarii a stîrnit întîlnirea Medveșciak Za
greb — Burevesinik Tbilisi, care — după 
cum se știe — s-a încheiat cu califica
rea campioanei Iugoslaviei prin tragere 
la sorți, deoarece fiecare echipă cîști- 
gase cu același scor: 21—13 (!) și în 
asemenea cazuri regulamentul prevede 
intrarea în funcție a... sorților. Meciul 
retur de la Tbilisi a fost dramatic. Med
veșciak a condus la început cu 3—0 și 
avea 11 goluri avans ; dar pînă la pau
ză, echipa sovietică a reușit să egaleze

Turneul final feminin
al „Cupei F. R. H.“ 

va începe vineri la Timișoara
Zilele acestea se va încheia și a doua 

competiție de sală, „Cupa F.R.H.", 
rezervată echipelor de seniori și se
nioare, după care echipele își vor în
cepe activitatea de pregătire.

Turneul final al echipelor feminine 
a fost fixat, după cum se știe, la datele 
de 26, 27 și 28 februarie la Timișoara. 
Cele patru formații calificate vor juca 
după următorul program :

26 februarie: Rapid București —
Mureșul Tg. Mureș și Știința Timi
șoara — S.M. nr. 4 Timișoara ;

27 februarie: Rapid București —
S.M. nr. 4 Timișoara și Știința Timi
șoara — Mureșul Tg. Mureș ;

28 februarie : Mureșul Tg. Mureș — 
S.M. nr. 4 Timișoara și Știința Timișoara 
,— Rapid București.

Cum se vede, un turneu „tare" 1
La seniori — care se vor întrece la 

Brașov — programul se prezintă astfel :
Etapa I : Știința București — Rafi

năria Teleajen și Dinarno București — 
Dinarno Brașov ;

Etapa a 11-a: Dinarno Brașov — 
Rafinăria Teleajen și Dinarno București
— Știința București.

Etapa a 111-a: Dinarno Brașov — 
Știința București și Dinarno București
— Rafinăria Teleajen.

întrucât la 27 februarie joacă la 
Ziirich cu Grasshoppers, în „C.C.E.", 
Dinamo București nu poate participa 
la turneul final, astfel că federația tre
buie să ia o hotărîre în privința dispu
tării acestui turneu. 

au făcut Dynamo Magdeburg, Dozsa 
Szolnok și N.C.A.C. Moscova. Apăra
rea, foarte atentă, a realizat multe in
tercepții și nu a lăsat atacul advers să 
se organizeze normal. In ofensivă s-a 
pus mare accent pe contraatac, au fost 
create acțiuni rapide, derutante, care au 
produs mereu breșe în apărarea adver
să și culoare libere pe care se strecura, 
pe rînd, nestingherit, cîte un jucător. O- 
aită „cheie" a succesului a constituii-o 
buna conducere tactică, respectată cu 
strictețe de jucători.

DECLARAȚII ELOGIOASE LA 
ADRESA ECHIPEI DINAMO

Voi cita în rîndurile de mai jos cîte
va din numeroasele declarații făcute pe 
parcursul sau la încheierea întrecerii de 
la Eskilstuna. Cunoscutul arbitru bel
gian J. Bauwens, care a condus în 
decursul anilor multe din jocurile echi
pelor romînești, a declarat că nu a vă
zut niciodată o echipă romînă jucind 
atît de bine tactic. „Poliștii roniini s-au 
impus prin atacuri variate și gindite 
care au lăsat să se întrevadă o pregă
tire superioară. Dinarno București a cu
cerit pe merit locul I".

Ziarul „Eskilstuna Kurier" se ocupă 
pe larg de jocul formației noastre: 
„Dinarno București a fost de departe cea 
mai bună echipă a turneului. Pregătirea 
superioară, jocul inventiv, cu multă va. 
riație in acțiuni, ne fac să credem că 

di-

19- 
de

scorul reprizei : 7—7. La reluare, Bure- 
vestnik (căreia îi era necesară, pentru 
calificare, o victorie la 9 puncte " 
ferență), s-a văzut de două ori cu un 
picior în... semifinale : a condus cu 13 
10 și, cu cîteva secunde înainte 
sfîrșitul partidei, cu 21—12! Medveșciak 
a izbutit să evite totuși eliminarea prin
tr-o lovitură de la 7 m transformată 
cu mult calm de Milkovici, sub privi
rile pline de speranțe într-o... ratare aie 
celor 10 000 de spectatorii... Apoi au 
decis sorții, favorabili, cum spuneam, 
handbaliștilor iugoslavi.

Alături de Medveșciak s-au mai califi 
cat pentru semifinale : Glasshoppers Zu
rich (viitorul adversar al lui Dinamo) 
și Ajax Copenhaga, care — sîmbătă, în 
meciul retur cu U.S. d’Ivry,. campioana 
Franței — a cîștigat cu 39—15 (20— 
10). Deci, în semifinale se vor disputa 
partidele :

GRASSHOPPERS ZURICH (27-9 cu 
ROC Flemallois.Belgia. 20—15 cu Atle
tico Madrid, 18—14 și 16—15 cu SV 
92 Berlin) — DINAMO BUCUREȘTI 
(17—14 cu Vorwărts Berlin, 24—llcu 
R.I.K. Goteborg).

MEDVEȘCIAK ZAGREB (18-14 cu 
Rapid Viena, 14—12 cu Dukla Praga, 
21 — 13și 13—21 cu BurevesinikTbilisi) 
— AJAX COPENHAGA (34—19 cu U- 
nion Helsinki, 16—19 și 39—15 cu U.S. 
d’Ivry).

Semifinalele trebuie disputate pînă la 
21 martie. Finala va avea loc la 3 apri
lie la Lyon.

Campionatul de scrimă al Capitalei a 
luat sfîrșit duminică, o dată cu con
sumarea probei feminine de floretă. 
Mai înainte de a face scurte referiri 
la întrecerea florestitelor, să amintim 
cîte ceva despre cea a floretiștilor, 
care și-au măsurat forțele sîmbătă 
după-amiază.

Cum era de așteptat (fiind vorba de 
scrimeri de categoria I și maeștri), a- 
proape toți cei 22 rle trăgători s-au 
impus atenției printr-o pregătire avan
sată, multilaterală. Animatorii probei au 
fost I. Falb și C. Nicolae, neînvinși 
pînă la asaltul direct cu I. Drîmbă. 
C. Nicolae n-a reușit să rezolve unele 
probleme de ordin tactic și i-a cedat 
lui Drîmbă cu 10—5 ; rămînea doar ca 
Falb să încerce ceea ce nu reușise Ni
colae.

Falb a început destul de bine, a 
plecat hotărit, a dovedit un bun con
trol al floretei. Și totuși, el n-a reu

București 
cinste

SJJCfîal ADRIAN VASUIU —

Dinarno va avea un cuvînt hotî’îtor în 
lupta pentru cucerirea trofeului".

Charles Soldin, președintele federației 
suedeze de specialitate, a declarat: 
„Rominii au prestat un joc superior. Noi 
avem foarte mult de învățat de la ei. 
Prin intensificarea întrecerilor dintre e- 
chipele suedeze și romîne, poliștii noș
tri nu vor avea decît de cîștigat".

Svante Lundqvist, primarul orașului 
Eskilstuna, a oferit poliștilor dinamo- 
viști o plachetă cu inscripția orașului 
și a declarat: „Al-a impresionat sporti
vitatea jucătorilor romîni, jocul lor vioi 
și antrenant, care m-a cucerit definitiv 
pentru polo".

In încheiere, clasamentul golgeterilor. 
In frunte se află căpitanul echipei Dina
mo București, maestrul sportului Aurel 
Zahan și sovieticul Semionov, care au 
înscris cîte 10 goluri. Urmează: Her
mans, Kluge (ambii Dynamo Magde
burg), Van der Zwaan (D.Z.V. Delft), 
toți cu cîte 9 goluri.

Specialiștii prezenți Ia Eskilstuna au 
alcătuit următoarea echipă a turneului: 
Mureșări și Frățilă — portari, Kroner, 
Zahan, Mărculescu. (Dinarno București), 
Semionov, Osipov, Ageev (N.C.A.C. Mos
cova), Kanisza. Rusoran, Koncz (Dozsa 
Szolnok), Kliige, Balerstaedt (Dynamo 
Megdeburg), Van der Zwaan (D.Z.V. 
Delft) — jucători de cîmp.

Așa 
marți, 
la zi :

cum obișnuim în rubrica de 
iată pentru început clasamentele

MASCULIN
1. Tractorul Brașov 12 12 0 36: 6 24
2. Rapid București 12 11 1 34: 4 23
3. Dinamo București 12 11 1 35: 7 23
4. Știința Galați 12 8 4 28:19 20
5. Farul Constanța 12 5 7 19:22 17
6. Petrolul Ploiești 12 5 7 19:25 17

, 7. Știința Timișoara 12 5 7 18:26 17
8. Minerul Baia Mare 12 5 7 17:29 17
9. Steaua București 12 4 8 21:25 16

10. Constructorul Brăila 12 4 8 17:24 16
11. Știința Cluj 12 4 8 15:27 16
12. Dinarno Bihor 12 4 8 15:30 16
13. Progresul București 12 3 9 15:27 15
14. C.S.M.S. Iași

FEMININ

12 3 9 13:31 15

1. Rapid București 11 10 1 32:11 21
2. C.P. București 11 8 3 28:16 18
3. Dinarno București 10 8 2 26: 8 18
4. Farul Constanța 11 7 4 24:15 18
5. Metalul București 11 7 4 24:21 18
6. Știința Cluj 10 6 4 23:17 16
7. C.S.M. Sibiu 11 5 6 21:20 16
8. Voința Craiova 11 5 6 18:24 16
9. Partizanul r. Brașov 11 4 7 20:24 15

10. Știința București 11 2 9 13:29 13
11. Progresul București 11 2 9 12:30 13
12. C.S.M. Cluj 11 1 10 6:32 12

reținem esenția-IN CONTINUARE
iul din cele comunicate de coresponden
ții noștri. In întrecerea masculină. 
Știința Cluj putea învinge și cu 3—1 
pe Știința Galați dacă juca mai atent 
în finalul setului 4. La acest meci s-a 
constatat tentativa arbitrului de linie 
C. Lazăr și a scorerului I- Mîrza de

Nicolau (Rapid) străpunge blocajul ieșenilor. (Rapid — C.S.M.S. Iași 3—0)
Foto: Șt. Ciotloș

In completare la cronica etapei

A luat sfîrșit campionatul Capitalei

șit să-l depășească pe Drîmbă, mai 
impetuos și mai eficace în frazele finale. 
Drîmbă cîștigă cu 10—7 și, cu aceas
ta ,titlul de campion al Capitalei. Cla
sament : 1. I. Drîmbă (Steaua); 2. I. 
Falb (Steaua); 3-4. C. Nicolae (Steaua), 
Șt. Haukler (Steaua); 5. Șt. Weissbock 
(S.P.C.); 6. I. Lăudoiu (Steaua); 7. M. 
Tiu (C.S.S.) ; 8. I. Zilahi (Steaua); 9. 
A. Csipler (Știința). Toți aceștia se ca
lifică în turneul final al campionatului 
republican.

Pe locurile următoare : Z. Bejan (Pro
gresul), N. Intrate (Steaua), St. Mol- 
danschi (Steaua), C. Bunicelu (Steaua), 
A. Budahaszi (Știința) și S. Poenaru 
(Steaua) care vor participa la un tur
neu de calificare.

In întrecerea floretistelor, Olga Szabo 
— fără a fi arătat tot ce poate — s-a 
detașat în cîștigătoare, chiar din pri
mele asalturi ale turneului final... Pro
ba a scos in evidență forma excelentă

a-1 induce în eroare pe arbitrul prin
cipal Em. Costoiu. Farul a întrecut cu 
3—1 Steaua, care a practicat un joc 
șablon, cu scăderi la preluări și blo
caj. Nivel scăzut în disputele Mine
rul B. Mare — Progresul (3 -1) și 
Petrolul — Dinarno Bihor (3—0) și 
evidențieri pentru eficacitatea atacului 
și puterea de luptă a învingătorilor din 
meciul Constructorul Brăila —■ Știința 
Timișoara (3—0 în 65 de minute). In 
restanțele din campionatul feminin: 
victorie clară (3—1) a oaspetelor (Di
namo) iar în terenul gazdelor (C.S.M.) 
joc slab, la Sibiu; la Constanța, suc
cesul scontat și categoric al Farului 
(3—1) împotriva Științei Cluj. (Din 
relatările corespondenților noștri: ȘT. 
TAMAȘ — Cluj, A- CRISTEA și I. 
CONSTANTINOAIA — Ploiești, N. 
COST1N — Brăila, V. SASARANU — 
B. Mare, E. PETRE și L. BRUCKNER 
Constanța și GH. TOPIRCEANU — 
Sibiu.

In încheiere...

POPASURI BRAȘOVENE. Cîteva 
dintre cele mai importante observații 
prilejuite și altele mai vechi, întărite 
de meciul masculin Tractorul — Dina
mo București și care se cuvin a fi 
nota fe

• Tn primul rînd, fapiul îmbucură
tor că aprecierile critice făcute de noi 
după cuplajul de la Brașov din 14 fe-

a proaspetelor trăgătoare legitimate la 
Steaua, Suzana Tasi și Ileana Ghiulai, 
precum și modul mai curajos de a se 
comporta pe planșă al Manuelei Chira, 
care a terminat concursul printre frun
tașe. Clasament: 1. Olga Szabo

(Steaua) : 2. Suzana Tasi (Steaua) ; 3. 
Ileana Ghiulai (Steaua) ; 4. Manuela 
Chira (Știința) ; 5. Maria Vicol (Progre
sul) ; 6. Ecaterina Iencic (Steaua);
8. Ana Derșidan (Progresul). Toate a- 
ceste trăgătoare vor participa direct la 
finala campionatului republican.

In turneul de calificare se vor în
trece : Rodica Văduva (S.P.C.), Iudit 
Pop (Știința), Lidia Grieb, Elena Bejan, 
Ecaterina Toth (S.P.C.), Eva M'asser- 
strom (S.P.C.) șt Elena Tudorache 
(S.P.C.).

Turneul de calificare va avea loc în 
două etape : prima, la Craiova, între 
11—14 martie și a doua, la Cluj, între 
8—11 aprilie. — t. st. —

le-au slujit în bună parte ce- 
secția de volei de la Tractorul.

bruarie 
lor din 
Duminică s-a jucat tot în sala Trac
torul. dar de astă dată în condiții or
ganizatorice sensibil ameliorate, dove
dind că ceea ce nu s-a putut cu o săp- 
tămînă în urtnă... a fost totuși cu pu
tință. S-a pus în vînzare un număr mai 
rezonabil de bilete, au fost create cu
loare suficiente de trecere, iar măsurile 
de ordine luate i-au permis scorerului ■ 
întîlnirii (C. Manițiu) să lucreze ca 
lumea.

• Despre crainic. Rolul acestuia 
este bine determinat; el trebuie să con
stituie, prin informarea operativă și la
pidară a publicului, un ajutor de preț 
pentru arbitri, pentru echipe și antre
nori, în vederea asigurării unui cit 
mai bun climat de întrecere sportivă. 
Bineînțeles, rostul celui căruia i se în
credințează în asemenea ocazii micro
fonul nu este de a se transforma in
tr-un șef al „galeriei" echipei locale,- 
dirijînd-o, precum a făcut-o în dese 
rînduri alaltăieri crainicul Șt. Pîrvules- 
cu. E bine și se vede e chiar nevoie 
ca federația să revină cu lămuriri și 
sarcini precise în această privință-

• E necesar, totodată, ca F. R. Vo
lei, colegiul central de arbitri să pri
vească mai atent problema verificării, 
trierii și delegărilor de conducători ai 
jocurilor. De arbitri principali nesiguri, 
nefamiliarizați cu noile reguli (ca M. 
Bidiga — Tg. Mureș la partida femi
nină Partizanul roșu Brașov — C.P.B.) 
în general nu e nevoie, mai ales la 
jocuri-cheie. Dar și mai mult nu vom 
simți lipsa unor „arbitri" secunzi ca 
brașovenii Al. Taus la susamintitul 
meci feminin și ca !• Stoica la întâlni
rea masculină Tractorul — Dinarno 
București, amîndoi acționînd cu evi
dentă părtinire pentru echipele gazdă. 
Așteptăm, deci, măsurile corespunză
toare. Una din ele, cea mai însemnată, 
socotim că va trebui să fie (dacă, din 
păcate, altfel nu e cu putință) delega
rea la meciurile de primă importanță 
nu numai a arbitrilor principali neutri, 
din afara orașelor gazdă, ci și a arbi
trilor secunzi.

CONSTANTIN FAUR

SPORTUL POPULAR
Nr. 4613 Pag. a 7-a



ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Grasshoppers-de nenumărate ori campioană ȘTIRI «REZULTATE •ȘTIRI • REZULTATE

a Elveției
Corespondență specială din Zurich

Campioana Elveției La handbal în 7 
Grasshoppers din Zurich, s-a califi
cat pentru semifinalele „Cupei cam
pionilor europeni", după ce a dispus 
pe rind de R.O.C. Flemallois cu 27—9 
(în preliminarii), de Atletico Madrid 
cu 26—15 (în optimile de finală) și 
S. V. Berliner cu 18—14 și 16—15 
(în sferturi de finală). In așteptarea 
meciurilor din semifinale cu formația 
Dinamo București, Grasshoppers își 
continuă .jocurile din campionat.

Grasshoppers Ziirich este una din 
echipele eivețiene care a cucerit de 
nenumărate ori titlul de campioană 
atK la handbal în 11, cît și la cel 
în 7: în 1934, 1935, 1938, 1940, 1946, 
1947, 1948, 1951, 1952, 1953, 1955,
1958, 1959 și 1963, respectiv în 1950, 
1951, 1952, 1954, 1955, 1956, 1957,
1962 și 1963. In același timp, Grass
hoppers a intrat de mai multe ori și 
în posesia Cupei.

In actualul campionat, formația din 
Ziirich conduce în clasament cu patru 
puncte avans asupra celei de a doua 
clasate și are șanse sigure de a cu
ceri din nou titlul. Din 10 meciuri 
disputate a cîștigat 9, iar unul l-a 
terminat la egalitate. Golaveraj: 
223:01.

Echipa standard este alcătuită din

la handbal in 11 și in 7

lată lotul de bază al echipei elvețiene de handbal in. 7 -Grasshoppers Ziirich, 
viitoarea adversară in „C.C.E.“ a campioanei noastre, Dinamo București

următorii jucători : Wettstein și Funk 
(portari), Altorfer, Gulden (un nor
vegian care își face studiile în Elve
ția), Seiler, Walder, Schmid, Dubler, 
R. Landis, Palme și Brandenberger. 
Jucători de rezervă : W. Landis, Pfen- 
/linger și Federli. Dintre aceștia, por
tarii Wettstein și Funk, Altotfer, Sei
ler, Dubler, Schmid, Walder și R.

Landis sînt internaționali. Ei au jucat 
contra Suedîe* ultimul meci interna
țional susținut de reprezentativa El
veției.

JURG HALLER, 
redactor la ziarul „Sport“-Ziirich

ATLETISM. Cupa orașului Kaunas 
la atletism de sală a reunit atleți și 
atlete din R. P. Polonă, R. D. Germa
nă și U.R.S.S. Iată câteva din cele mai 
bune rezultate : FEMININ : înălțime : 
Christa Ruger 1,71 — nou record de 
sală al R. D. Germane; greutate: Va
leria Nazakova (U.R.S.S.) 16,42 m; 
800 m : Tamara Rapanavtcene
(U.R.S.S.) 2:17,0; MASCULIN: 1500 
m: Gasse (R.D.G.) 3:58,3; greutate: 
Arkarasev (U.R.S.S.) 18,02 m; țjrăjină: 
Kașarov (U.R.S.S.) 4,30 m.

★

ȘAH. După 7 run-de, în turneul inter
național de șah de la Budapesta con
duce marele maestru sovietic Mark 
Taimanov cu 5l/2 puncte, urmat de Po- 
lugaevski și Janosevici cu cîte 5 puncte 
fiecare. Rezultate din runda a 7-a : 
Janosevici — Tainianov 0— 1 ; Polu- 
gaievski — Bitek remiză ; Pire — Ma- 
lic'h 0—1 ; Osnos — Defy 1—0; Pî- 
devski — Lengyel remiză.

★

HALTERE. Desfășurat la Sofia, me- 
. ciul internațional de haltere dintre se

lecționatele R. P. Bulgaria și Angliei 
s-a încheiat cu rezultatul de 5—2 în 
favoarea sportivilor bulgari. Iată cîști-

FOTBAL; Campionate în diferite țări

gătorii în ordinea celor 7 categorii : 
Tonev (R.P.B.) 305 kg; Petkov
(R.P3.) 325 kg; Iankov (R.P.B.) 365 
kg; Konarov (R.P.B.) 405 kg; Ford 
(Anglia) 377,5 kg; Louis Martin (An
gli-a) 470 kg; Vesel inov (R;P.B.) 
482,5 kg.

★

HOCHEI. Echipa de hochei pe ghea
ță a . U.R.S.S. a susținut la Garmisch 
Partenkirchen un meci -de antrenament 
cu reprezentativa R. F. Germane. Ho- 
cheiștii sovietici eu repurtat victoria cu 
scorul de 12—0 (1— 0, 5—0, 6—0).

• Hocheiștii canadieni, care se pre
gătesc în Europa pentru campionatele 
mondiale, au susținut .două meciuri cu 
edhipa Suediei. In prima partidă, dis
putată la Goteborg, formația suedeză 
a cîștigat cu 4—1, iar în cea de-a doua 
la Stockholm, au învins tot gazdele, 
de data aceasta la un scor mai strîfis 
8—’6 (6-1, 1—2, 1—3).

★

NATAȚIE: Tamara Sosnova, fînără 
înotătoare sovietică, în vîrstă de 15 ani, 
a stabilit la Moscova un nou record 
unional la 200 m liber cu performanța 
de 2:21,7. Vechiul record — Natalia 
Ustinova 2:23.4. Recordul european este 
de 2:18,2 și aparține olandezei Adria 
Asterie.

Scrisoare din Berlin

‘După cum s-a mai anunțat, echipa 
R.D. Germane figurează în grupa a 
șaptea din cadrul .turnetihii de juniori 
U.E.F.A., organizat în acest .an in 
R.F. Germană. Adversarii pe care îi 
are în această grupă sînt valoroși 
(echipele Austriei și Portugaliei) din 
care cauză calificarea fotbaliștilor noștri 
în turul următor stă sub semnul 
întrebării. De altfel, rezultatele din 
1964 obținute de formația de .juniori 
a R.D.G. nu au fost satisfăcătoare: 
victorie la limită (1—0) cu Bulgaria, 
înfringwe la limită cti ‘IMonia (0—1) 
și înfrîngerea 
Rwnînia.

Actualul lot 
24 de juniori 
mai toate regiunile țării, în urma reco
mandărilor făcute de antrenorii din re- 
grnni care se ocupă numai cu coordo
narea activității juniorilor. Din lot 
fac -parte numai doi jucători care ac
tivează 'în prima categorie a țării : 
portarul Kroy -(Zwickau) și wnijlocașut 
Kre'-seh (Dresda). Ceilalți simit ‘din 
categoria B și din unele echipe de 
juniori -De la începutul lunii ianuarie, 
lotul a susținut cu regularitate antre
namente comune la sfîrșit de săptă- 
mrnă. pregăfindu-se în rest în cadrul 
cltibulrii din -care fac 'parte. .Această

categorică (0—3)

care ise compune 
a fost selecționai

ca

din 
din

pregătire făcută în cluburi nu este toc
mai ușoară, apărind unele g,rentați. 
Numeroși juniori -fac parte din echipe 
de categorii inferioare, unde au loc 
■numai două «antrenamente pe -săptă- 
mînă. Firește, o asemenea pregătire 
este insuficientă pentru juniorii din .lot 
Ptnlru a ajuta munca de pregătire a 
acestor tineri, federația de specialitate 
a delegat instructori speciali care în
drumă și se ocupă personal de .juniori, 
în plus, după fiecare antrenament co
mun, juniorii, primesc «o fișă, în care 
antrenorii principali al 1-otnii-ri le reco
mandă — pentwi o săptămină — tteer- 
cițiile și antrenamentul pe care trebuie 
să-l urmeze. Fișa va fi semnată de an
trenorul clubului, care răspunde 
exactitatea îndeplinirii sarcinilor.

HORST FPJEDEMAN 
redactor al ziarului 

„Deutsches Sportecho"

de

ITALIA: Cagliari — Mantova 2—1, 
Catania — Messina 4—2, Fiorentina — 
Roma 2 0. Inter — Genoa 4—1, Ju
ventus — Atalan'ta 0—0, Lazio — Mi
lan 0—0, Sampdoria — Bologna 0—0, 
Varese — Lanerossi 3—2, Foggia — 
Torino 1—2. Clasament: Milan 36 p, 
Intern az ion ale 32 p.

SPANIA: Sevilla ■— Atletico Madrid 
0—0, Espunol — Barcelona 0—0, Elche 
— Valencia 1—3, Atletico Bilbao — 
Corruna 0—0, Levante — Murchia 
1—2, Oviedo — Palmas 2—0, Real 
Madrid — Betis 6—1. în clasament, 
Real Madrid și Atletico Madrid Sînt 
acum la egalitate: ambele au cîte
35 p. Pe tocul al treilea se află Sara
gossa cu 30 p.

FRANȚA: Rennes — Valenciennes 
3—1, Lyon — Monaco 0—I, Angers — 
Toulon 0—0, Lens — Sedan 3—1, 
Rouen — Slade Franțais 1—1, Tou
louse — Sochaux 1—0, Bordeaux — 
Lille 2—O. Strasbourg — St. Etienne 
1-—0, N'rtnes — Nantes “ “ ’ 
menit: Bordeaux 29 p, 
27 p, Nantes 27 p etc.

cîteva rezultate din campionat: Arse
nal — Fullham 2—0, Blackpool — 
Sheffield United 2—2, Sheffield Wed
nesday — Everton 0—1, Sunderland 
— Westham 3—2. Chelsea are 44 p din 
29 de jocuri, Leeds United tot 44 p 
din 30 meciuri, iar Manchester United 
41 p din 29 jocuri. în „optimile" pentru 
Cupa Angliei: Aston Villa — U o’.ver- 
hampton 1—1, Chelsea — Tottenham
1— 0, Manchester United — Burnley
2— 1, Manchester City — Midlesbrough
3— 0. Pentru sferturile de finală s-a 
mai calificat Leeds United. De mențio
nat că în „sferturi" s-au calificat pri
mele ițrei clasate -în prezent în -campio
nat ; Chelsea. Leeds United și Man
chester United.

— Dynamo Dresda 2—0, A.S.K. Vor- 
wărts Berlin — Wismut Aue 2—0, S. C. 
Neubrandenburg — S. C. Aufbau Mag
deburg 3—2, S. C. Empor Rostock — 
S. C. jPynamo Berlin 2—3, S. C. Leip
zig — Motor Zwickau 5—1, S. G. Mo
tor Jena — Lokomotive Stendal 1—1.

0—3. Clas a-
Valenciennes

înWlniritor deANGLIA : Din cauza
„cupă" (optimi de finală), o serie de 
meciuri din etapa de campionat des
fășurată sîmbătă au fost aminate. Iată

BELGIA : Anderlecht — La Gantoise 
3—0, Standard Liege — Daring Club 
3—0. In clasament, Anderlecht are un 
avans de 10 puncte fața de Standard 
Liege.

PORTUGALIA: Varzlm — Leiixoes 
5—jf Sporting Lisabona — Setuba.1 
0—0, Guimaraes — Toriense 2—0,^Lu- 
sitano — Braga 2—0, l _ — 
fica 0—2.

R.F.G. : Eintracht Braunschweig — 
F. C. Kbln 1—1, Meidericher S. v.. — 
Borussia Neunkirchen 1—1,, F. C. Kai
serslautern — Borussia Dortmund 1—3, 
Eintracht Frankfurt — Hamburger S. V. 
2—1, Werder Bremen — „Hannover 
96“ 3—0, Karlsruher S. C. — F. C. 
Nurnberg 1—1, Schalke 04 — V.F.B. 
Stuttgart 3—l,Miinchen 1860 — Hertha 
6—4. în clasament conduce Werder 
Bremen cu 30 p urmată de F. C. Kola 
și F. C. Nurnberg cu 27

★

Seiual — Ben-

p-

caiHipionatului
Centrale.) Cos-

c:

a „Cupei Galea *
PARIS 22 (Agerpres). —
Cele 1'9 țări Înscrise în .competiția 

de tenis pentru echipele de tineret, 
„Gupa Galea", au fost repartizate în 
4 ®»ie. BAipa R. iP. Riamîne va juca în 
zona a doua (Budapesta) alături .de e- 
cliipele Elveției, Luxemburgului, R. P. 
Bulgaria și R. P. Ungare. Jucătorii ro- 
ntîiii vor intra direct în turul doi, ur- 
mmd să îritilffleaseă pe învtiagăioml 
meciului Luxemburg — Elveția, hitre- 
ceriile- acestei zone -se vor desfășura 
între 20—25 iulie. Faza finală, între 
cîștigătoarele de zone, va avea loc, ca 
de obicei, la Vichy (29 iulie — 3 au
gust). La Cupa Galea, precizează comi
tetul de organizare, -au -dreptul să par
ticipe jucători născuți după data de 31 
decembrie 1944.

£

Karl
Chemie Leipzig 4—4,

R.D.G. : S. C. Marx Stadt —
Motor Steinach

• în preliminariile 
mondial (zona Americii C 
ta Rica — Trinidad 4—0.

• Mîine se dispută două întîlnîrFȚm- 
portante în sferturile de finală vale 
„C.C.E." : la Lisabona, Benfica întîl- 
nește pe Real Madrid, iar la Amster
dam, echipa locală D.V.S. primește re
plica ‘formației maghiare Vasas Gyor.

Pe see na de g h e a ț ă...
In fața mictilui ecran am urmă

rit, marțea trecută, ultima evoluție 
a patinatorilor care și-au disputM 
titlurile europene sub cupola sălii 
sporturilor din Lujniki. „Spectacolul 
de adio“ — spunea Crainioul. E 
drept, a fost un spectacol 100%, în 
care punctele și zecimile de punct 
au rămas uitate în casetele arbitri
lor. Poate, cu regret cei care doresc 
ca patinajul artistic să rămînă nu
mai un sport...

„Actom“ s-au comportat diferit. 
Unii, vădit țericiți că -au scăpat de 
teroarea aexcwrilor concentrice la 
mdimetru, zburdau pe gheață ân 
acordurile muzicii de dans. Mo
dernă, de cele mai multe ori, -na 
cea din repertornd de balet. Alții 
păreau puțin constrînți de rolul so
list ve li >se mxndase în -suplimont 
și repetau ca modestie programul 
ce-l prezentaseră în ajun sub hipa 
gradată a arbitrilor.

A fost ,,o oră de smoeritate" 
pentru or.ganizutorii. comaunenți și 
spectatori. Aproape fir.e»c, un apă- 
mt sub lumina reflectoarelor mus
tățile ckarleMsm-ului, rochiile ou vo- 
fărmțe, ddcolteturile. Ne aflam doar 
în fața unei scene autentice și em-

blemele campionatelor 
prezente în sală distonau

Păcat că neconcordanța de orar 
nu ne-a permis să urmărim la te
levizoare și finalul acestei inedite 
reviste pe gheață. Am fi văzut astfel 
pe Alain Calmat în bluză de bale
rin, bisînd în aclamațiile furtunoa
se ale publicului un program de 
twist-uri și salturi acrobatice. In 
timp ce învingătorul său, vienezul

europene 
vizibil.

Evident, am asistat la o dispută 
între două concepții, două atitu
dini diferite. Patinajul adevărat dă
dea grea luptă defensivă cu spec
tacolul pe gheață, dansurile pe pa
tine. Cine a avut ciștig de. cauză ? 
Greu de apreciat, chiar prin testul 
— foarte relativ — al cantității de 
aplauze.

Cert este că în patinajul ar tis’ic 
disputa începe să ia forme cate-

CARNET EXTERN
TNmzer, în aceiași costum negru de 
la concurs, se rezuma la demon
strația de tehnică pură prezentată 
de dl ți -la proba figurilor liber a- 
lese. Regine 11 cit zer, exuberantă 

■și cuceritoare îrttr-o rochiță de 
lame foarte decoltată, a stîmit sen
zație eu un dans ultra-modern, al 
cSrui nume ne scapă... Imediat, 
în replică, 'Bekmsova și Protopopov 
cm ținut să veotdodzeze linia clasică 
de interpretare, alutiecînd cu gră- 
ție desăvârșită pe muzica „Medita
ției de "Massenet.

gorier. Nu de mult, includerea pro
bei de dans în campionate a dat o 
satisfacție fățișă tendințelor strict 
spectaculare. Acum se află „sub 
foc“ figurile obligatorii, ultimul 
bastion al disciplinei sportive pro- 
priu-zise. Cît va rezista P...

Și altă problemă, de actualitate. 
I’resitpunînd că un sfert sau o trei
me din conctirenții ultimelor „eu
ropene" vor trace -urgent la Specta
colele pe glm&ță (Regine Ileitzer 
are va și semnat angajamentul la 
„Wiener Eiss-Revue“) atunci se

pune întrebarea dacă este normal Ș 
ca aceste campionate să devină o ~ 
simplă anticameră pentru film și — 
revistă. Prin suplime: tul de marți, H 
organizatorii campion telor de la 2 
Lujniki au subscris — desigur, fără S 
intenție — la această practică de-a § 
dreptul periculoasă pentru sportul = 
pe patine. S

Fără îndoială, sfera patinajului 2 
artistic s-a lărgit considerabil în — 
ultima vreme. Această îmbogățite 5 
de conținut nu trebuie însă să se 2 
facă în dauna spiritului sportiv a- — 
devărat. 5

RADU VOIA
P.S. Revenind la foile de arbi

traj ale campionatelor europene de 
la Moscova, găsim interesant să 
consemnăm că învingătorul la băr
bați a fost stabilit nu pe baza punc
tajului obținut, ci a sumei locurilor 
acordate de arbitri (coeficient de ar
bitraj). într-adevăr, după figurile 
libere, Calmat a totalizat 2.188,8 
puncte, față de cele 2.184,3 ale lui 
Danzer. Acesta beneficia însă de 
un coeficient mai bun (14 față de 
16) și — conform normelor I.S.U. 
— se clasează pe primul loc. Au 
urmat în clasament : Jonas (Austria) 
2.140,0 p ; Schbnmetzler (R.F.G.) 
2.690,4 p ; Schwartz (Austria) 
2.040,9 p ; Durville (Franța) 2.010,6 
p; Krick (R.F.G.) 1.959,8 p; Ne- 
pela (Cehoslovacia) 1.952,0 p.
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