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ai multă grijă pentru competițiile locale!

In raionul 23 August

UN «UMĂR SPORIT DE CAMPIONATE

preconizează organizarea 
campionat raional de bas- 
Problema se află însă în

mbunătățirea activității sportive este condiționată și de buna desfășurare a 
întrecerilor cu caracter local. Pe această linie, redactorii noștri au între
prins un scurt raid în Capitală și în orașul Craiova.

dată cu primele zile de pri- 
iră, sportivii din asociațiile 
atui 23 August vor începe 
itatea în aer liber. Mulți 

ei se vor întrece în con- 
din cadrul campionate- 

iar cei jnai bine 
parte la con- 

pe plan raional.
trecute am luat legă- 

cu sectorul tehnic al clu- 
sportiv raional Metalul, 

de felul cum se 
în acest an cea mai 

competiție oficială, cam- 
raional. De la început 

să precizăm că în acest 
prin campionatul raional 
liul clubului Metalul urmă- 

îndeplinirea a două o-

Miine, la Floreasca

biective importante: organiza
rea competiției la un număr 
mai mare de ramuri sportive 
decît în anul trecut și ridica
rea calității întrecerilor.

Iată ce și-au propus activiștii 
și antrenorii clubului Metalul 
pentru a traduce în fapt cele 
două obiective. Față de anul 
trecut, cînd au avut loc între
ceri la șapte ramuri sportive 
(fotbal, popice, volei — băieți, 
tir, tenis de masă — băieți, 
handbal — băieți și șah) în 
primăvară campionatele raio
nale se vor desfășura la opt 
discipline; în plus, programul 
competiției prevede întreceri 

și pentru echipele de fete, la 
volei și handbal. De asemenea,

Meciul masculin de volei 
Rapid-Dinamo București

Cu jocurile de miine întrece
rea din turul campionatului mas
culin de volei .— categoria A se 
încheie și în seria I.

Din programul celor șapte 
meciuri stîrnește un interes deo
sebit partida Rapid—Dinamo 
București. în care se întîlnesc 
două echipe de valori ce nu mai 
an nevoie de prezentări speciale: 
prima — de ani de zile campioa
nă republicană, secunda — prin, 
cipala candidată la 
astă dată, amîndouă 
față în față după înfringerile su
ferite, și de una și de cealaltă 
la Brașov, în meciurile lor cu 
Tractorul, care emite de aseme
nea justificate pretenții la titlu. 
Ceea ce sporește atractivitatea 
reuniunii din Capitală, cu atît 
mai mult cu cît pe afișul ei fi
gurează și echipa neînvinsă a 

titlu. De 
se află

se 
unui 
chet. 
fază de proiect, deoarece la ora 
actuală nu sînt decît două 
echipe (Metalul „23 August" 
și Școala profesională a Uzi
nelor „23 August"), iar asocia
țiile care au posibilitatea să 
înființeze formații de baschet, 
ca de pildă, Electroaparata j, 
ÎNCERC, Școala profesională 
Electroaparataj, Mașini unelte 
etc. nu s-au hotărît încă...

Este intresant de remarcat 
că echipele de volei fete — 
în număr de opt — care vor 
lua startul (pentru prima oară) 
într-o competiție raională pro
vin din concursurile de mase 
organizate anul trecut. Ele au 
luat ființă sau cu ocazia în
trecerilor Spartachiadei repu
blicane sau a campionatelor 
asociațiilor sportive. Așa s-au

(Continuare în pag. a 2-a) 

sala Floreasca, primul meci 
începind la ora 8,30; in 
provincie : Știința Galați—Mine- 
rul Baia Mare, Dinamo Bihor— 
Știința Cluj, Știința Timișoara 
—Petrolul Ploiești și C.S.M.S. 
Iași—Farul Constanța.

Copiii care știu să înoate sînt invitați mi ne 
la bazinul Floreasca

O veste bună pentru copiii 
doritori să se perfecționeze 
în tehnica înotului: miine, la 
ora 13, băieții și fetele pînă 
în vîrsta de 10 ani sînt in
vitați la bazinul Floreasca. 
Apelul se referă, bineînțeles, 
la cei care știu să înoate și, 
în special, la participanții la

A început turneul final al „Cupei F.R.H."
la handbal feminin

TIMIȘOARA, 26 (prin telefon 
de la trimisul nostru). Jocurile 
turneului final feminin al „Cupei 
F. R. H.“ — început azi în 
localitate — au stîrnit un interes 
deosebit: sala a fost plină. Or
ganizarea — bună.

Primul meci, Rapid Bucu
rești — Mureșul Tg. Mureș, 
era cît pe ce să se încheie cu 
o surpriză. Mureșul a jucat 
peste așteptări, mai ales în apă
rare, și cu 6 minute 
de sfîrșit conducea cu 
De altfel, mureșencele 
conducerea cu 2—0 în

înainte
11—9! 
luaseră 
min. 6,

centrele de inițiere organi
zate anul 
are drept 
celor mai 
în secțiile 
burilor și

trecut. Invitația 
scop selecționarea 
talentate elemente 
de natație ale clu- 
asociațiilor sporti

ve bucureștene. Selecția este 
organizată de comisia de 
natație a Capitalei. 

dar în următoarele 6 minute Ra
pid și-a revenit și a făcut ca 
scorul să fie în favoarea sa: 
4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4, 6-5. După 
pauză, jocul devine mai dina
mic, echilibrat dar jucătoarele 
dau semne de nervozitate. Sco
rul este egal de 3 ori (6-6, 7-7, 
8-8), apoi Mureșul preia con
ducerea pînă la 11-9. Insă Ra
pid egalează (min. 45) și în 
min. 48 înscrie din
golul victoriei! 12-11. în gene
ral, meciul a prilejuit o luptă 
dîrză. Au marcat: 
Popa 3, Hedeșiu 2, 
nescu 2 și Oțelea,
Soos 7, Preda, Cătineanu, Incze 
și Baczo.

In partida a doua, Știința Ti
mișoara a învins clar, cu 14—5 
(4-2), formația S. M. nr. 4 Ti
mișoara. Au înscris: Nemeț 8, 
Bain 2, Ciosescu 2, Oprea și Mo- 
șu, respectiv Secheli 3, Kaspari, 
Mădău.

Turneul continuă sîmbătă și 
se încheie duminică.

contraatac

Boț an 4,
Constanti- 

respectiv

CALIN ANTONESCU

ACTUALITATEA
• Azi la Zurich prima „manșă" 

a meciului de handbal

Dinamo București —

Grasshoppers
Semifinalele „Cupei campionilor 

europeni” la handbal masculin 
încep astăzi. La Ziirich, echipele 
Grasshoppers și Dinamo Bucu
rești se întîlnesc în primul lor 
meci (returul este programat la 
20 martie la București). Campioa
na noastră a părăsit joi țara, cu 
cel mai bun efectiv al său (Redl, 
Bogolea, Ivănescu, Hnat, Mo'ser^ 
Coman, ionescu, Popescu, Covaci> 
Mureșanu, Bădulescu și Nica>.

• COMPONENȚA
NOULUI tor BEPUBLICAK
FEMININ ill VOLEI

A fost alcătuit lotul național 
feminin de volei, a cărui pregă
tire a și început, folosindu-se pe
rioada dintre turul și returul 
campionatului. Acest lot cuprin
de următoarele jucătoare: Lia
Vanea, Marilena Ștefănescu, Hel
ga Bogdan, Margareta Șorban, 
Doina Belgea, Daniela Golimas, 
Eugenia Rebac, Ileana Enculescu, 
Alexandrina Chezan. Mariana 
Dumitrescu, Cornelia Lăzeanu, E- 
lena Petre, Emilia Vameșiu, Hei- 
drun Herman. Martha Szekety, 
Aurelia Căunei, Ana Ciobanu și 
Florentina Dumitriu.

• Intensă activitate

compctiționnld, la noi
Sîmbătă seara, de la ora 19, în 

sala Floreasca are loc ultima re
uniune din ciclul (de trei) orga
nizat de comisia de box a oraș»*- 
lui București. Cu acest prilej, 
vor evolua: C. Ciucă, N. Gîju, D. 
Davidescu, V. Antoniu, I. Viși- 
nescu, Gh. Stăncuț, C. Ghiță, I. 
Marin, I. Pițigoi, M. Anghel, H- 
Stumpf etc.

• In zilele de 1, 3, 5 martie, în 
A sala de festivități a fabricii „FLA- 
| CARA ROȘIE” din strada Bela 
| Breiner nr. 65, au loc gale de 

box în cadrul campionatului de 
/ calificare al seniorilor.

• CROSIȘTll LA START!
Mîine, în parcul sportiv Dinamo 

se va da startul — de la ora 11 
— în cea de a Vl-a ediție a cro- 

i s-ului „Dinamo“ — competiție la 
care vor participa alergători din 
.cluburile sportive bucureștene și 
din Ploiești. Concursul constituie 
un important prilej de verificare 

1 a erosiștilor înaintea campionate-» 
lor republicane care vor avea locj 

i la București, la 14 martie.

SPORTIVĂ
ultimul meci Rapid — Dina- 
disputat acum un an: Plo- 
( dublat de Drăgan) in luptă 

blocajul dinamoviștilor Sme- 
recinschi și Corbeanu

Foto : V. Bageac

IUI NICOLAE NU L-A PUTUT ÎNTRECE

PE ST. ->
oi seara, în sala Floreasca 

disputat cea de-a doua re
tine. din ciclul (de trei) 
anizat de comisia de box a 
șului București. Maioritatea 
țtidelor din cadrul com- 
iției dotate cu „Cupa o- 
ului București" au fost 
acterizate printr-o luptă 
ză, cu schimburi puternice 
lovituri, dar de cele mai multe 
lipsită de finețe tehnică. A- 

ista, pentru că pugiliștii noștri 
t Ta primele lor meciuri din 
naiul sezon competițional. Sin- 

ri'Ș care au evoluat la un nivel 
.1 ridicat au fost Șt. Ispas 
apid) și D. Fieraru (Progre- 
) care au boxat și în 
ma reuniune. Ștefan Ispas 
reușit să termine la ega- 
ite partida eu maestrul spor- 
ui Nicolae Puiu. A fost și cel 
ii frumos meci a! reuniunii, 
jcat însă că adevărata luptă 

brașovenilor.
Programul integral a1 etapei 

de mîine este următorul: Steaua 
— Constructorul Brăila. Progre
sul — Tractorul Brașov și Ra
pid — Dinamo București (in

ISPAS
n-a durat decît două reprize, 
deoarece în prima cei doi com
batanți au respectat ou strictețe 
„înțelegerea" de a se menaja re
ciproc. In repriza secundă, cîteva 
lovituri au fost de ajuns pentru 
a se strica „învoiala" și au ur
mat schimburi de lovituri „în 
serie", de toată frumusețea. Ispas 
n-a rămas dator. El s-a dovedit 
suficient de puternic pentru a 
lupta de la egal la egal cu Puiu, 
dar insuficient de rapid pentru a 
putea obține victoria.

O surpriză a constituit-o pen
tru noi evoluția lui C. Stanef 
(Viitorul) în compania rapidis- 
tului N. Hîrșu. Stanef, prin com
portarea sa de joi seara, a aver
tizat „penele" noastre că în acest 
an este... pus pe fapte mari. El 
a început lupta foarte hotărît și

(Continuare in pag. a l-a)

Herculane — San
După cei mari (seniorii), cicliș

tii din echipa de tineret au plecat 
și ei să-și petreacă împreună 
concediul de odihnă, I-am găsit pe 
malurile Cernei, la Herculane. In 
ziua cînd i-am vizitat se antrenau 
de zor pe șoseaua spre Orșova,

SA FACEM CUNOȘTINȚA
Antrenorul Nicolae Voicu, cel 

care în ultimul vimp s-a speciali
zat în pregătirea tineretului, are 
în lot 9 alergători. Din echipa de 
anul trecut au mai rămas trei 
cicliști : Gh. Bădără (24 de ani), 
Emil. Rusu’ (20 .de ani) și C, 
Ciocan (21 de ani). Lor li s-au 
adăugat Gh. Drăghicioiu (21 de 
ani), Gh. Popescu (19 ani), Gh 
Suciu (19 ani), St. Suciu (17 

ani), C. Gonțea (19 ani) și C. 
Ciumete (22 de ani). Media de 
vîrstă a lotului este de 20 de 
ani, ceea ce, pentru ciclism, 
poate fi cotată ca acceptabilă. 
Deși toți alergătorii sînt tineri, 
trei dintre ei (Bădără, Rusu și 
Ciocan) au o bogată experiență 
competițională. Printre alte mari 
manifestații sportive internațio
nale la care au luat parte se 
numără două ediții ale campio
natelor mondiale (Belgia și 
Franța) și o ediție a Jocurilor 
Olimpice (Japonia).

2 h.15 — 2 h.09 — ?
Obiectivul pregătirii lotului de 

tineret este participarea la cam
pionatele mondiale de la San 
Sebastian. Șt nu numai partici
parea, ci și ocuparea unuia din

REPORTAJUL NOSTRU

Sebastian, 1965
primele 6 locuri în proba clasică 
de 100 km contra-cronometru pe 
echipe. După cît se pare, tinere
tul va' da „grosul" echipei care 
va lua startul la „mondialele4* 
din Spania, Premisele de la care 
se pornește sînt favorabile. Sub 
conducerea lui N. Voicu. echipa 
de tineret a parcurs în anul 1963 
distanța de 100 km în 2 h. 15, 
pentru ca în anul olimpic să rea
lizeze 2 h, 09. Un salt calitativ 
de 6 minute este remarcabil și 
el constituise o mărturie a temei
nicei activități de instruire des
fășurate de către cunoscutul 
antrenor L-am întrebat pe Ni
colae Voicu ce și-a propus pen
tru anul 1965. A ezitat să-mi 
răspundă. Apoi, cu destulă greu
tate, mi-a vorbit despre 2 h. 08, 
Părerea noastră — și atunci și 
acum — a fost că această per
formanță nu se situează la nive
lul exigențelor internaționale 
mereu crescînde. Dar, cum îl cu
noaștem pe N Voicu ca un om 
modest, să spvrli* că previziu
nile din februarie de la Hercu- 
lane vor fi depășite în august 
la San Sebastian. De altfel, în 
această privință am atacat în
discuția cu N. Voicu și un alt 
subiect : alcătuirea echipei pe
principiul selecționării celor mai 
buni oameni în proba de con- 
tra-cronometru. Acum, cînd „me
canismul" echipei a fost dereglat 
prin excluderea lui Cosma, „ar
gumentele** anului 1964 nu mai 
pot fi luate în discuție. Și, ori
cum, cu C. Dumitrescu în for
mație, echipa ar avea de cîști- 
gat in forță și, implicit, in rea-

Băieții lui N. Voicu, aflați in vacanță la Herculane, se ani re* 
nează pe șoselele din împrejurimi. în fotografie: start la... 

antrenament

Uzarea unei performanțe supe
rioare. Este o sugestie..,.

PÎNĂ LA „MONDIALE”...
....cicliștii lui Nicolae Voicu vor 

parcurge la antrenamente și în 
competiții de verificare aproxima
tiv de 3 ori distanța Care desparte 
Bucureștiul de San Sebastian Este 
vorba, deci, de un mare volum de 
muncă. Firește, nu numan volumul 
are aici importanță, ci — mai ales 
— calitatea muncii. Experiența ac
tivității cu lotul de tineret in anii 
1963 și 1964 este reflectată în pla
nul de antrenament prin îmbună

tățirea pregătirii fizice ți priit 
programarea unui număr sporit 
de competiții de verificare. Bă
ieții au făcut, la cluburi, in de
cembrie și ianuarie un bogat pro
gram de pregătire fizică și ap 
acordat atenție și rulajului Acum 
în luna februarie, ei vor parcur
ge aproximativ 1 500 km cu o me
die orară de 25—30 km/oră. pregă
tirea fizică are în continuare pon-,

HRISTACHE NAUAț
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La asociația sportivă Grivița Roșie

Problema „schimbului de mîine 
în discafia membrilor UCFS

Conlerința asociației fusese anunțată 
pentru ora 15,45. Dar cu aproape o 
jumătate de oră înainte. în sala de 
festivități a uzinelor „GRIVIȚA RO 
SIE", nu mai era nici un loc liber. 
Unii discutau despre XV-le lui Viorel 
Moraru, alții despre tînăta echipă de 
handbal promovată — anul trecut - 
în campionatul de calificare etc. etc

Sportivii „Griviței Roșii" au adus, 
într-adevăr multe satisfacții celor a- 
proape 6 000 de membri UCFS dm 
marea uzină bucureșteană. Despre 
acest lucru amintea, printre altele, da
rea de seamă a consiliului asociației, 
cu prilejul recentei analize a activității 
sportive pe anul 1964. Și cum să nu 
te bucuri cînd redutabila echipă de 
rugbi, „echipa inginerilor" cum i sa 
mai spune, a cîșfigat „Cupa campioni^ 
lor europeni", învingînd în finală fără 
drept de apel pe campioana Franței 
(ca 10—0); cînd aeromcdeliștii Ștefan 
Purice. Gheorghe Dan și George Cra 
ioveanu au devenit campionii țărft la 
proba de zbor captiv; cînd — în sfîr 
șit — urmărești jocul de o calitate toi 
mai bună al fotbaliștilor in camixio- 
natul orășenesc 11?

★
Din noianul de discuții purtate cu 

însuflețire timp de aproape patru ore, 
am desprins un aspect care ni se pare

Vești despre întrecerile 
Spartachiadei 

de la Cimpia Târzii
de la Petru 

din 
cuprinsul ei, 
legătură cu

Am primit o scrisoare
Țonea — corespondentul nostru 
Gîmpie Turzii. Sînt, în 
amasMinte interesante în 
întrecerile Spartachiadei de iarnă a ti 
neretului. Recent, au avut loc, în ca
drul fazei a H-a a competiției, con
cursuri de schi, șah, săniuțe, tenis de 
masă, trintă, haltere și tir. Au partici
pat sportivi de la asociațiile Industria 
sîrmei, Școala profesională, Școala 
medie și Arieșul.

întrecerile au fost spectaculoase și 
de un bun nivel tehnic, lată cîțiva 
dintre primii clasați :

SCHI : fond 5 000 m băieți — Ere- 
mia V.nsilache (1. S.); coborîre — Bela 
Kirali (1. S.); SĂNIUȚE: fete — Di- 
dina Racolța (Șc. medie); băieți — 
Mihai Moise (I. S.); TRINTA — loan 
Rîza, Emil Harosa, Mircea Borgovan 
(toți de la Șc. prof.); loan Kover și 
Victor Șerban (I. S): TIR: Emil Pă- 
curaru (I- S.); ȘAH:~— Augustin 
Costan (I. S.).

de maximă importanță pentru viitorul 
secțiilor de performanță din cadrul 
asociației sportive. Anume, acela care 
se referă la asigurarea „schimbului de 
mîine”. Se preocupă oare tovarășii din 
consiliul asociației de atragerea pe te 
renurile de sport a cît mai multor ti 
neri din uzină ? Cum se urmărește 
procesul de instruire al tinerilor?

Se cuvine în primul rînd să vedem 
dacă întrecerilor sportive de mase 
care — se știe — sînt menite să 
„pompeze" talente spre secțiile de per 
formanță, li se acordă atenția cuveni
tă. Concluzia este. în linii mari, îmbu 
curătoare. Anul trecut, la diferitele 
competiții de mase au luat parte apro 
ximativ 5 000 de tineri și tinere. Nu
mai campionatul asociației a chema 
la start 2 200 de sportivi ! De men 
ționat că această competiție a începui 
în luna mai și s-a încheiat în octom
brie, asigurîndu-se astfel continuitatea 
atît de necesară pregătirii în bune 
condițiuni a sportivilor. Elementele ti
nere au 
bire de 
atenției _________ _______ _ —.
handbal, pe lîngă echipa I (care ac
tivează în campionatul de calificare) 
a fost înființată și o formație de ju
niori. Din echipa juniorilor au fosl 
promovați în prima formație patru ti
neri care — după cum afirmă antre
norul Petre Cimponeru — s-au afirmat 
rapid. Și la volei se simte, într-o oa
recare măsură... suflul tinereții. Echi
pa de juniori nu a cunoscut înfringe- 
r.e în campionatul orășenesc. Promova 
rea ninsorilor în echipa de seniori (care 
participă la campionatul de calificare) 
a făcut ca randamentul acesteia din 
urmă să crească simțitor, lucru remar
cat în „Cupa de iarnă".

Nu aceeași atentie a fost acordată 
însă secției de rugbi > Curios, dar 
adevărat. Iată de altfel opinia maes
trului emerit al sportului, Viore! Mo
raru, în această privință : „Darea de 
seamă a consiliului asociației s-a re
ferii — greșit, după părerea mea — 
mai mult la activitatea echipei I, și 
mai puțin la juniori. Cui vom preda 
noi „ștafeta" ? Dacă echipa I are ma
terial și echipament sportiv, în schimb 
juniorii duc lipsă de așa ceva. Tre
buie să ne ocupăm mai mult de pre
gătirea rugbiștilor tineri de la „Grivița 
Roșie", pentru că jucătorii care mun
cesc în uzina noastră, cot la cot cu 
noi, sînt incomparabil mai legați de 
echipă decît cei care vin din alte 
părți".

Viorel Moraru are dreptate. Preocu
parea pentru pregătirea „schimbului 
de mîine", atenția de care trebuie să 
se bucure tinerii sportivi din această 
mare uzină sînt premisele viitoarelor 
succese ale rugbiștilor „Griviței Ro
șii". Și nu numai ale rugbiștilor...

stat mai mult — spre deose- 
anii precedent’ — în centrul 
antrenorilor. Bunăoară, la

PE DERDELUȘURILE

DIN DRUMUL TABEREI
In noul și frumosul cartier Drumul 

Tabarei din Capitală, printre zecile 
de blocuri se pot vedea și mormane 
imense de pămirit pe care constructo
rii le-au lăsat provizoriu spre bucuria... 
copiilor. Acum, pe timp de iarnă, ele 
au devenit adevărate pirtii pe care mi. 
cii sportivi se dau cu săruufele de di
mineața și pină seara.

La Babadag o interesantă competiție:

„Cupa Mecanicul"
competiție polispor- 
„Cupa Mecanicul", 
ai asociațiilor spor- 

Stațiunea de mașini

la tenis de

câștigătorii 
ing. Ștefan

R. CALARAȘANU

masă, șah, tir și

primelor locuri :
Mihăilescu ; tenis

La Babadag s-a desfășurat de cu- 
rînd o frumoasă 
tivă, dotată cu 
Numeroși membri 
tive de pe lingă
și tractoare și Gospodăria agricolă de 
stat din localitate și-au disputat în- 
tîietatea 
haltere.

Iată 
șah —
de masă — Florin Șelaru ; tir : Marin 
Goga ; haltere — Mihail Naum (categ. 
62 kg) ; Gheorghe Sluga (categ. 68 
kg) ; Eugen Popa (categ. 75 kg).

CONST. DOLNICEANU-coresp.

• •

Pe urmele materialelor publicat
• N. 

feminine 
București, a fost criticat pentru 

că nu respectă regulamentul 
dînd sfaturi jucătoareitor în 
meciurilor (sfaturi tehnice și 
se dau numai în timpul tatmau- 

twiior și a pauzelor dintre seturi).
Antrenorul sus-amtiitit ne-a răspuns 

că cete arătate în ziar corespund a- 
devărului. El s-a angajat să lichideze 
aceste lipsuri și să nu mai constituie 
un exemplu negativ pentru 
nori.

Muraita, antrenorul echipei 
de vodci a clubului Știința

tul 
joc, 
pul 
tice

tim- 
tac-

al ți antre-

croselor" a
unui 
4605. 
neau

fost titlul 
ziarul nr.

croselor pen- 
format în ul- 
studii și cer-

„Calitatea
material apărut în
O serie de antrenori își spu- 

părerea — în acest articol ■— de
spre calitatea croselor produse la fa
brica C.I.L. Reghin.

„Problema rezistenței 
tru hochei pe gheață a 
timii ani obiectul unor
cetări atît în fabrica noastră, cît și în 
cadrul 1NCEF — se spune în răs
punsul primit de la conducerea fabri
cii C.I.L. Reghin. Pe baza analize
lor și a probelor practice, la crosele 
C.I.L. 63 și 64 fenomenele de rupere 
la încleiere și pană au fost eliminate 
total. A rămas nerezolvată doar pro
blema lemnului din care sînt confec
ționate crosele. Urmează ca în curind 
să primim un lemn de calitate supe-

Mai multă grijă pentru competițiile locale!
(Urmare din pag. 1)

formațiile asociațiilor Rapid
Mașini unelte, Postavăria ro-
Frigul etc. Consiliile acestor

rioară și ne gîndim să mărim secț 
nea pieselor crosei, deși sportivii' 
acceptă acest lucru Am cerut verb 
și cerem și prin intermediul ziarul. 
să ne fie trimise crosele rupte, pt 
tru a stabili cauza tehnică. Veri 
cînd cu aparate rezistența materia 
lui vom putea trage astfel concluai 
corespunzătoare”.

• Consăiuî asociației sportive Ui 
rea—Aghireșul și consiliul rate» 
UCFS Huedin au fost critic, 
pentru slaba activitate desfășurată 
prima etapă a întrecerilor 
Spartachiadei de iarnă a

Organele susmenționate 
municat că s-au organizat 
la șah, tenis de masă, 
altele.

• Recent, antrenorul de

din Cădi 
tineret-ul 
ne-au c 
concurși 

săniuțe

atletism 
Veh’cu de la clubul Farul din 
stanța a fost criticat pentru o 
de lipsuri în activitatea sa.

în răspunsul primit se spune 
tre altele :

„Cele relatate în articolul „Coi 
borare" simt exacte. Voi căuta ca 
viitor să muncesc mai mult și cu r 
zultate mai bune".

Co

pr>

născut 
Obor, 
■■înă, 
asociații s-au îngrijit ca echipele for
mate în competiții populare să aibă 
activitate continuă, să fie înzestrate 
cu echipament și materiale, să aibă 
instructori, într-un cuvînt să existe 
posibilități de a progresa.

La cea mai importantă ramură spor
tivă, la atletism, campionatul raional 
pe echipe se organizează pentru pri
ma oară în raionul 23 August. Regu
lamentul întocmit de clubul Metalul 
prevede ca întrecerile atletice să se 
dispute în trei etape, sistem tur-retur. 
Probele, după părerea noastră puține 
Ia număr, sînt la băieți 100 m. 800 m, 
lungime și greutate, iar la fete 60 m. 
400 m, lungime și greutate. Tinînd 
cont de faptul că clubul sportiv Me
talul are secție de atletism, și în ge
neral, largi posibilități de organizare, 
întrecerile raionale trebuiau să pre
vadă un număr mai mare de probe. La 
atletism se contează pe participarea 
unui număr de circa 15 de echipe. Se 
vor înscrie în campionat, în primul 
rînd, asociațiile care au un nucleu 
atletic, ca de exemplu Școala profe-

sională „23 August", Sirena, F.R.B., 
Școala profesională Electroaparataj, 
Școala profesională specială nr. 1, 
F.C.M.E., Gloria, Centrul școlar auto, 
Mătasea populară și altele.

Pentru ca toate întrecerile raionale 
să aibă un nivel corespunzător, atit 
tehnicienii clubului cît și o serie de 
sportivi fruntași din secțiile de perfor
manță vor acorda un ajutor calificat 
tinerilor sportivi. La jocuri, de exem
plu, se vor organiza antrenamente 
„școală” cu participarea antrenorilor 
clubului, iar la atletism un centru de 
inițiere pe lîngă secția clubului. Tot 
la atletism se vor organiza concursuri 
de selecție, cu participarea mai mul
tor asociații, de unde se vor recruta 
componenții echipelor care vor concura 
în campionatul raional.

îndeplinirea obiectivului — calitate 
— depinde de felul cum vor munci 
tchnicenii clubului raional Metalul cu 
asociațiile și de felul cum vor răs
punde consiliile asociațiilor la chemă
rile clubului, cum vor pregăti pe spor
tivii participant la campionatele raio
nale.

T. RĂBȘAN

IN ORAȘUL CRAIOVA

Un campionat 
redus la două

de atletism
concursuri

. Activitatea cornpetițională locală a-re 
o importanță deosebită, fiind menită 
să contribuie la creșterea calitativă 
a activității sportive de mase ce se 
desfășoară în asociații, să facă o 
trainica și necesară legătură între

sportul de mase și cel de perfor
manță. Tocmai de aceea recenta ple
nară a Consiliului General al UCFS a 
sublimat din nou importanța campio
natelor locale, arătînd ponderea pe 
câine o au atît în dezvoltarea activită-

ții sportive de mase (oa stimulent 
pentru participant la diferitele în
treceri populare), cît și în cea de 
performanță (ca generatoare de talen
te și primă treaptă în însușirea mă
iestriei sportive). Pe această linie am 
avut zilele trecute o discuție cu ac
tiviștii sportivi de la C.S.O. Craiova.

In anul 1965 sportivii craioveni se 
vor întrece în 8 campionate orășe
nești. Unele dintre ele — cum 
este cazul atletismului — își vor des
fășura în primăvară refund (turul a 
avut loc în toamna anului trecut). La 
întreceri sînt prezente aproape 70 de 
echipe. Numărul nu este însă prea 
mare pentru un centru sportiv cum 
este orașul Craiova.

Am desprins, din discuția privind 
organizarea campionatelor, unele lu
cruri interesante. De pildă, la volei, 
întrecerile sînt organizate la băieți pe 
două serii : în prima categorie se în
trec 6 echipe, iar în cea de a doua 
8. Echipele angajate în competiția de 
tenis de masă se întâlnesc de cîte 4 
ori. Aceasta, pentru că organizatorii 
au prevăzut meciuri duble atît în tyr, 
cît și în retur. Am mai constatat, de 
asemenea, că la handbal numărul e- 
chipelor prezente la start este destul 
de mare: 15.

Ne-arn oprit însă mai mult asupra 
atletismului. în prima parte a între
cerii — desfășurată, așa cum spu
neam, în toamna anului 1964 — și-au 
disputat^ întîietatea 6 echipe. Dintre 
ele, 4 sînt reprezentative școlare. Co
misia orășenească de atletism a pro
gramat un singur concurs pentru tur 
și altul pentru retur. Este o metodă 
greșită. „Ameliorarea' încercată prin 
programarea separată a unor grupe 
de probe a avut și ea un efect ne
gativ : echipele și-au restrâns efecti
vele, prezentînd la mai multe probe 
aceiași atleți. Reiese, deci, că din 
punct de vedere organizatoric comi
sia orășenească de atletism nu s-a o-

rientat bine. Concursul (în condițiile 
amintite el au poate fi denumit cam
pionat) nu și-a atins scopul. Chiar 
concluziile trase de activiștii sportivi 
ai C.S.O. după întrecerea din toamnă 
sînt edificatoare. „Nivelul întrecerilor 
— ne spuneau ei — a fost nesatis
făcător. Ele au sco6 în evidență lipsa 
de pregătire a paritelpanților și lipsa 
de interes a unor profesori de educa
ție fizică (îndeosebi de la șc. prof. 
Electroputere, S. M. 1 și Șc. sp. de 
elevi) care nu s-au îngrijit de selec
ționarea in echipe a celor mai dotați 
tineri pentru diferite probe atletice, 
n-au îndrumat și supravegheat pregă
tirea lw. Astfel, la întreceri au fost 
prezentate loturi neomogene, la unele 
probe au lipsit concurenții și — în 
generai — nivelul tehnic a fost ca
racterizat de mediocritate."

De aceste lipsuri nu sînt străini nici 
activiștii sportivi de la C.S.O. Slaba 
organizare a competiției a permis ivi
rea altor lipsuri. Dacă, de pildă, ei 
s-ar fi orientat în organizarea cam
pionatului de atletism după principiile 
aplicate la tenis de masă, rezulta
tele ar fi fost cu totul altele. Trebu
ind să se prezinte în fiecare dumini
că la concurs, echipele s-ar fi pregă
tit temeinic. Ar fi fost necesar, de 
asemenea, ca C.S.O. să sprijine și 
să îndrume asociațiile sportive pen
tru completarea efectivelor de atleți 
și pentru buna pregătire a acestora. 
Popularizînd la timp rezultatele, 
C.S.O. ar fi stimulat activitatea at
letică. Este clar că, în ceea ce pri
vește atletismul, la Craiova a avut 
loc un concurs obișnuit (cu lipsurile 
amintite) și nu un campionat orășe
nesc care să dea impuls activității at
letice și să scoată în evidență talente 
în această ramură sportivă. Conclu
ziile se impun de la sine.

HR1STACHE NAUM

• „Lemn putred** a fost titlul un 
articol publicat de ziarul nostru, 
care s-au arătat abaterile jucătorul 
de volei Petre Păunoiu, de la Far 
Constanța.

Clubul sportiv Farul ne-a comur 
cat că articolul a fost aprobat < 
sportivii din localitate. Abaterile juc 
torului respectiv au fost analizate < 
mai multe ori, însă el a continuat : 
săvîr.șească altele și mai ggave. Co 
ducerea clubului a propusN-F. R. < 
Volei suspendarea din activitatea coi 
petițională a jucătorului Petre Pă 
noiu. De asemenea, se va intensify 
munca de educație în toate secții 
clubului, pentru a nu mai da ocaz ' 
unor astfel de manifestări.

Hercuiane
San Sebastian, 196,

■»(Urmare din pagi 1)
derea necesară cum, de altfel, va aut. 
în tot cursul anului. Tinerii rutieri s 
vor prezenta la startul „Cupei F R.c 
— prima întrecere oficială — apoi l 
alte curse de scurt kilometraj și vc 
lua — probabil — startul in „Turul C 
landei-, programat în ultima decadă 
lunii mai. In cazul cînd nu vor concur 
în Olanda, cicliștii antrenați de N Vo 
eu vor fi prezenți la cursa Paris 
Rouen — Paris. Pină la campionatel 
mondiale ei vor mai concura și la alt' 
întreceri interne și internaționale. Din 
tre ele, cursele contra-cronometru de l 
campionatele republicane vor avea o im 
portanță deosebită.

PISTARZI! LA LUCRU

Tot la Hercuiane i-am întîlntt și p 
pistarzi. Sub conducerea lui Șt. Lemîn 
droiu, cicliștii Mircea Popescu, V. Bur 
lacu, D Popovici și E. Bărbules c 
parcurgeau zeci și zeci de kilometri de r u 
laj. Și ei au ca obiectiv clasarea pe unu 
dintre primele 6 locuri la campionatele 
mondiale. Dar. pentru a primi „biletele' 
de avion, vor trebui să realizeze 11,3 k 
viteză in încercări cu lansator (Popescu 
Popovici) și 1:11,5 la 1 000 m cu start di 
pe loc (Burlacu, Bărbulescu). Antreno
rul Șt. Lemindroiu speră că „elevii" să 
să reușească acest lucru în competițiilt 
de la București, din R. P. Bulgaria 
U.R.S.S., R. D. Germană și R. S. Ceho
slovacă la care vor fi prezenți înaintea 
„mondialelor". Și noi sperăm acest lucru.



s-o reeditam!performanță
Au trecut mai bine de cinci ani de 

înd a luat ființă școala ieșeană cu 
irogram special de educație fizică și 
ezultatele arată că învățătura și spor
ul sînt două noțiuni ce pot „trăi" 
jntr-o perfectă simbioză. Departe de 
i îndepărta elevii de carte, sportul îi 
stimulează, îi determina să devină 
.colecționari" de note bune. Afirma
ta e cît se poate de întemeiată. Anul 
recut ni s-a acordat titlul de școală 
runtașă pe oraș în ce privește pr<> 
:entul de elevi promovați cu medii 
ieste 7. Acesta este și argumentul 
lare a determinat în toamna trecută 
> participare masivă de elevi la con
cursurile de admitere. Prin aceasta, 
i-m avut posibilitatea de a selecționa 
ntr-un mod și mai eficient elemente

Măiestria sportivă înseamnă perseve
rență. muncă intensă la antrenamente

K Ce ne spun părinții
Am adresat cîtorva părinți întrebarea : 

„PRACTICAREA SPORTULUI De PER
FORMANȚA IMPIETEAZĂ ASUPRA RE
ZULTATELOR BUNE LA ÎNVĂȚĂ
TURĂ

Iată răspunsurile lor :
CAMIL IOAN ; Fotografia băiatului 

meu a apărut nu de mult în prima pagi
nă a ziarului dv. cu ocazia stabilirii nou
lui record republican de juniori și se
niori la sală (n. r. Șerban loan — 2,01 m 
ia săritura în înălțime). Performanța 
m-a bucurat. Ea venea după eforturile 
unui trimestru de învățâtură, convingîn- 
du-mă încă o dată că sportul de perfor
manță nu împiedică cu nimic obținerea 
rezultatelor bune la carte. Cu o condiție 
însă: eforturile să fie judicios dozate. 
Adică, elevul să judece atent valoarea 
fiecărei zile, a fiecărei ore. Mai ales 
acum, în pragul examenului de maturi
tate, Șerban fiind elev în clasa a 
Xl-a a școlii medii Mihail Eminescu. 
Spun aceasta, deoarece în tinerețe am 
fost și eu sportiv — am jucat rugbi și 
hochei — $i-mi dau seama cît de dră
muit este timpul elevului care învață și 
face sport de performanță. Dar, organi- 
zîndu-ne bine timpul liber putem ridica 
notele și performanțele la nivelul acele
iași ștachete.

TEODORA PREDA : Cel mai mic din
tre copiii mei — Alexandru — este elev 
în clasa a V-a a școlii de 8 ani nr. 12 
din Capitală. A învățat înotul acum trei 
ani, de la fratele și sora lui. care sînt 
și ei sportivi. Antrenorul spune că la 
„liber* și „delfin" este de neîntrecut. De
ține cel mai bun timp din țară pe 33 m 
la categoria copii. Performanța mă bucu- 

. ră. desigur, mai ales că ea influențează 
pozitiv rezultatele la învățătură. După 
mine, notele mari pe care le are la 
,scoală se datoresc în primul rînd sîr- 
<j)uinței lui, dar șl sportului care i-a 
dezvoltat spiritul de întrecere și disci
plina. Da, sportul ajută la învățătură I

VASIL.E PETRESCU : La ultimul con
curs republican de sală al juniorilor, 

■ Aura a ieșit pe primele locuri în cursa 
de 50 m. Diploma cucerită s-a adăugat 
celorlalte 34 de trofee pe care le-a cîș- 
tigat în trei ani, de cînd face atletism. 
Dar, vitrina sportivă pz care Aura o are

de atletism,

menține frun-

pe care vrem
pentru secțiile noastre 
gimnastică și handbal.

Performanța de a ne 
tașă Ia capitolul „promovați cu note 
mari“ vrem s-o repetăm și în acest 
an școlar. In acest sens există anga
jamentele tuturor organizațiilor U.T.M., 
pe clase. Fruntașă, pînă acum, 
este organizația V.T.A1. a clasei 
a IX-a, care cuprinde o serie de at- 
leți talentați, ca de pildă Constantin 
Petrișor (lungime), Elena Alexa (500 
m), Maria Cahniță (80 m. g.) ș. a. 
Fruntași la învățătură sînt însă și 
sportivii din alte clase — Iulian Mo
vilă, clasa a X-a, săritor Ia lungime, 
Aneta Dutău, clasa a Vll-a, Gabrie-

Fruntașii I. C. F.-ului
Vi-l amintiți, desigur, pe Dragomir, 

pină nu de mult mijlocaș al echipei 
campioane la fotbal, Dinamo Bucu
rești. 11 cunoașteți ca fotbalist, dar nu 
și ca student. N-o să vă facem altă 
prezentare a roadelor studiului său 
la I.C.F. decît această scurtă notare : 
fruntaș al anului IV, media generală 
9.80 la examenele primului semestru 
și posesor al bursei republicane.

Dacă fotbaliștii se pot mîndri cu Gh. 
Dragomir, înotătorii au și ei un repre
zentant în primele locuri ale „clasa
mentului" anului IV: pe maestrul 
sportului Alexandru Popescu, cu ace
eași medie de 9,80. Și alți înotători, 
„icefiști", sînt fruntași la învățătură: 
Sanda Iordan (anul IV, medie 9,20), 
Pantelimon Decuseară (același an, me
die 8), Nora Miess (anul III, media 
9,50).

Caiacul obține și aici performanțe: 
dinamovistul O. Mercurian (anul IV) 
asaltează supremația în an: 9,60.

Să răsfoim mai departe catalogul

dublu scop : de a menține 
sănătate a acestora și de 
tineret viguros și agil.
de muncă al elevilor duce 
un dezacord între activita-

Mișcarea, în sensul larg al cuvîn- 
tului, este excitantul biologic principal, 
care stimulează procesele dezvoltării și 
creșterii, care susține și dezvoltă fe
nomenele funcționale ale organismului.

Din această cauză mișcarea este fo
losită în toate verigile sistemului de 
educație fizică a copiilor și tineretu
lui, cu un 
starea de 
a crea un

Regimul 
deseori la 
tea neuropsihică și cea fizică, fapt 
care determină scăderea capacității ge
nerale de lucru. Or, practicarea siste
matică a sportului de către elevi și

acasă conține și carnetele cu note bune 
la învățătură. Deci, succesele la carte și 
la sport stau pe același plan. Acestea 
din urmă (adică activitatea sportivă de 
performanță) au contribuit în bine la ob
ținerea notelor mari. Am să explic. In 
cazul Aurei sportul a contribuit la în
lăturarea unei emotivități pe care, mai 
acum cîțiva ani, o credeam fără leac. 
Contactul cu echipa, cu spectatorii, a 
obișnuit-o pe fiica mea cu lumea, cu co
lectivul, i-a insuflat mai mult curaj, 
mai multă încredere în forțele 
apropo, de ce întrebați dacă 
manța nu dăunează învățăturii ? 

ei. Dar, 
perfor- 
E cine-

va care crede că dăunează Z

Start in proba de 100 m a campionatelor școlare de atletism pe anul trecut. An de an. această competiție prilejuiește afirmarea in sport a numeroși elevi 
fruntași la uwăfătură * T. Roibu

la Radu, clasa a IX-a și Romeo Moș- 
neguțu, clasa a X-a, toți gimnaști, 
Doina Duca, clasa a VI l-a și Tudor 
Goia, clasa a X-a, handbaliști.

Cunoscînd dragostea pentru învăță
tură și sport a elevilor noștri, ca și 
sprijinul pe care aceștia îl primesc 
în mod permanent de la conducerea 
școlii și de la cadrele didactice, sîn- 
tem încredințați că vom reuși să ree
dităm performanta de care am amin
tit...

prof. DOINA FEORDEANU
secretar al Comitetului U.T.M.

S. M. 2 Iași

anului IV. Iată un echipaj de schif 
căruia nu i se poate imputa lipsa de 
omogenitate: maestro sportului Maria 
Trinks, campioanele republicane Ele
na Diaconescu și Maria Bahneanu au, 
toate, media 8,60. O s-o punem însă 
„șefă de ramă" pe Luminița Golgo- 
țiu, nu pentru că ar vîsli pe dreapta, 
ci pentru că ea are 4 zecimi în plus 
la medie. Ne mai trebuie o cîrmace 
fi avem un autentic 4-(-l, campion pe 
ape și în sălile de curs.

Trei atlete (Simona Dăscălescu, Fe
licia Mîinea, Liliana Sauca), cu medii 
peste 9, se numără și ele printre frun
tașele Institutului.

Să mai notăm pe hocheistul Alexan
dru Calamar (anul II), cu media 9,50, 
pe gimnasta Elena Tutan (an IV, me
dia 9,20), pe voleibalistul Sandu Chi- 
riță din anul III, care a luat examene
le numai cu 9 și 10...

Iată, așadar, sportivi de performanță 
care știu să , „scoată rezultate" și la 
învățătură.

tineret influențează pozitiv, multilate
ral organismul nervos, aparatul car- 
dio-vascular, respirator și digestiv. Sînt 
stimulate totodată procesele metaboli
ce ale țesuturilor și se întărește capa
citatea de muncă a organismului.

Foarte mulți dintre noi consideră că 
munca intelectuală constituie o cauză 

Cuvintul medicului

în apariția unor tulburări funcționale 
ale sistemului nervos. La elevii cu un 
sistem nervos mai surmenat apare de
seori o sensibilitate, o iritabilitate mă
rită — care poate duce chiar la o dis
poziție nestabilă. Pot apărea tulburări 
ale somnului, în sensul că acesta este 
scurtat și dimineața copilul se trezește 
fără senzația normală de vioiciune și 
prospețime. în cursul zilei elevul este 
obosit, enervat, prezintă transpirații, 
slăbire generală, dureri de cap.

Simptomele enumerate mai sus reduc 
capacitatea de muncă a elevului.

Dar nu munca intelectuală ca atare 
duce la această stare, ci organizarea 
greșită a regimului de viață, fap
tul că elevul nu alternează munca sa 
cu odihna necesară, cu exerciții fizice 
în aer liber. Lipsa de mișcare se re
simte.

Pe de altă parte, o insuficientă mo-

Minte sănătoasă într-un corp sănătos
acad. VICTOR EFTIMIU

n copilăria noastră, elevul care făcea sport mînca bătaie sau 
lua nota trei la ...purtare.

Exista, dragă doamne, și o oră de gimnastică pe săptămînă, 
de obicei după-amiază. Un profesor somnolent punea pe școlori să 
ridice și să lose brațele la comandă : un-doi, un-doi-trei, un-doi-trei l 

Dar adevăratul sport, cel în aer liber, cel care fortifică mușchii 
și plămînii, copiii îl făceau pe maidane, cum înțelegeau ei, din 
instinctul care împinge corpul omenesc la exerciții fizice, spre păs
trarea sănătății și întărirea organismului.

Oină, jocul cu furca, arșicele și bilele, întrecerile în fugă și 
cățărarea pe copaci, înotul în lacul Tei, darea pe gheață, bătăliile 
cu mingi de zăpadă proaspătă, înălțarea zmeului, lupta acelor vîjî- 
itoare-planoare, dirijate de jos și încăierarea lor în văzduh, toate 
aceste manifestări primitive nu erau altceva decît punerea în apli
care a teoriei de azi, „gîndirea tactică", a inteligenței inventive.

Ceea ce era interzis ieri școlarilor este oficializat astăzi, e pus 
în practică și încurajat de îndrumătorii tineretului.

Statul asigură sportivilor terenuri unde-și pot mlădia și întări 
prin exerciții agilitatea spiritului și a membrelor, stadioane unde 
echipe de luptători se întrec în cuceriri de victorii, și unde zeci de 
mii de spectatori atenți și pasionați, viitori sportivi ei înșiși, parti
cipă cu toată ardoarea tinereții.

Dar acești tineri nu se mulțumesc exclusiv cu viața stadioanelor. 
Ei vin de pe t 
și caietul desch . , , _
recreeze sub cerul liber în dezlănțuirea forțelor trupești, învăfînd 
și acolo ceva, cîștigînd, completîndu-și educația și acolo. Alții vin 
din bibliotecă, din laboratorii unde au descifrat tainele chimiei sau 
o tiradă din „Andromaca* lui Racine, urmărind perfecțiunea în cunoaș
terea limbei franceze sau recitind, în original, cutare duet din „Romeo 
și Julieta", ca să se familiarizeze cu geniul lui Shakespeare și cu 
graiul britanic.

Departe de a se socoti entități incompatibile una cu alta, cartea 
și. sportul se înfrățesc astăzi, spre a forma pe cetățeanul de mîine, 
urmaș al acelor oameni din vechime care proclamau adagiul latin 
„minte sănătoasă într-un corp sănătos".

»e băncile școalei, sau de acasă, unde au lăsat cartea 
„.jise pe masă. Au întrerupt lucrul cerebral ca să se

Dacă apar rezultate slabe la învățătură,
acestea nu se datoresc in nici un caz practicării sportului*’
Școala noastră, prin specificul el 

(școală medie cu program special de 
educație fizică , este chemată să pre
gătească in egală măsură tineri cu un 
Înalt nivel de cunoștințe și sportivi de 
performanță.

Trecînd in revistă rezultatele de pînă 
acum, putem afirma că scopul propus 
a fost atins : avem un buchet de spor
tivi excelențl, unii de valoare mon
dială, ca și un Însemnat număr de 
absolvenți care In prezent se află prin
tre studenții diferitelor facultăți. în
ceputul a fost tăcut iar perspectivele 
sînt dintre cele mai frumoase, școala 
ocupînd un loc fruntaș pe raion in

DE VIATA Al ELEVILOR
bilitate fizică în timpul muncii are 
drept consecință un consum redus de 
energie, care duce la îngrășare. Legată 
de acest fapt apare și o tulburare în 
metabolismul substanțelor grase cu de
pozitarea grăsimii în toate organele, 
influențînd negativ sistemul cardio-vas- 
cular.

Sportul trebuie să dezvolte la elevi 
îndemînarea, rezistența, viteza și forța, 
cu condiția ca el să fie practicat în 
mod sistematic. Copiii noștri trebuie să 
devină sportivi iar părinții să stimu
leze prin toate mijloacele interesul 
acestora față de sport.

Profesorul de educație fizică trebuie 
să cunoască bine starea sănătății și 
dezvoltării fizice ale fiecărui elev. El 
trebuie să colaboreze cu medicul școlii 
în stabilirea indicilor de efort, la întoc
mirea programului de antrenament. 
Vizitele medicale periodice vor trebui 
să decaleze cele mai mici semne în 
cazul unui supra-antrenament.

La concursurile sportive, elevii vor 
găsi o întrebuințare folositoare a ener
giilor clocotitoare, a dorințelor de a-și 
măsura forțele cu tovarășii lor, de a-și 
manifesta curajul și îndemînarea. Spor
tul va obișnui școlarii cu practicarea 
regulată a exercițiilor fizice, dezvoltînd 
calitățile volitive și fizice.

dr. DUMITRU CAIMACAN 
directorul Policlinicii de copii 

„30 Decembrie" 

privința rezultatelor obținute de elevi 
la învățătură.

In anul acesta se poate spune că 
am înregistrat cele mai bune rezultate 
sportive de pînă acum prin Mihaeta 
Peneș, Gh. Costaehe, Gabriela Rădu- 
lescu, Lucia Chiriță ș.a., ale căror per
formanțe sînt de o valoare deosebită. 
Că aceștia, ca și alții, sînt și buni la 
învățătură, socotim ca un fapt normal.

Dacă apar, cu totul răzlețe, situații 
de sportivi slabi la învățătură, aceasta 
nu se datorește în nici un caz practi
cării sportului. Factorii sînt cu totul 
alții, dar putem afirma cu toată con
vingerea că n-a fost situație cînd, apli- 
cînd diferite metode de ordin educativ, 
legate de participarea la antrenamente# 
rezultatul să nu fie cel dorit de noi a 
îndreptarea situației la învățătură.

Mai putem, din experiență,- afirma 
un lucru : setea de cultură, artă șl 
muzică a sportivilor noștri fruntași 
este din zi în zi mal mare. Șl aș ex
tinde ideea : pentru ca această sete să 
fie stimulată și mai mult, să atragem 
pe terenurile de sport cit mal mulți 
oameni de știință, artă, scriitori etc. 
Să-1 convingem pe aceștia de necesita
tea practicării sportului, șl pe sportivi 
de sarcina pe care o au de a-și ridica 
necontenit nivelul cultural.

prof. G. S1MIONESCU
director la Șc. Medie nr. 35 București

Destindere,
reconfortare psihică

Sportul nu m-a împiedicat niciodată 
să învăț bine, să fiu totdeauna prin
tre fruntași. Dimpotrivă, după ore pre
lungite de studiu, participarea la un 
antrenament sau la o întrecere spor
tivă au constituit un prilej de destin
dere, de reconfortare psihică. Și a- 
ceasta de ani de zile, de pe vremea 
cînd, ca elev la „elementară" deprin- 
deam primele taine din sportul pe cară 
l am îndrăgit atît de mult, baschetul.

Peste cîteva luni voi termina facul
tatea. Voi spune „la revedere" profe
sorilor, colegilor. Nu însă și sportu
lui care mi-a adus atîtea satisfacții.

ALIN SAVU 
student anul V al Facultății de biologie, 
component al echipei Știința București



MÎINE LA PREDEAL,
150 de participant la „Concursul republican al copiilor"

S1MBĂTA150 dintre cei mai tineri schiori se vor întrece miine la 
'Predeal in cadrul tradiționalului „Concurs republican al 
copiilor". Competiția constituie pentru acești copii veniți 
din întreaga țară un fericit prilej de a arăta că și-au 
însușit corect tehnica schiului, de a-și etala talentul, voința 
și dirzenia intr-o Întrecere oficială de amploare. In același 
timp, concursul reprezintă pentru antrenori o bună ocazie 
de a selecționa cele mai valoroase elemente și a le încadra 
în secțiile de schi ale cluburilor și asociațiilor sportive.

Cursele de fond se vor desfășura pe pirtia amenajată

in Poliștoacă, iar cele de slalom uriaș pe panta de jos a 
Clăbucetului.

★
In Bucegi, pe Valea tui Carp, seniorii, senioarele, ju

niorii și junioarele din Brașov și de pe Valea Prahovei se 
vor întrece azi și miine pentru „Cupa orașului Sinaia". 
Probele de slalom uriaș și coborire vor prilejui dispute 
spectaculoase între schiorii de la Steagul roșu, Dinamo, 
Luceafărul, A, S. Armata Brașov, Caraimanul Bușteni, 
Carpați, S.S.E. și Voința Sinaia.

BOX: sala Floreasca, ora 19, ul
tima gală de verificare din ciclul 
de trei

SCRIMA: sala Juridice, ora 8.30: 
floretă băieți; ora 16: spadă (turneu 
de calificare pe echipe pentru cam
pionatele republicane).

Tg. Mureș (f) ; Știința București — -
Voința Brașov (f) ; Dinamo Bucu
rești — Știința Cluj (m) ; Știința 
București — Rapid București (in).

POLO : bazinul Floreasca, ora 9: 
C.S.Ș. — Dinamo; Progresul — 
Ș.S.E. II, Rapid — Steaua (ultima 
etapă din turul campionatului oră
șenesc pentru copii).

PATINAJ: patinoarul „23 Au
gust", ora 8 și 16,30: finalele cam
pionatelor republicane.

HOCHEI PE GHEAȚĂ: pati
noarul ,,23 August", de la ora 19 : 
meciul de tineret Romînia — Polo
nia.

DUMINICA

ATLETISM : parcul sportiv Di
namo, de la ora II: întreceri în ca
drul celei de a Vl-a ediții a „Crosu
lui Dinamo" : sala Floreasca II, ora 
9: concurs orășenesc de copii. Par
cul sportiv Dinamo, ora 9.30 : „Cupa 
Dinamo" la marș.

RUGBI: teren Constructorul, de 
la ora 10: meciuri în prima etapă a 
„Cupei 6 Martie".

BASCHET: sala Dinamo, ora 
9.30: Progresul — Știința Constan
ța (f) ; Constructorul — Rapid 
București (f). Sala Floreasca, ora 
15.30: Voința București — Mureșul

VOLEI i sala Floreasca, de la 
ora 8.30: Steaua — Constructorul 
Brăila ; Progresul — Tractorul Bra; 
șov; Rapid — Dinamo București 
(m) — ultima etapă a turului în ca
tegoria A, seria I.

SCRIMA: sala Juridice, de la 
ora 9: floretă fete și sabie (tur
neul de calificare pe echipe pentru 
campionatul republican).

PATINAJ : patinoarul „23 Au
gust", ora 16,30: finalele campio
natelor republicane

FOTBAL : Stadionul Dinamo, ora 
10: Dinamo Obor — Metalul Tir--' 
goviște; ara 12: Tractorul Brașov 
— Flacăra Moreni. Complexul spor
tiv al raionului „1 Mai", str. Barbu 
Văcărescu nr. 164 (autobuz 35), 
ora 9: Viitorul Electronica — Di
namo București.

HOCHEI PE GHEAȚA: patinoa
rul „23 August", de la ora 18,30: 
meciul de tineret Romînia — Polo
nia.

Inir-o pauză, o fotografie care va fi o plăcută amintire pentru copiii parti- 
cipanți la centrul de inițiere din cartierul brașovean Schei. Pe cei mai buni 
îi vom vedea miine la Predeal in cadrul „Concursului republican al copiilor" OHANDBAL^7j

SELECJIA — „FOARTE BINE", PREGĂTIREA
COMBINATA STEAUA-DINAMO A ÎNTRECUT

PE SLOVAN BRATISLAVA: 8-6
Azi și miine, dubiu meci

ale Rominiei
Deosebit de spectaculoasă partida de 

hochei dintre combinata cluburilor 
bucureștene Steaua-Dinamo și forma
ția cehoslovacă Slovan Bratislava ! Des
fășurată intr-un ritm viu, presărată 
cu faze de mare dinamism și pasio
nantă prin oscilații de scor care anun
țau cînd victoria uneia, cînd a celeilalte 
formații, întrecerea de joi seară a fost 
îndelung aplaudată de publicul specta
tor, carer în plus, a avut și satisfacția 
de a asista la un frumos succes al re
prezentanților noștri, învingători, pînă 
la urmă, cu 8—6 (3-3, 1-2, 4-1).

începutul a fost favorabil jucători
lor noștri. în min. 6 ei au luat condu
cerea printr-un gol marcat de Ionescu, 
dar Slovan n-a întîrziat să dea o repli
că viguroasă. Oaspeții nu-și asumă ris
cul de a juca și cu a treia linie de 
atac, alcătuită din jucători tineri, Hli
zind doar pe două „terțete" ofensive 
și, mai ales, pe cel alcătuit din repu
tații internaționali Starsy, 'Walter și 
Cemicky. Aceștia se întrebuințează la 
maximum și, prin acțiuni în care-și do
vedesc din plin virtuozitatea, egalează 
și iau conducerea. Walter (min. 12) și 
Starsy (min. 17 și 18) fac ca tabela de 
marcaj să indice 3—1 pentru oaspeți. 
In finalul primei părți (min. 18 și 19) 
combinata bucureșteană înscrie și ea 
de două ori (Calamar și Szabo II), ast
fel că repriza secundă începe cu egali
tate pe tabela de marcaj. în minutul 
30, Biro atacă decis pe mijlocul tere
nului și strecoară abil pucul printre 
patinele portarului Jendek, readucînd 
echipa noastră în avantaj. Dar, grație 
golurilor reușite apoi de Walter (min. 
38) și Biely (min. 40), Slovan ia din nou 
conducerea : 5—4. In ultima parte a în- 
tîinirii, ritmul jocului, abundența fazelor 
de gol și oscilațiile scorului devin de-a 
dreptul captivante. La numai 2 minute 
după angajamentul de începere a re
prizei, Biro egalează : 5—5. Dar, după 
mai puțin de un minut de la acest gol, 
Agh înscrie pentru Slovan : 6—5 I La 
jumătatea ultimei reprize, schimbarea 
porților găsește aceeași situație pe ta
belă. Din acest moment, combinata 
noastră începe însă un adevărat „for
cing" și în intervalul a șase minute 
egalează {Szabo I în min. 53), ia 
conducerea prin Ștefan (min. 55) și își 
asigură victoria în min. 58 prin punc
tul înscris de Ștefanov. Așadar, 8—6 
pentru Steaua-Dinamo.

SPORTUL POPULAR
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între echipele de tineret
și Poloniei

Succesul hocheiștilor noștri este pe 
deplin meritat. în acest joc ei au ma
nifestat o putere de luptă lău
dabilă. Vom sublinia în mod special 
contribuția la succes a lui Biro, a fra
ților Szabo, a lui Ionescu, precum și a 
tinerilor componenți ai liniei a treia 
(Pană, Florescu, Ștefan, Tarei). Slo
van a jucat mai bine decît în pri
mul meci. A impresionat, însă, neplă
cut nesportivitatea lui Walter, care a 
avut o atitudine jignitoare la adresa 
spectatorilor. Aceștia au primit, de alt
fel, cu satisfacție hotărîrea luată 
prompt de conducerea echipei — și 
comunicată la microfon — de a-1 scoa
te din joc pe Walter pînă ia sfîrșitul 
meciului.

Ieri dimineață, Walter ne-a vizitat 
la redacție și ne-a rugat ca — prin 
intermediul ziarului — să prezentăm 
scuzele sale publicului bucureștean, 
pentru gestul pe care l-a comis intr-un 
moment de enervare. El a adăugat că 
are cele mai bune aprecieri pentru 
hocheiștii romîni și pentru publicul 
bucureștean, căruia îi mulțumește 
pentru aplauzele pe care i le-a adresat 
în primul meci.

★
Azi și miine, din nou întîlniri in

ternaționale pe patinoarul „23 August". 
Ne vizitează echipa de tineret a R. P. 
Polone, care va evolua în compania 
tinerilor noștri reprezentanți. Azi, jo
cul începe la ora 19, iar miine la 
18,30.

RADU URZICEANU

Puiu Nicolae nu l-a putut întrece pe Șt. Ispas
(Urmare din pag. 1)

a lovit precis și puternic — în „rafale". 
După 3 k.d.-uri consecutive, meciul s-a 
încheiat ou victoria lui Stanef, 
prin abandon. Disputa dintre C. 
Cojocaru (Dinamo) și Gh. Constan
tin (Progresul), care se anunță foarte 
interesantă, s-a încheiat în prima re
priză. O arcadă deschisă l-a silit pe 
Constantin să abandoneze. Un meci 
frumos, viu disputat au realizat și 
„muștele" I. Stoian (S.P.C) și Șt. An
tonescu (Dinamo). Stoian, folosind 
mai bine „alonja" a cîștigai la puncte.

Pe marginea turneului final al
Revenind asupra principalelor as

pecte reieșite în urma desfășurării 
turneului final al «Cupei Sportul 
popular" la junioare, vom scoate în 
evidență, în primul rînd, succesul de 
care s-a bucurat această întrecere în 
rîndurile amatorilor de handbal din 
Reșița. Și aceasta datorită, pe de o 
parte, eforturilor depuse de organele

Tabloul pe care ni l-a înfățișat vineri 
dimineață patinoarul „23 August" din 
Capitală ne era familiar : băieți și 
fete desenau, pe rind, complicate fi
guri de școală. Numai că de data 
aceasta, în concurs se aflau, pentru 
prima oară în actualul sezon, juniorii 
de categoria I din Brașov, Cluj și 
București, calificați în finala campiona
telor republicane de patinaj artistic.

Băieții au avut de executat trei 
„serpentine", un „contra-trei", o „con- 
tra-cotitură“ și „optul paragraf", oel 
mai dificil exercițiu. Interesant de ur
mărit a fost „duelul" dintre talentații 
patinatori Mihai Stoenescu (Dinamo 
București) și Ștefan Moldovan (Știința 
Cluj). Ultimul a răsturnat calculul hîr- 
tiei. Fiind la discreția... vremii, Ștefan 
Moldovan a avut mult mai puține ore 
de antrenament pe gheață și a reușit, 
totuși, datorită conștiinciozității cu 
care s-a pregătit, să-l depășească pe 
Mihai Stoenescu. în ultima vreme, a- 
cesta din urmă se considera invincibil. 
Dar, lipsa de modestie și, mai ales, 
subestimarea adversarului nu iartă !...

Clasamentul: 1. Șt. Moldovan
660,8 p; 2. M. Stoenescu 655,3 p;

Celelalte rezultate : C. Stanciu (Con
structorul) b.p. M. Pîrvu (Progr.), M. 
Stan (S.P.C.) m.n. S. Croitoru (Se- 
mănăt.),D. Fieraru (Progr.) b.p. V. 
Ionescu (Ol.), Gh. Vasile (Voința) b.p. 
S. Banea (Dinamo), M. Mariuțan 
(Progr.) b.p. P. Cîmpeanu (Metalul).

M. RĂZVAN
★

Sîmbătă seara, de la ora 19, tot în 
sala Floreasca are loc o nouă gală de 
box. în program figurează o serie de 
meciuri atractive.

„Cupei Sportul
locale, în frunte cu comisia de hand
bal (președinte M. Szucik) în vede
rea asigurării unei cît mai bune popu
larizări și organizări a competiției, 
iar pe de altă parte, pregătirii și va
lorii echipelor participante, a căror 
dispută pentru primele locuri a fur
nizat partide dinamice, de un bun

3. R. Marinescu (Dinamo Buc.) 574,5 p ;
4. Dragoș Sandu (Constructorul Buc.) 
556,1 p.

Și la junioare sportivele din provin
cie au dominat primele figuri, Eva 
Miculici și Marinela Ciubucă, remar- 
cîndu-se și prin ținuta lor atrăgătoare. 
Dar, cînd au început exercițiile cu un 
coeficient de dificultate mai mare, 
bucureștencele și, în special, Aurica 
Ion, s-au arătat mai bine pregătite, de
senele lor fiind exacte, întoarcerile axa

Juniorul clujean, Șt. Moldovan, de
senează...

te, iar urmele patinelor mult mai aco
perite.

Clasamentul: 1. Aurica Ion (Steaua) 
633,3 p ; 2. Marinela Ciubucă (Steagul 
roșu Brașov) 627,4 p ; 3. Gabriela Man
ta (Dinamo Buc.) 621,3 p ; 4. Eva Mi- 
culici (Voința Brașov) 561,0 p ; 5. Ru- 
xandra Marinescu (Constructorul Buc.) 
539,0 p.

Azi, de la ora 8, intră în concurs 
seniorii.

TR. 1OAMȚESCU

ECHIPELOR — „BINE»!
popular» la junioare
nivel tehnic, mult „gustate" de nu
meroșii spectatori prezenți.

Firește că ceea ce ne-a bucurat mai 
mult a fost tocmai acest ultim as
pect, legat de pregătirea formațiilor, 
în rîndurile cărora activează o bună 
parte din „rezervele" handbalului 
nostru feminin. Dacă ar fi să notăm 
cu un calificativ roadele muncii de 
instruire, depuse de antrenorii celor 
patru echipe prezente la Reșița, atunci 
am acorda nota „bine", deoaiece de-a 
lungul întrecerii am putut urmări a- 
plicarea cu succes a unor frumoase 
combinații de atac (S.S.E. nr 2 Bucu
rești — antrenor Pompiliu Sirnion), 
a unor sisteme moderne de apărare 
și a combinațiilor eficace dintre jucă
toarele de la 9 m și pivoți (Luceafă
rul Brașov — antrenor C. Popescu- 
Colibași), a contraatacurilor și a sche
melor de atac cu 2—3 jucătoare 
înalte (Șc. medie nr. 4 Timișoara — 
antrenoare Angela Zamîiraclie-Vi- 
lems). Toate aceste lucruri au deter
minat ca jocurile să fie foarte echi
librate, iar ordinea primelor trei echi
pe să nu poată fi stabilită decît după 
fluierul final al ultimului meci. Vic
toria a revenit, după cum se frie, ek 
chipei S.S.E. nr. 2 București, o for
mație mai matură, mai bine pregă
tită, care a reușit să se impună prin 
apiicarea, în partida decisivă cu Șc. 
medie nr. 4 Timișoara, a unei tactici 
cît se poate de potrivite.

Există însă, un aspect în care an
trenorii celor patru echipe merită ca
lificativul „foarte bine". Este vorba 
de selecție, capitol la care ei au do
vedit multă preocupare și, mai ales, 
tendința de a respecta cerințele im
puse de dezvoltarea generală a hand
balului. Numai așa se explică faptul 
că in componența fiecărei echipe au 
intrat una sau mai multe jucătoare 
înalte, cu calități fizice corespunză
toare, multe dintre ele fiind chiar 
stîngace, lucru deosebit de important 
pentru jucătorii sau jucătoarele care 
acționează în zona de la 9 m. Am 
notat cîteva nume pentru că sîntem 
convinși că în scurtă vreme vom auzi 
despre ele numai lucruri bune, bine
înțeles cu condiția continuării unei in
struiri temeinice, Simona Arghir (năs
cută 1949) — 1,70 m, stîngace și 
Hilda Hrivnac (1948) — 1,70 m la 
Șc. medie nr. 4 Timișoara ; Geta Bra- 
nea (1949) — 1,69 m și Ilona Simon 
(1951!) — 1,64 m, stîngace la S.S.E. 
Tg. Mureș; Marcela Oțelea (1948)
— 1,70 m și Luoreția Neagoe (1948)
— 1,66 m, pregătire tehnică excelen
tă la Luceafărul Brașov. Felicitîndu-i 
pe antrenorii respectivi pentru aseme
nea preocupări, am vrea să subliniem 
o dată în plus că aceste calități fi
zice nu sînt suficiente. Se cere în 
continuare muncă, din ce în ce mai 
multă muncă!

CALIN ANTONESCU



V 4

Petrolul
Botev
4-1

Ploiești
Plovdiv
(i-i)
(prin telefon).PLOIEȘTI, 26 ..

Cu tot decorul de iarnă, peste 5 000 
de spectatori au fost prezenți la acest 

■ prim meci internațional disputat în 
1965 la Ploiești. Terenul de joc foar
te greu, acoperit cu zăpadă, a solici
tat eforturi deosebite jucătorilor am
belor echipe.

In general, meciul a fost plăcut, 
cu multe faze spectaculoase la care au 
contribuit în mod egal, în primele 
45 de minute, ambele formații, iar 

Petro-doua, în special,în repriza a
Iul.

Ploieștenii
organizînd
sive dintre care 4 s-au soldai
iluri.
și după cele disputate pînă acum de 

' Petrolul, se pare că formația ploieș- 
teană este pe cale de a-și găsi cea 
mai» bună formulă în alcătuirea e- 
chipei. In meciul de joi s-a obser
vat o bună colaborare între compar- 

•ti mente.
iîotev Plovdiv a lăsat o frumoasă 

impresie. Este o formație omogenă, 
cu mulți jucători de valoare. După 

■•pauză însă oaspeții n-au mai putut 
face față ritmului impus de ploieș- 
teni.

Cele 5 goluri ale meciului au fost 
înscrise de Badea (min. 2), Moldo- 
veanu (min. 60), Dridea I (min. 74), 
Palionțu (min. 75) pentru Petrolul, 
respectiv Dermingev (min. 40).

A arbitrat: Marin Ntță - București.

au acționat mai 
multe acțiuni

calm, 
ofen- 

cu go- 
Judecînd după acest meci, ca

PETROLUL: Sfetcu (lonescu) — 
Palionțu, Hălmăgeanu, Fronea, Pal— 
Dragomir, D. Munteanu — Badea, 
luliasz, Dridea I, Moldoveanu.

BOTEV: Kuricikov — Zlatarev,
Stoianov I, Zadumă — Sto- 
Gheorghiev — Dermingev, 
Nenof, Peslianov.

Ceakîrov, 
ian II, 
Atanasov,

A. VLASCEANU și
GH. ALEXANDRESCU - coresp.

Dacă ar fi să judecăm evoluția 
de joi, la Giulești, a echipei noas
tre pentru turneul U.E.F.A. nu
mai după jocul din ultimele 45 de 
minute, am fi tentați să credem 
că totul merge bine. Dar nu putem 
trece peste prima jumătate a par
tidei, în care juniorii noștri nu au 
reușit în nici un moment să „lege“ 
jocul, să fie periculoși la poarta

Schwarcz, Hal-

ȘTIINȚA: Moguț (Ringheanu) — 
Marcu, Tr. Georgescu, Anca (Gavrilă, 
SzGke), Clmpeanu — V. Alexandru, 
Suciu — Ivansuc, Szabo, Adam (Tar- 
cu), Plrvuleț (Bretan).

Rămureanu,
An-

Știința Cluj — Jednota Trencin 0—0
CLUJ, 26 (prin telefon). — Cu toate 

că au dominat majoritatea timpului 
studenții au trebuit să se mulțumească 
cu un rezultat alb. La acesta au contri. 
buit atît apărarea decisă a echipei ce
hoslovace (care a aplicat jocul la of
said) cit și nenumăratele ocazii de gol 
ratate de clujeni.

Știința s-a dovedit bine pregătită din 
punct de vedere fizic, a combinat fru
mos în cîmp, dar înaintașii au ratat...

Incepînd din min. 10 asistăm la o a- 
devărată... cascadă de ocazii ratate: 
V. Alexandru luftează în careul ceho
slovac, Marcu șutează peste poartă, 
Ivansuc și Adam irosesc situații cla
re în min. 30, 32 și 35. In acest timp, 
oaspeții încearcă să tempereze elanul 
studenților jucînd lent la mijlocul te
renului. Și ei ratează în min. 22 prin 
Bencz.

Jednota ar fi putut deschide scorul 
în min. 47, dar Navratil greșește Jo
cul se mută în careul oaspeților: Sza, 
bo șutează afară de la 2 m (min 65), 
Marcu trimite „la păianjen" (min. 70) 
dar portarul Rihosek reține etc. Și ast
fel a fost posibil acest 0—0 într-un 
meci în care Știința a dominat.

JEDNOTA i Rihosek — Pokorny, 
Hoțsik, Hudkoosky — Schwarcz, Hal
ma (Rebro) — Navratil, Bencz, Klu
ka, Jankech (Kozînka), Kois.

V. MOREA și T. BARA 
coresp.

Dinamo București- Dunav Russe 2-1 (0-0)
RUSSE, 25. Cei 7 000 de spectatori 

prezenți în tribunele stadionului din lo- 
cailitate au urmărit meciul amical de 
fotbal dintre echipele Dunav și Dinamo 
București, disputat pe o vreme puțin 
prielnică : a viscolit tot timpul. în acest 
joc apărările au avut de spus un cuvînt 
hotărîtor. In prima repriză se fac re
marcate acțiunile create de Radu Nun- 
weilier și Pîrcălab. Portarul echipei 
Dunav este pus de cîteva ori la grea 
încercare. Acțiunile gazdelor sînt la fel 
de periculoase, însă apărătorii noștri le 
fac față cu succes.

Pentru antrenorii 
partida are un scop 
forțelor în vederea 
natelor republicane.
Russe vor însă un meci nu numai cu 
faze frumoase, ci și cu goluri. Dar 
golurile vin abia în cea de a doua 
repriză. O combinație între Rasolkov, 
Iordanov șl Florov, o greșeală a a- 
părării dinamoviste și primul deschide 
scorul în min. 61. Dinamoviștii pre
sează și obțin egalarea după numai 
patru minute, cînd Pîrcălab execută o 
lovitură de colț și Petru Emil reia ba
lonul în plasă. în min. 70 o nouă lo
vitură de colț executată de Pîrcălab.

Mingea este interceptată 
care o pasează lui Petru 
nou gol: 2—1 pentru Dinamo. Sfîr- 
șitul meciului găsește tabela de mar
caj cu acest scor.

Miercuri 3 martie, jucătorii de la 
Dunav Russe urmează să îniîlnească 
pe dinamoviști pe stadionul din șos. 
Ștefan cel Mare.

La Russe echipele au prezentat urmă
toarele formații :

de Popa, 
Emil șj din

5 minute cu antrenorul
GICA PETRESCU

celor două echipe 
comun : verificarea 
începerii campio- 

Spectatorii din

min. 78 de Dobrin, nu au fost în
scrise deeît atunci cînd juniorii 
s-au scuturat de emotivitate. De a- 
ceea credem că antrenorii P. Stein
bach și Gh. Ola au datoria ca la 
antrenamentele viitoare să imprime 
jucătorilor mai multă personalitate 
și încredere în puterile lor.

Ce se poate spune despre Aka- 
demik? Echipa din Sofia are toate

Dervenski a fost învinși Stanciu (care nu se vede în fotografie) a șutat 
prin surprindere de la 20 m și mingea a intrat în gol: 1—1

Foto : Șt. Ciotloș

lui Dervenski. Dimpotrivă, cei care 
au avut inițiativa au fo6t oaspeții.

A venit însă repriza a doua. A 
apărut pe teren parcă o altă echipă. 
Inițiativa a trecut total de partea 
noastră. Jocul juniorilor devine 
mai închegat. Am văzut în această 
parte a meciului o apărare destul 
de sigură pe ea (minus greșeala 
din min. 54 cînd Vrajev a deschis 
scorul), care a făcut față situațiilor 

■.dificile. Linia de mijloc a dat sa
tisfacție în alcătuirea Dobrin, Ol- 
teanu, iar Oblemenco și Oprișan, 
în linia de atac, au alcătuit un cu
plu valoros (atenție însă la Opri- 
șan, cane ni s-a părut slab pregă
tit din punct de vedere fizic).

Cele două goluri ale juniorilor, 
realizate în min. 58 de Stanciu și

fotbalului bulgar: jucă- 
dotați, cu putere de lup- 
tehnică bună. Juniorii 
avut ce învăța de la ei.

atributele 
tori bine 
tă și o 
noștri au 
In special în ceea ce privește si
guranța cu care au abordat meciul.

A condus arbitrul bucureștean 
Andrei Rădulescu.

LOTUL U.E.F.A. : Gomea-Birău, 
Sătmărea-nu, Boc, Păciulete - Do
brin, Oblemenco (Olteanu) - Pantea 
(Stanciu), Stanciu (Lupulescu, Du- 
mitrache), Lupulescu (Oblemenco), 
Oprișan.

AKADEMIK : Dervenski (Tonev)- 
Pancev, 
Kutov 
Ieșarov, 
Petkov.

Licev, Diakov, Manolov- 
(Kamenov), Gheorghiev- 
lvanov (Andonov), Vrajev,

MIRCEA TUDORAN

DINAMO : Datcu—Popa, Nunwejl- 
ler Uf, Ivan, Ștefan—Nunweiller VI 
(Octavian Popescu), Gliergheli (Petru 
Emil)—Pîrcălab, Ene II, Frățilă, Lu- 
ceseu (Nunweiller VI).

DUNAV RUSSE; lvanov—Dobcev, 
Vasiliev, Penev, Kolev—lliev, Siilma- 
nov (Rasolkov)—Malinov, Florov, lor- 
danov, Blîskov.

P. VÎRLAN

Rapid învins
din cadrul turneu-In primul meci

lui pe care-1 întreprinde în Izrael, for
mația bucureșteană Rapid a jucat 
miercuri la Tel Aviv cu echipa Ha- 
poel. Partida a revenit gazdelor cu 
scorul de 1—0 (0—0).

Jucătorii rapidiști susțin astăzi o 
nouă întîlnire. Ei vor întîlni c se
lecționată a cluburilor din Tel Aviv.

GICĂ PETRESCU, fostul sto- 
per al Petrolului, este noul an
trenor al Științei București. L-am 
„prins" marți pe „Politehnica" 
și l-am provocat, după antrena
ment, la o discuție de 5 minute 
pe... concret.

— De cînd sînteți la Știin
ța București ?

•— De la 1 ianuarie. Lucrez 
în fiecare zi, dimineața și după 
amiaza în funcție de programul 
de studii al jucătorilor. Doresc 
să am în echipă sportivi bine 
pregătiți, dar și studenți frun
tași la învățătură.

— Cîți jucători cuprinde 
lotul ?

— 21. Portari 
Manta și Ojoc ; fundași 
ton, Ghegheșan, Urseanu, Ră- 
dulescu, Grecea ~ . 
mijlocași — Tuz, N. Rotaru,
I. Sîrbu și Cicu ; înaintași — 
Ene, Enache, Păiș, N. Rotaru
II, Vasilescu, Wetzer, Sașcă și 
Pitpîiac.

— Elemente noi ?
— Sîrbu de la U.T.A., Pit

pîiac de la Flacăra roșie și, 
bineînțeles, juniorul Enache pe 
care l-am promovat în prima 
echipă.

— Cum decurg pregăti
rile ?
— în general satisfăcător.

Toată 
aici, 
S—19 
canței 
tat la 
nuat , 
susținut cîteva jacuri de veri
ficare 5—2 cu Știința Craio
va, 3—4 cu Știința Timișoara, 
3--1 cu Știința Tg. Mureș, 1—2 
cu Știința Galați și 2—0 cu 
Carpați Sinaia.

— Care sînt obiectivele 
principale ale antrenamente
lor ?

— Dezvoltarea rezistenței și a 
forței, a vitezei de deplasare, - 
îmbunătățirea execuțiilor tehnice 
de bază și specifice, omogeniza
rea.

și Țițeiea;

luna ianuarie am lucrat 
pe „Politehnica". între 
februarie, cu ocazia va- 
studențești, ne-am... mu- 
Predeal, unde am conti- 
pregătirile. Paralel am

— Alte „colocvii" înainte 
de campionat ?

— Trei meciuri — cu Pro
gresul București săptămîna a- 
ceasta, cu Petrolul Ploiești și 
fosta mea echipă, Poiana Cîmpi- 
na, săptămîna viitoare. De ase
menea, avem in perspectivă și un 
turneu in Bulgaria, cu focuri la 
Plovdiv, Sofia și Russe.

— O ultimă întrebare : 
care este atmosfera în lot ?

— Bună. Lucrez cu un colec
tiv sudat, cu o opinie puternică 
și sănătoasă. Un exemplu în a- 
cest sens este poziția luată la 
Predeal în fața repetatelor aba
teri de la viața sportivă ale lui 
Ciomoavă, pînă la urmă scos din 
lot. Jucătorii par hotăriți să facă 
treabă, să salte 2—3 locuri în 
clasament. De altfel, lotul este 
foarte tînăr — media de vîrstă 
nu depășește 20 de ani — astfel 
că este capabil de fapte mari.

în ce mă privește, voi căuta să 
răspund încrederii ce mi se a- 
cordă, împărtășind jucătorilor 
din experiența ?» cunoștințele 
mele. Sper ca despre Știința 
București să se vorbească fru
mos la capitolele CALITATE și 
DISCIPLINĂ, încă de la pri
mele etape ale returului.

T1BER1U STAMA

Meciuri amicale
în tară o serie 
verificare. Jală 
de corespondenții

Unirea Rm,

de
re-

Joî s-au disputat 
meciuri amicale de 
zultatele transmise 
noștri: Dinamo Pitești 
Vîlcea 3—0 (0—0), Textila Botoșani —
Viitorul Suceava 3—1 (0—0), Textila 
Buliuși — Siderurgistul Galați 1—0, 
Metrom Brașov — Chimia Făgăraș 
1—2 (1—1), A.S.A. Tg. Mureș —
Steaua București 1—3 (0—2).

ȘTIRI... ȘTIRI...u u

MÎINE DOUA MECIURI IN CUPA 
R.P.R. LA BUCUREȘTI

Cele două meciuri programate în Ca
pitală în etapa de mîine a „Cupei 
R.P.R.", vor avea loc în program cu
plat pe stadionul Dinamo din șos. Ște
fan cel Atare : la ora 10 se vor întîlni 
Dinamo Obor și Metalul Tîrgoviște, iar 
la ora 12 Tractorul Brașov și Flacăra 
Moreni. Tractorul joacă la București, 
deoarece 
pe patru

ȘTIRI... ȘTIRI,a □

va numi Olimpia Oradea, iar Metalur
gistul Baia Mare (tot din categoria C, 
seria Nord) se va chema Topitorul 
Baia Mare. In același timp, A.S.M.D. 
Satu Mare (cat. B, seria a II-a) se 
numește Sătmăreana.

■■■

S-AU

terenul său este suspendat 
etape.

SCHIMBAT DENUMIRILE 
UNOR ECHIPE

F. R. Fotbal ne-a comunicat că o 
serie de echipe, participante în campio
natele categoriilor B și C, și-au schim
bat denumirile. Astfel, Flamura roșie 
Oradea (categoria C, seria Nord) se

• Nu de mult, ziarul nostru a publicat 
foiletonul intitulat „PREGĂTIRI ÎNA
INTE DE CAMPIONAT" în care au 
fost criticați o serie de fotbaliști de 
la clubul Dinamo București pentru 
abateri de la conduita sportivă.

Clubul Dinamo ne-a trimis urmă
torul răspuns: „Vă mulțumim pentru 
articolul „Pregătiri înainte de campi
onat" publicat °' -----
nr. 4597 
măsurile 
baterile 
cauză".

în „Sportul popular" 
și vă informăm că am luat 
corespunzătoare față de a- 
săvîrșîte de fotbaliștii în

Programul returului campionatului categoriei C-ediția 1964-1965
Seria NORDETAPA I, 28 MARTIE

Gloria Bistrița—A.S. Aiud 
Minerul Baia Sprie—Unirea Tg. Mureș 
Faianța Sighișoara—Foresta Sighet
Soda Ocna Mureș—Topitorul Baia Mare 
Olimpia Oradea—Minerul Bihor
Steaua roșie Salonta—Chimica Tîrnăveni 
Arieșul Turda—Unirea Dej

ETAPA A II-A, 4 APRILIE
Chimica Tîrnăveni—Olimpia Oradea 
A.S. Aiud—Arieșul Turda
Unirea Dej—Soda Ocna Mureș 
Minerul Bihor—Steaua roșie Salonta 
Foresta Sighet—Minerul Baia Sprie 
Unirea Tg. Mureș—Gloria Bistrița 
Topitorul Baia Mare—Faianța Sighișoara

ETAPA A m-A, 11 APRILIE
Arieșul Turda—Foresta Sighet 
Gloria Bistrița—Unirea Dej
Olimpia Oradea—Minerul Baia Sprie 
A.S. Aiud—Soda Ocna Mureș
Steaua roșje Salonta—Faianța Sighișoara 
Topitorul Baia Mare—Minerul Bihor 
Chimica Tîrnăveni—Unirea Tg. Mureș

ETAPA A IV-A, 18 APRILIE
Faianța Sighișoara—Unirea Tg. Mureș 
Foresta Sighet—Chimica Tîrnăveni 
Unirea Dej—A.S. Aiud
Minerul Bihor—Arieșul Turda 
Soda Ocna Mureș—Gloria Bistrița 
Steaua roșie Salonta—Olimpia Oradea 
Minerul Baia Sprie—Topitorul Baia Mare

ETAPA A V-A, 25 APRILIE
Unirea Dej—Steaua roșie Salonta 
Arieșul Turda—Soda Ocna Mureș 
Foresta Sighet—Topitorul Baia Mare

*

Olimpia Oradea — Faianța Sighișoara 
Unirea Tg. Mureș—Minerul Bihor 
A.S. Aiud—Minerul Baia Sprie 
Chimica Tirnăveni—Gloria Bistrița

ETAPA A VI-A, 2 MAI
Minerul Baia Sprie—Soda Ocna 
Gloria Bistrița—Olimpia Oradea 
Unirea Tg. Mureș—Unirea Dej
Minerul Bihor—Foresta Sighet 
Faianța Sighișoara—A.S. Aiud
Topitorul Baia Mare—Chimica Tîrnăveni 
Steaua roșie Salonta—Arieșul Turda

ETAPA A VII-A, 9 MAI
A.S. Aiud—Minerul Bihor 
Unirea Dej—Chimica Tirnăveni 
Topitorul Baia Mare—Steaua roșie

Salonta
Minerul Baia Sprie—Faianța Sighișoara
Olimpia Oradea—Foresta Sighet
Arieșul Turda—Gloria Bistrița
Soda Ocna Mureș—Unirea Tg. Mureș

ETAPA A VIII-A, 16 MAI
Chimica Tirnăveni—Arieșul Turda 
Faianța Sighișoara—Gloria Bistrița 
Minerul Bihor—Minerul Baia Sprie
Olimpia Oradea—Unirea Dej
Soda Ocna Mureș—Steaua roșie Salonta 
Unirea Tg. Mureș—Topitorul Baia Mare 
Foresta Sighet—A.S. Aiud

ETAPA A IX-A, 23 MAI
Topitorul Bala Mare—Unirea Dej 
Unirea Tg. Mureș—Olimpia Oradea 
Steaua roșie Salonta—A.S. Aiud

Mureș

Gloria Bistrița—Foresta Sighet 
Minerul — - - • - - —
Faianța
Chimica

Baia Sprie—Arieșul Turda 
Sighișoara—Minerul Bihor 
Tirnăveni—Soda ocna Mureș 
ETAPA A X-A. S0 MAI

Steaua roșie Salonta—Unirea Tg. Mureș 
Gloria Bistrița—Minerul Bala Sprie 
Olimpia Oradea—Topitorul Baia Mare 
Unirea Dej—Minerul Bihor
Foresta Sighet—Soda Ocna Mureș 
A.S. Aiud—Chimica Tirnăveni
Arieșul Turda—Faianța Sighișoara 

ETAPA A XI-A, 6 IUNIE 
Soda Ocna Muieș—Olimpia Oradea 
Faianța ' '' 
Minerul 
Minerul 
Arieșul 
Foresta _ 
Topitorul Baia Mare

ETAPA A XU-A, ÎS IUNIE 
Chimica Tirnăveni—Minerul Bihor 
Unirea Tg. Mureș—Foresta Sighet 
Topitorul Baia Mare—Arieșul Turda 
Olimpia Oradea — A.S. Aiud 
Steaua roșie Salonta—Gloria Bistrița 
Unirea Dej—Minerul Baia Sprie 
Soda Ocna Mureș—Faianța Sighișoara 

ETAPA A xm-A, 20 IUNIE
A.S. Aiud—Unirea Tg. Mureș 
Gloria Bistrița—Topitorul Baia Mare 
Foresta — -•
Minerul 
Arieșul 
Faianța 
Minerul

Sighișoara—Unirea Dej
Bihor—Gloria Bistrița
Baia Sprie—Chimica Tîrnăveni 

Turda—Unirea Tg. Mureș 
Sighet—Steaua roșie Salonta 
- - * — — A.S. Aiud

Sighet—Unirea Dej
Bihor—Soda Ocna Mureș 
Turda—Olimpia Oradea, 
Sighișoara—Chimica Tîrnăveni
Baia Sprie—Steaua roșie Salonta



Cum asigurăm pregătirea atleților BASCHET

în lunile de iarnă? Fete și băieți înalți pentru echipele
Atletismul nostru de performanță 

are în acest an un calendar competițio- 
nal bogat în competiții interne și inter
naționale. Astfel, loturile reprezentative 
vor participa la „Cupa Europei1* (băieți 
și fete), la Jocurile balcanice și vor sus
ține o serie de meciuri interțari.

Dintre competițiile cu caracter intern, 
pe primul plan se situează campionatul 
republican pe echipe — sistem divizie — 
care va angrena nu mai puțin de 30 de 
echipe complete (9 în seria A și 21 îm
părțite în 4 grupe în seria B). De aseme
nea, campionatul republican individual 
al seniorilor și cel al juniorilor sînt com
petiții deosebit de importante care vor 
reuni vîrfurile secțiilor noastre de per
formanță.

Acest program competițional mobili
zează și stimulează în același timp spor
tivii. antrenorii, profesorii de educație 
fizică, activiștii din secțiile de perfor
manță, comisiile de atletism, spre o pre
gătire asiduă, intensă, care să ducă la 
rezultate cît mai bune.

De fapt, anul 1965 este primul an din 
planul de dezvoltare pe patru ani, ela
borat de secțiile noastre de performanță, 
ca urmare a măsurilor stabilite de re
centa plenară a Consiliului General al 
UCFS și tocmai de aceea trebuie să de
punem toate eforturile pentru a obține 
succesele așteptate. Pentru aceasta se 
cere însă multă muncă.

In momentul de față, majoritatea atle- 
ților sînt în plină pregătire. Este o pe
rioadă a „acumulărilor", hotărîtoare pen
tru activitatea întregului an. După trei 
luni de antrenamente, prima parte a pe
rioadei pregătitoare, etapa de iarnă se 
va încheia la sfîrșitul acestei luni.

Analiza etapei de iarnă bazată pe re
zultatele probelor și normelor de control 
— generale și specifice — și pe datele 
controlului medical, este deosebit de ne
cesară pentru aprecierea stadiului de pre
gătire general și’pe factorii antrenamen
tului. Asemenea analize, bine pregătite, 
urmează să fie făcute în toate secțiile de 
performanță cu participarea activă a 
atleților.

Rezultatele obținute în dezvoltarea ca
lităților fizice de bază — forță, viteza, 
rezistența, al calităților specifice și teh
nicii, — vor furniza antrenorului ele
mentele necesare pentru orientarea vi
itoare a procesului de antrenament.

Mijloace eficiente de verificare, con
cursurile de sală (îndeosebi concursul 
republican al juniorilor) au arătat că 
munca desfășurată este pe un drum bun. 
Recordurile de sală realizate de ion șer- 
ban, Marin Dumitru, Dan Hidioșanu și 
Suciu Viorel, Gabriela Radulescu, Geor
ge Luchian și alții au evidențiat o bună 
pregătire. Seniorii au luat și ei cîteva 
starturi în concursurile de sală, dar con
fruntarea celor mai buni va avea loc la 
29—21 martie, în concursul republican 
de ia sala Floreasca

Concluziile care s-âu desprins după a- 
ceste prime verificări, din unele deplasări 
pe teren ale membrilor biroului F.R.A. și

1x2 Pronosport —Pronocxprcs —Pronosport 1x2

PESTE 70 CtȘTIGĂTORI PLEACĂ MARȚ! IN EXCURSIE
LOTO PRONOSPORT 

urmărește în permanență 
. să contribuie la ridica
rea nivelului cultural al 
participanților. Unul din 
mijloacele folosite îl cons
tituie atribuirea de cîș- 
tiguri în excursii.

Astfel, marți 2 martie 
1965 —■ seara —- va 
pleca în excursie un nou 
grup de premiati LOTO 
PRONOSPORT. Este 
vorba de cîștigătorii ex
cursiilor pe itinerarul: 
București - Praga - Ber
lin - Dresda - Buda
pesta - București cu vi
zitarea tîrgului interna

țional de la Leipzig.
Cîștigătorii vor călă

tori timp de 13 zile, în 
care timp vor vizita la 
Praga : Palatul Hradoi- 
ani. Biblioteca Strahov, 
Tezaurul de la Loreta, 
Primăria Veche; Leip
zig : monumentele Lupta 
Popoarelor, Iskra, stadio
nul, Tîrgul; Berlin: mo
numentul Pergamon;
Dresda : palatul Zwin- 

ger, Galeriile de pictură; 
Budapesta : Galeriile Na
ționale și altele.

Printre cei care vor face deplasa
rea se numără și: Necula Stei ian, 
mecanic din Predeal, Ioniță Ion, 
șofer din Ploiești, Dițescu Mihaela, 
desenatoare din Craiova, Enache A- 
drian, student din Iași, Gauceriuc 
Elena, medic din Rădăuți, Rummel 
Erica Gertruda, profesoară din Sibiu, 
medicul Teodoresou Georgeta (Bucu
rești), biologul Lungu Mihaela 
(București), farmacista Iosuzoglu E- 
lena (Constanța), inginerul Gublea 
Ion (București) și alții.

Tragerea Mărțișorului din 5 martie 
1965, de asemenea of.eră excursii (cu 
autocarul) în Republica Populară Un
gară și Republica Socialistă Ceho
slovacă, în afara celor 20 de auto
turisme dintre care 10 pentru 2 nu
mere.

La tragerea Mărțișorului se mai 

din participarea la ședințele de analiză a 
comisiilor regionale și orășenești de atle
tism, au scos însă la iveală și unele de
ficiențe în pregătire. Vom menționa 
rezultatele slabe obținute de atleții unor 
secții din regiuni sau chiar din Capitală.

Se impune ca aceste rămîneri în urmă 
să fie lichidate printr-o intensificare a 
pregătirilor în cele aproape două luni 
care ne-au mai rămas în față pînă la 
campionatul pe echipe.

Cum să orientăm și cum sa desfășurăm 
această pregătire ?

In cea de a doua etapă a perioadei 
pregătitoare, etapa de primăvară, vor 
trebui rezolvate următoarele sarcini spe
cifice : dezvoltarea calităților specifice, 
paralel cu îmbunătățirea calităților fizi
ce de bază — realizată prin exerciții care 
au tangență cu efortul specific —, per
fecționarea tehnicii în condiții din ce în 
ce mai apropiate de cele de concurs, ve
rificarea calităților fizice și a tehnicii,

Colțul specialistului
rezolvarea celorlalte sarcini ale procesu
lui de instruire-educație, în funcție de 
particularitățile individuale și proba de 
specialitate.

Numărul de antrenamente nu va fi mal 
mic de trei, în lucrul cu începătorii, și 
va ajunge la 5—6 la atleții avansați.

Pe măsură ce timpul va permite, ma
joritatea antrenamentelor se vor face în 
aer liber, în sală fiind efectuate antre
namentele de forță sau cu diferite apa
rate Alergările pe teren variat vor fi 
folosite de toate grupele de atleți — cu 
pondere diferențiată în funcție de speci
fic — ca un mijloc deosebit de eficace 
pentru îmbunătățirea rezistenței.

O problemă foarte importantă de care 
trebuie să țină seama antrenorii și spor
tivii în această perioadă este necesitatea 
de a folosi un volum și o intensitate co
respunzătoare în antrenamente. Dacă în 
prima parte a perioadei pregătitoare vo
lumul de lucru a crescut treptat și inten
sitatea s-a menținut la un nivel mediu, 
începînd din luna martie se va menține 
volumul, crescînd ușor intensitatea. Pe 
măsură ce ne vom apropia de perioada 
competițională volumul va începe să sca
dă iar intensitatea va continua să creas
că spre nivelul maxim.

Acumulările cantitative obținute prin- 
tr-un volum mare de muncă (folosind o 
mare varietate de exerciții în perioada 
pregătitoare) vor trebui să fie valorifi
cate prin saltul calitativ, determinat de 
orientarea muncii în ultima parte a pre
gătirii spre CALITATE.

Verificările periodice — mai frecvente 
în această etapă — probele de control, 
datele medicale (unele probe funcționale 
de adaptare la efort), ne înarmează cu 
indici prețioși de apreciere a gradului 
de antrenament atins, a curbei formei

Un grup de ciștigători vizitind Praga
atribuie: televizoare, magnetofoane,
frigidere, aparate de radio, mașini 
de spălat rufe, picupuri ș.a.

PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport nr. 
8 din 21 februarie 1965:

Categoria I: 4 variante a 17.169 lei; 
Categoria a Il-a : 94 variante a 876 lei; 
Categoria a IlI-a: 1464 variante a 84 
lei.

LOTO-CENTRAL

La tragerea Loto-Central din 26 fe
bruarie 1965, au fost extrase din urnă 
următoarele numere:

23 20 4 88 51 68 33 27 79 26
Premii suplimentare: 23 15 21
Fond de premii: 1.117.081 lei.
Tragerea următoare, tragere specia

lă, va avea loc vineri 5 martie 1965 
în București.

Rubrică redactată de Loto Prono
sport. 

sportive (intrarea), ne permite să aducem 
corective procesului de antrenament, să 
schimbăm ponderea sau dozarea în cazul 
în care o calitate sau alta stagnează sau 
regresează.

De o deosebită importanță este urmă
rirea în timp si consemnarea atentă a 
concordanței dinamicii dezvoltării calită
ților fizice — generale și specifice — ce 
vor reieși din probele de control, a re
zultatelor sportive în proba de speciali
tate, și, în fine, a dezvoltării morfo- 
funcționale în condițiile unui echilibru 
biologic manifestat obiectiv și subiectiv. 
Evoluția corespunzătoare a celor trei co
ordonate constituie un „barometru" al 
colaborării eficiente dintre sportiv-antre- 
nor-medic.

Dintre mijloacele principale ce vor 
trebui să rezolve pregătirea calităților 
specifice și perfecționarea tehnicii re
ținem : repetări ale probei de bază (în 
condiții normale, îngreuiate sau ușurate, 
cu diferite intensități); exerciții speciale 
—- pentru tehnică sau dezvoltarea calită
ților specifice — cît mai apropiate de 
structura mișcării ; exerciții de imitare, 
parțială sau globală (cu sau fără apara
te ajutătoare)

îmbunătățirea pregătirii fizice generale 
se va realiza prin exerciții și sporturi 
complimentare care vor purta însă am
prenta mișcării de bază. Se recomandă: 
exerciții de gimnastică cu diferite apara
te, acrobatică sau de bază ; exerciții cu 
îngreuiere, îndeosebi haltere, dar și 
puduri, mingi medicale, extensoare etc. ; 
exerciții cu partener ; probe atletice 
complimentare (alergări, pe pistă sau te
ren variat — la deal, la vale —, sărituri 
diferite, aruncări atletice sau derivate) ; 
jocuri sportive sau jocuri dinamice ; ex
cursii.

Verificările se vor intensifica în luna 
aprilie cînd atleții vor fi puși din ce în 
ce mai mult în condiții asemănătoare 
celor de concurs sau chiar mai grele, în 
anumite antrenamente desemnate în a- 
cest scop.

Ponderea lucrului va trece în această 
ultimă etapă mai pregnant spre specific, 
spre finisarea tehnicii și spre intrarea 
în mod gradat în forma sportivă.

Pe întreg parcursul pregătirii vom a- 
vea permanent în vedere educarea calită
ților morale și de voință la un nivel 
cît mai crescut deoarece valorificarea 
pregătirii fizice, tehnice, teoretice-me- 
todice nu se va putea realiza în con
fruntările de mare amploare decît de a- 
cei sportivi la care și acest factor esen
țial al antrenamentului are un plafon 
ridicat.

Condițiile materiale asigurate în acest 
an secțiilor de performanță din cluburi 
și asociații, folosirea largă a experien
ței deosebite, pot și trebuie să asigure 
atletismului nostru un progres pe măsu
ra cerințelor actuale. Muncind cu pasiu
ne, cu pricepere în’ această importantă 
etapă de pregătire, vom pune bazele suc
ceselor din sezonul competițional în aer 
liber, vom asigura atleților fruntași o 
pregătire corespunzătoare pentru apro
piatele comx>atiții interne și internațio
nale.

DUMITRU CONSTANTIN
secretar general al F.R.A.

DE LA I. E. B. S:
• Pentru jocurile internaționale de 

hochei pe gheață R.P.R. — R.p. Polonă 
(tineret) de azi șj niîine de la patinoa
rul artificial din parcul ,,23 August", bi
letele se găsesc la casa specială din str. 
Ion Vidu, iar după-Smiază la casele 
patinoarului.

• Aceeași casă vinde și bilete pentru 
gala de box de azi, orele 19, din sala 
Floreasca.

• Patinoarul artificial din parcul „23 
August’’ este deschis pentru patinaj pu
blic mîine orele 10—13.
• La patinoar funcționează un curs 

de inițiere în patinaj pentru copii între 
6—14 ani. înscrieri la patinoar.

SĂPTĂMÎNA VIITOARE PE ECRANEi

rtWÎM Xk

FILM DUPĂ LUCRĂRI LITERARE 06 
I.L.CARAGIALE

0 producție a 
studioului cinematografic 
BUCUREȘTI

C£UADIMA 
ILEANA I0RDACHE 
GR VASILHI-BIRLIC 
ALEX GIUGARU 
GEO BARTON 
H NICOLAI DE 
ION LUCIAN 
V TQMAUAN 
IUR/E DARIE / 
NORM LERBÂNESaE ^ 
RADU ZANAREiCU, 

I MIRCEA CRIȘAN

noastre de baschet
In turna articolului „GU LIV ERIl 

BASCHETULUI MODERN". apărut in 
ziarul „Sportul popular" de sîmbătă 20 
februarie, la Federația rorrună de bas
chet au și sosit numeroase scrisori, in 
care sini recomandați copii și tineride 
talie înaltă, bine dezvoltați fizicește, 
spre a intra in vederile specialiștilor. 
Federația de baschet mulțumește pe 
această cale tuturor celor care răspund 
la apelul ei și va studia cu multă 
grijă fiecare propunere.

Toți cei care cunosc tineri și tinere,

De la F. R. Baschet
— Ca urmare a actelor nesportive 

și neregulilor petrecute la meciurile 
Farul Constanța — Știința București 
(din 17 februarie) și Știința Tg. Mu
reș — Știința București (din 23 februa
rie) biroul F.R. Baschet întrunit în 
ziua de 26 februarie a hetărît urmă
toarele :

— se ridică dreptul de organizare 
echipei Știința Tg. Mureș, pînă la 
sfîrșitul returului, pentru lipsă de mă. 
suri organizatorice la meciul Știința 
Tg. Mureș — Știința București ;

— pînă la pronunțarea deciziei de
finitive, jucătorii Burcea (Farul Cons
tanța) și Baltag (Știința București) se 
suspendă pe o etapă (din 28 februarie) 
pentru acte nesportive la meciul Farul 
Constanța — Știința București;

— se suspendă pe timp de trei luni 
arbitrul Mihai Tănăsescu (Buc.) și 
pe timp de un an arbitrul Nicolae Stă- 
nescu (Buc.) pentru arbitrajul slab 
prestat la meciul Farul Constanța — 
Știința București.

• Cursul de Inițiere la înot de la 
bazinul acoperit Floreasca continuă în 
tot cursul iernii. înscrieri la bazin,

• CLUBURILE ȘI ASOCIAȚIILE 
SPORTIVE POT ÎNCHEIA CONTRÂCTE 
PENTRU REZERVAREA DE BILETE LA 
JOCURILE DE FOTBAL DE CATEG A 
ȘI INTERNAȚIONALE CE SE DESFĂ
ȘOARĂ PE STADIOANELE „23 AU
GUST" ȘI REPUBLICII, ADRES1NDU-SE 
ÎNTREPRINDERII NOASTRE, STR. VA- 
SILE CONTA NR. 16, ETAJ VII, SERV. 
MANIF. SPORTIVE, TELEF. 11.79.70'116 
I.E.B.S. ASIGURA CONTRACTANT1LOR 
REZERVAREA ACELUIAȘI NUMĂR 
DE BILETE LA JOCURILE INTERNA
ȚIONALE, CA ACEL CONTRACTAT 
PENTRU JOCURILE DIN CAMPIONAT. 

copii de talie înaltă sînt rugați să-l 
recomande scriind pe adresa: Fede
rația rotnînă de baschet, strada Vasile 
Conta 16, București.

Din nou jocuri importante 
in campionatele republicane

Campionatele republicane de baschet 
programează mîine noi partide impor
tante. In întrecerea masculină se des
fășoară meciuri decisive, atît pentru 
partea superioară a clasamentului (Di
namo București—Știința Cluj, Știința 
București—Rapid și Știința Timișoara— 
Steaua), cît și pentru echipele aflate 

în zona de retrogradare (Politehnica 
Cluj — C.S.M.S. Iași).

In competiția feminină, 4 din cele 
5 meciuri ale etapei vor avea loc in 
Capitală. Dintre ele, cele mai intere
sante ni se par jocurile Constructorul—• 
Rapid, Știința București—Voința Bra
șov și Voința București—Mureșul Tg. 
Mureș.

★

Joi s-a desfășurat la Timișoara me
ciul restant dintre formația locală 
Știința și Politehnica Cluj. Timp de 
11 minute scorul s-a menținut echili
brat (16—14). Apoi, timișorenii și-au 
impus superioritatea, cîștigînd comod 
cu scorul de 83—55 (39—20). Princi
palii realizatori : D. Pușcașu 24, lo- 
nescu 19, Popooici 16 de la Știința și 
Barezi 20, Horvath 18 de la Politeh
nica. (E. Grozescu-coresp.)

Q ȘAH

TURNEUL DE LA PLOIEȘTI
PLOIEȘTI 26 (prin telefon). — La ju

mătatea desfășurării sale, turneul femi
nin de la Ploiești prezintă același grup 
compact de jucătoare în fruntea clasa
mentului. Cîștigînd trei partide conse
cutive (la Manolescu, Makai și Răduca- 
nu), lideră este — după 7 runde — Ro- 
dica Reicher, cu 5 puncte. Ea are însă 
și o partidă întreruptă în poziție difi
cilă la Margareta Teodorescu. Aceasta 
a pierdut două partide, la Polihroniade 
și Rădăcină.

Cîte 5 puncte, fără întrerupere, au 
Alexandra Nicolau și Maria Desmireanu. 
Prima a făcut remize cu Pogorevici și 
Makai, cîștigînd la Manolescu și Filipes- 
cu, Desmireanu are remize cu Teodo
rescu și Baumstarck, iar la Jianu și 
Brantsch a înregistrat victorii.

Elisabeta Polihroniade este clasată pe 
locul 4, după runda a șaptea, cu 4 
puncte, avînd și o întreruptă cu Jianu.

In continuare, clasamentul este urmă
torul : Elena Răducanu și Gertrude 
Baumstarck 4, Maria Pogorevici 3V* 
Margareta Teodorescu 3 (1), Suzana Ma
kai și Elena Rădăcină 3, Rodi ca Mano
lescu 2{/t, Sanda Filipescu 2, Eleonora 
Gogîlea-Jianu IV* (1), Heidrun Brantsch 
IV*.

A. VLASCEANU si 
GH. ALEXANDRESCU-coresp.



MĂRȚIȘOARE.
Mihaelei Peneș și 
Liei Manoliu. care au 
primit cîte un ..mărți
șor" — de aur și respec
tiv de bronz — la J.O. 
de la Tokio.

Cu succese drept criterii 
O schimbare-ați izbutit : 
Voi simbolul primăverii 
lncă-n toamnă l-ați primit!

Unei 
primit 
nouă.

șahiste care a 
recent locuință

Mărțișoru-repartiție
Ți-a venit după tipic : 
De la ,,spațiu** ca tradiție, 
Ți s-a dat „mutarea**-n plic!

Jucătoarelor de volei 
de la Rapid.

Dacă ofer azi mărțișoare, 
Vă rog să nu-mi găsiți 

cusur 
Că nu vă dau și lănți- 

șoare : 
Oricum, in sport, voi 

mergeți... șnur !

Iolandei Balaș

Cînd mărțișorul ți-l ofer 
Aș vrea ceva in plus 

să-ți cer : 
îl pun la... 1,92
Șt... ia-ți-l singură apoi!

Unei baschetbaliste

M-au rugat mulți spec
tatori 

Să-ți ofer un „coș** cu... 
flori;

Pe teren de nu mă-nșel 
Nu prea ai parte de el!

Unei șahiste

M-am gîndit ce pot să fac 
Spre a-ți fi darul pe plac 
Și~ de asta dată zic
Să-ți dau mărțișoru-n... 

plic !

CE-ȘI DORESC
DE 1 MARTIE...

Vn halterofil: haltere 
din material... plastic.

Vn boxer: rivali cate
goria „umbră".

Progresul București: o 
modificare a regulamentu
lui (0 puncte pentru vic
torie, 1 punct pentru meci 
nul și 2 puncte pentru... 
înfrîngere).

TIU GHEORGH1U- 
Vaslui

D

Vă dăruiesc, vreau să se 
știe, 

„Manualul de agronomie** 
Sper să obțineți negreșit 
Un „sol** mult îmbună

tățit !

Dorul meu în acest an 
Pentru voi e,.. un ochian;
Poate-ți reuși, în fine. 
Să... vedeți ținta mai 

bine !

Gimnastelor

inimmiiiiHniinininiiiiiiiiimiiiiiiiHiininmiiLiiiiiiimmujiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimnimiiii

Jucătoarelor de te
nis de masă Maria A- 
lexandru și Ella Con
stantin eseu

CINE BATE „11 METRI"
...UNEORI ȘI PORTARUL!

Trăgătoarelor de tir 
cu rezultate slabe în 
1964

perechi, 
modele.., 

vechi, 
am ob

servat, 

demodat !

Sprinterelor noastre

Mărțișoru-i buclucaș : 
Vă ofer un iepuraș. 
Sper că veți vedea în el 
Și • •

Eu 
Vi

mărțtșoarele, 
le-am luat

Căci, după joc 

Vă place tot ce-i,..

un dar și un., model!

Sfat pentru un bas
chetbalist :

De nu-i iei soției tale 
Mărțișor, fără-ndoială, 
Tu comiți dz 1 Martie 
O... greșeală personală !

Catrene de: 1. CH1VU, 
SIG. HOROVEANU 

V.D. POPA

Dacă vă nimeriți vreo
dată în vestiarul unei e- 
chipe de fotbal, înainte să 
iasă pe teren, veți auzi 
— fără îndoială — o ulti. 
mă indicație a antrenoru
lui :

— Și nu uitați I In caz 
de „11 metri" va exe
cuta lovitura...

Nu-i de glumit cu a- 
cest „11 metri"! Dese
ori el poate hotărî soar
ta unei partide, califica
rea sau retrogradarea u- 
nei echipe.

Și-atunci, cine e cel ce 
va avea în... piciorul său 
victoria sau înfrîngerea ?

Cine?... E interesant 
să știți că, în urmă cu 
ani, antrenorii își recru
tau executanții acestei „di
recte" năprasnice din rîn- 
durile... portarilor I Cal
culul nu era prea rău... 
Intr-adevăr, în acel mo
ment 
cînd 
cine

de mare tensiune 
se dictează lovitura, 
poate fi mai lucid și 
calm decît portarul? 
deci de loc de mi-

SCRIMĂ PE... SCHIURI

7n decorul munților în
zăpeziți din Bucegi două

C T O R I A.

tinere schioare bucuresie- 
ne, practicante a mai mul
tor sporturi, au ținut să-și 
verifice cunoștințele teh
nice la... scrimă.

Și. ținuta lor nu pare 
de loc in contradicție cu 
aceea a scrimereior expe
rimentate.

POSTA MAGAZIN
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GHINET, Iași — 
1) Ce virstă are Pele ? 
25 de ani I Și la el ca la 
fiecare, încep să se adu
ne anii.. 2) In momen
tul de față cei mai buni 
fotbaliști din lume — aș

rile 3—4 Chile a întrecut 
Iugoslavia cu 1—0.

BEBE POPA, Băilești. 
— 1) Nici la 
București și nici la o altă 
echipă de baschet de ca
tegoria A nu există un ju
cător cu numele de Cons
tantin Ungureanu. Dacă ar 
fi, am ști de el și noi 
și... dv. E și greu de alt
fel ca un baschetbalist să 
treacă ...neobservat. 2) 
Surdan (Știința Timișoa
ra) este folosit în mai 
multe posturi. Cel mai 
mult s-a afirmat însă ca 
fundaș stînga.

Dinamo

Simt cum nerăbdarea
Tare greu mai trece

ce returul are să inPină

Tensiunea, zilnic,
La birou, acasă.

Stau cu capsa

tot mai mult se urcă, 
toate mi se-ncurcă, 
pusă: nervii-mi dau de

sufletul mi-l sapă! 
ultima etapă

Foto: T. Roibu

Țandăra îmi sare ctt ai zice : rac
Nici chiar cu nevasta nu mă mai împac

Și eu — omul vesel — am ajuns po (J
Noaptea am coșmaruri, sar ca ars în sus 
Și răcnesc ca ursul pe

„Poate vi se-ntîmplă
jăratec pus : 
un bilet în +

Soacră-mea pretinde că 
Doctorul susține : pietre

Și — de cazu-n speță —

slnt deocheat, 
la ficat

e preocu

Mi-a prescris injecții, baie 
Carne, condimente, nici

Și în loc de șprițuri.

Soața, ca o
Din iaurt și

mamă, m-a
ceaiuri nici

de muștar. 
pic măcarun

ceai de la Pla

tot îngrijit, 
c-am mai ieșit 

Astfel că-ntr-o lună am ajuns

Știu ce mă va pune iarăși pe picioare :
Mingea-i doctoria tămăduitoare .’

Singur mă fac bine : pot să pun prin

FLORIN 1ORDACHESCU

rare că „specialistul" Ri- 
pensiei — echipă cu teh. 
nicieni și șuteri de forță 
— era tocmai... portarul 
Zombori 1 Și el nu a în
șelat așteptările. Dimpo
trivă. A pre-chimbat în 
cursul meciurilor de cam
pionat și cupă circa 80 de 
„11 metri" în.......mo
nedă forte", „în goluri". 
Această... specializare a 
sa a dat naștere unui in
cident 
pe atît 
meciul 
pensia 
(1937).

La 
fundașul 

bruscat 
careu,

pe cîi de ciudat 
de amuzant, la 

internațional Ri- 
— F. C. Austria

scorul de 
vienez 

l-a bruscat pe 
în careu, iar 
trul Dehis Xifando a fluie
rat prompt „11 metri". 
...Ripensiștii au început să 
dea din colț în colț: cine 
să bată lovitura ? De-ar fi 
jucat Zomborî chestiunea 
ar fi fost simplă... Dar 
Zombori era „rezervă" și 
în poartă figura Pavlo
vici, „omul care venea 
din urmă"... Văzînd 
încurcătura în care se 
zbăteau coechipierii săi, 
Zombori a intrat pe teren, 
a așezat mingea pe punc
tul de „11", a tras impa- 
rabil și a marcat A- 
poi, ca și cum nimic nu 
s-ar fi întîmplat, s-a dus 
și și.a reluat locul pe 
tușă. Vienezii nu au bă
gat de seamă și jocul a 
continuat normal. A sur
venit însă un nou „11 m" 
și aceeași... figură. De 
data aceasta vienezii s-au 
dumirit de toată povestea 
și au protestat vehement, 
dar... fără rezultat, deși 
ambele goluri nu erau re
glementare.

Dar fiindcă am făcut 
popas la portarul Zombo
ri. să nu-1 uităm și pe alt 
portar, 
cutarea 
metri".
Justin j
rezolvat de multe 
sarcinile jucătorilor

i—i,
Șest a

Bindea 
arbi-

specialist în exe- 
lovitarilor de „11 
Astfel, Augustin 

(de la Rapid) a 
de multe ori 

de

Cadou de nuntă
Primul concurs de cros 

din acest an disputat în 
Anglia a fost cîștigat de 
alergătorul cel mai puțin 
cunoscut din echipa A. 
C. Portsmouth, David 
Cooke, deși în întrecere 
erau prezenți și atleți 
consacrați ca Hyman și 
mai ales Tulloh.

La mijloc a fost „ceva". 
Și Bruce Tulloh a expli
cat mai tîrziu ce anume : 
„Cînd am ajuns in fața 
ultimei ridicături eram 
toți trei împreună. In cli
pa aceea, Hyman i-a spus 
lui Cooke : -există un sin
gur premiu și tu ai mai 
mare nevoie acum de el. 
Ia-o înainte 1“

Premiul consta într-un 
serviciu de cafea pentru 
6 persoane, iar Cooke se 
căsătorise cu cîteva zile 
înainte... în felul acesta

colegii lui de echipă
făceau un... cadou 
nuntă.

îi 
de

cîmp, mareînd cu lovituri 
precise și imparabile din 
„11 metri". La fel și Toma 
de la C.C.A.

La mii de kilometri 
de țara noastră un alt 
portar — austriacul Hi- 
den — se dovedea un 
mare specialist. în urmă 
eu 30 de ani, atît în apă
rarea cît și în... trans
formarea loviturilor din 
„11 metri". Spectatorii 
și mai ales portarii... ad- 
verși au avut de multe 
ori ocazia să se convingă 
de acest lucru. Mai tirziu, 
însă, Hiden nevoit să 
părăsească arena sporti
vă, s-a retras în cea a... 
circului. în fiecare seară 
Hiden apăra într-o poar
tă în mijlocul circului, 
încheind pariuri cu spec
tatorii
bage gol din ^11 me
tri".
„mize" 
rate", amatorii 
lovitura de „1| 
dacă înscriau, 
un premiu. âică nu — 
și acest lucru se întîmpla 
mai întotdeauna — banii 
întrau în buzunarele lui 
Hiden, sportivul silit de 
asperitățile vieții să re. 
curgă la evoluții pseudo... 
sportive.

spune mai degrabă 
cel mai mare renume — 
par a fi Pele (Brazilia), 
Eusebio (Portugalia), Law 
(Scoția) și Van Himst 
(Belgia).

MARIUS BERTEL, Li
vada. — înainte de a ve
ni la Steaua, fotbalistul 
Pavlovici a jucat la Jiul 
Petroșeni. Debutul în ac. 
tivitatea competition a lă și 
l-a făcut însă la Recolta 
Cărei. Ne am grăbit să 
vă răspundem ca să nu 
mai aveți „neplăceri" eu 
unii colegi ai dv., cum ne 
spuneți.

i

amatori să-i

In schimbul unei 
destul de „pipe- 

executau 
metri" și 

primeau

— g. m

„Ioli“

FELICIA DRAGHICI, 
București. — Ilie Oană a 
fost selecționat de două 
ori în echipa națională 
de fotbal, ca aripă dreap
tă. E] a debutat la Sibiu, 
de unde a trecut la Ju
ventus București. In de
cursul anilor echipa și.a 
schimbat numele, localita
tea și... categoria — Dis
tribuția. Partizanul. Ener
gia, Flacăra, Petrolul 
Ploiești — dar Oană nu 
și-a schimbat echipa. A 
devenit însă între timp, 
cum știți, antrenorul ei. 
O precizare: Oană n-a 
jucat niciodată la e hipa 
Distribuția, care a i ivat 
în categoria „district".

VALENTIN MARINES
CU și VIȘAN BATIA, 
București. — Cu bobul pot 
fi atinse viteze în jur de 
100 km pe oră. Cine e 
mai... grăbit 
schiurile. La 
s-a atins o viteză de 170 
de km pe oră !

folosește 
coborîre.

CORNEL BULEA, Cluj.
............... i •« 

mai 
în 

ani. 
cu 

Mor
unul-

— Virgil Mormocea 
fost unul dintre cei 
buni cicliști romîni, 
urmă cu 25—30 de 
Să nu-1 confundați 
fratele lui, George . 
mocea

FILIP SPIRU. 'Bucu
rești. — In semififtălele 
campionatului mondial din 
1962 s-au disputat urmă
toarele partide î Brazilia 
— Chile (4—2) și Ceho
slovacia — Iugoslavia 
(3—1). In finală Brazi, 
lia a învins Cehoslovacia 

I cu 3—1, iar pentru locu-

a fost

in... Ceylon
Găsirea unei bune fotogra

fii de copertă este o proble
mă majoră pentru orice 
revistă ilustrată. Ea a fost 
soluționată in chip fericit 
de revista „Sport and Pas
time" din Ceylon, la unul 
din ultimele sale numere. 
Intr-adevăr, prima pagină 
a elegantei publicații in 
culori este ocupată de un

splendid portret al atletei 
noastre lolanda Balaș, a 
cărei faimă a cucerit toate 
continentele. Fotografia re
cordmanei mondiale la să. 
ritura în 'înălțime este în
soțită de un autograf, a- 
cordat redactorului revis
tei, la Tokio, cu prilejul 
Jocurilor Olimpice.

dintre cei mai buni moto... 
cicliști ai țării, acum 4—5 
ani. Virgil Mormocea a 
luat startul, în 1936, și in 
„Turul Franței". Astăzi 
el se ocupă de pregătirea 
tinerelor cadre cicliste din 
orașul Brăila.

ION POȘTAȘU
Desene de

NEAGU RADULESCU

CHHVUlfl

Hume noi în boxul sovietic
In boxul sovietic 

părut două nume 
Ageiev. care 
semnul 
tionarea 
limpic Lagutin în 
U.R.S.S. 
natele europene, și Iuri 
Dikonov, care are pers-

au a- 
noi : 

pune sub 
întrebării selec- 
campionului o- 

lotul 
pentru campio- 

europene, și

Je-
are 
fe.

pectiva să ia locul lui 
milianov. furi Dikonov 
108 kg și antrenorul 
deral Viktor Ogurjenkov 
spune despre el că „încă 
de pe acum ar putea intra 
în ring cu șanse in fața 
oricărui boxer din lume de 
la categoria grea".

fotbaliștilor
în atenția

Side LITRUL (sau de ce 
bai unu fotbaliști pasul 

pe loc)

ANTRENORUL: — Priviți, pină nu vă însușiți la 
perjeclie șutul acesta nu aveți ce căuta în prima 
echipă!

Desene de AL. CLENCIU

Deși din buletinele de 
punctaj rezultă că Floyd 
Patterson l-a învins cate
goric pe Chuvallo — 7 
reprize pentru Patterson, 
1 egală și 4 pentru Chu
vallo la Jack Clayton, ar
bitrul din ring, 8 reprize 
pentru Patterson și 4 pen
tru Chuvallo la judecăto
rul Joe Armstrong și 7 re
prize pentru Patterson și 
5 pentru Chuvallo, la cel 
de al treilea membru al 
juriului, Tony Castellano 
— lotuși boxerul cana
dian contestă victoria lui 
Patterson : „Cu un alt ar. 
bitru aș fi cîștigat siguri 
Dar Clayton m-a oprit 
ori de cile O'i am vrut să 
atac. Am dreptul, de a- 
ceea, la uri meci revanșă".

Cassius Clay, care a co 
mentat meciul 
une, i-a spus după meci 

Patterson : „Ai făcut 
meci mare. Ești demn 
te întilnești cu minei 
am anunțat telesfiecta- 

torilor victoria ta încă 
înainte de a se fi pronun
țai juriul".

la televizi-



ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
IMPRESII DIN S. U. A.
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Scrisoare

de la lolarda Balaș..

Paul Wilson și colegii lui...
— Corespondență specială —

(Vești din țările socialistei
„CU FLUIERUL ÎN JURUL LUMII"

Din nou, rîndurile Iolandei ne 
împărtășesc impresii de Ia mii de 
kilometri de patrie. încă o filă din 
„carnetul de călătorie" al record
manei noastre :

„V-am povestit cîte ceva despre 
primul concurs de la Madison 
Square Garden. Acum, despre cele
lalte... La 16 februarie am concurat 
la Los Angeles. Am sărit 1,816, un 
rezultat de care am fost foarte mul
țumită. Din păcate, la ultima sări
tură am suferit o entorsă la glezna 

' piciorului drept, care m-a obligat 
la reducerea antrenamentelor, pentru 
repausul segmentelor. Și, numai pes
te trei zile, un nou concurs — 
foarte important — bătea la ușă. 
La 19 februarie iată-mă, din nou, 
la Madison Square Garden, înscrisă 
pe lista participanților la campiona- 

i tele de atletism ale S.U.A. Am sărit 
1,76 m, dar am avut multe emoții 
din cauza piciorului. De data aceas
ta m-am acomodat mai bine cu 
sala. Mai am însă o serie de dificul
tăți tehnice, mai ales de elan.

La New York era foarte frig : 
minus 20—25 de grade. Orașul tră
iește o viață extrem de agitată. 
Sînt nenumărate lucruri care atrag, 
care impresionează, dar care nu 
pot stinge dorul de casă.

Cel de-al patrulea concurs pre
văzut în program este cel de la 
San Francisco (26 februarie). Voi 
rămîne în frumoasa Californie pînă 
la 3 martie și apoi voi merge... 
acasă, la principala mea adversară, 
Montgomery, o fată, pe cît de ta
lentată și perseverentă, pe atit de 
amabilă — o gazdă deosebit de 
primitoare. In orașul ei, la Cleve
land, voi participa la ultimul con
curs, programat pentru 19 martie. 
Și, apoi, spre casă..."

NEW YORK (serviciul nostru de 
Telex).

Popasul in frumoasa Californie ne-a 
prilejuit multe amintiri plăcute, iolanda 
a cucerit aici o nouă victorie, aplaudată 
călduros de spectatori și comentată elo
gios de presa de specialitate. Ne-am 
împrietenit cu mulți iubitori ai atletis
mului. am vizitat locuri interesante. 
Am ales, din noianul impresiilor, doar 
citeva. Pentru început, voi povesti puțin 
despre Paul Wilson, săritorul de pră
jină care a reținut atenția specialiști
lor. La New York și apoi la Los An
geles, tinărul elev — în cir stă de 18 
ani — a sărit 476 m și, respectiv, 4,90 
m, cu ultima performanță stabilind un 
valoros record american pe teren aco
perit. L-am întîlnit pe Paul la școală. 
Este un tinăr simpatic, comunicativ. Are 
1,85 m și 72 kg. Am do'it, desigur, 
să aflu cum se antrenează. Mi-am notat 
că Paul Wilson se antrenează zilnic, 
între 90 și 120 de minute. Mi-a mărtu
risit că nu folosește în pregătirea sa 
nici haltere, nici gimnastică. Aleargă 
10,8 pe 100 y (cca 11,9 pe 100 m plat), 
sare la lungime și aleargă în probe de 
garduri. O dată pe săptămînă, progra
mul lui de antrenament cuprinde și o 
alergare de cros pînă la o milă (cca 
1.600 m). Antrenamentele sînt complexe 
și cuprind cel puțin două probleme de 
rezolvat: viteză plus tehnică, viteză 
plus rezistență etc. Wilson sare cu pră. 
țină din fibre de sticlă (nu cu alumi
niu).

Vizita la școala unde învață tinărul 
săritor cu prăjina Paul Wilson mi-a pri
lejuit posibilitatea ca, din discuțiile pur
tate cu o serie de cadre didactice, să 
cunosc cîte ceva din activitatea sportioă 
din școlile americane. In statul Califor
nia sînt peste 460 de „hig school" (licee) 
in care se practică intens diferite spor
turi. Organizarea campionatelor școlare 
este însă destul de dificilă, aceasta pen
tru că — fiind școli particulare — mul.

te „high school" refuză să participe la 
competiție. In schimb, au loc numeroa
se întîlniri, interșcoli, rivalitatea lor 
fiind tradițională.

După terminarea lecțiilor, mulți elevi 
rămîn pe terenurile de sport. De obicei 
se fac cinci antienamente (care durează 
pînă la două ore) pe săptămînă și în 
cea de a șasea zi este programat un 
concurs.

M-a surprins faptul că fetele din 
școala pe care am vizitat-o nu fac miș
care decît sub forma unor jocuri.

înainte de a părăsi școala, antrenorul 
lui Paul Wilson mi-a vorbit cu căldură 
despre un alt elev pe care.l pregătește 
ca... înlocuitor al lui Paul, cînd acesta 
— foarte curînd — va pleca la univer
sitate. Cuvintele antrenorului Michael 
mi-au sugerat o vizită la una din 
universitățile americane, pentru a cu
noaște cum este practicat sportul de 
către studenți. Vă voi relata această 
vizită și alte impresii de la concursurile 
desfășurate pînă acum intr-o corespon
dență viitoare.

GH. ZIMBREȘTEANU 
antrenor federal

Așa se intitulează 
cartea apărută recent 
în „Editura de sport" 
din R. P. Ungară. Car
tea este scrisă de cu
noscutul arbitru ma
ghiar Istvan Somos, 
distins cu medalia de 
aur a federației de spe
cialitate din R. P. Un
gară, și cuprinde o se
rie de episoade intere
sante legate de activi
tatea unor arbitri de

pe glob. „Cu fluierul în 
jurul lumii" cuprinde 
și 80 de portrete ale 
arbitrilor din 43 țări 
care poartă ecusonul 
F.I.F.A. Printre aceștia, 
cititorii pot face cu
noștință cu arbitri re- 
numiți ca Leo Horn, 
Arthur Ellis, N. Latî- 
șev, A. Nedelkovscki, 
Bernadini, I. Zsolt și 
multi alții.

Această carte a fost

bine primită de foru
rile fotbalistice interna
ționale. Prefața ei este 
semnată de personali
tăți cunoscute din lu
mea fotbalului: Sir 
Stanley Rous — preșe
dintele F.I.F.A., dr. H 
Kâser — secretar ge
neral al F.I.F.A., Gus
tav Wiederkehr — pre
ședintele U.E.F.A. și 
Sandor Bares — vice
președinte al U.E.F.A.

FOTBAL:
• CUM A ÎNVINS BENFICA PE REAL • ECHIPA 
R. D. GERMANE ÎNTRECUTA DE LEGIA!

• BREVIAR

Meciul dintre Benfica Lisabona și 
Real Madrid din sferturile de finală 
ale „Cupei campionilor europeni" a 
fost așteptat cu un legitim interes. Era 
șt firesc. S-au întîlnit două echipe va
loroase, foste cîștigătoare ale competi
ției. cu numeroși jucători de prima 
mină : la Benfica au jucat internațio
nalii Costa Pereira (portar), Caveni, 
Germano, Raul, Cruz (fundași), Au
gusto, Eusebio. Torres, Coluna, Si- 
moes (înaintași), iar de la Real nu au 
lipsit Casado, Santa-Maria, Paquin, 
Miiller, Amancio, F. Ruiz, Puskas, 
Gen to.

Firește, rezultatul de 5—1, pare, la 
prima vedere, surprinzător, dar după re
latările cronicarilor, victoria portughezi
lor este pe deplin meritată. Comentato
rul agenției France Presse consemna 
că „Benfica a dominat jocul prin su
perioritatea atletică, prin rapiditatea 
acțiunilor ofensive în care Eusebio a 
strălucit din nou. Real a fost doar o 
umbră a aceleia care a triumfat cu ani 
in urmă pe terenurile de pe glob: a 
jucat închis, a contraatacat rar".

In numai 25 minute apărarea spa
niolilor a fost făcută „șah-mat“. In 
minutul 9 Augusto, apoi în min. 12 și 
25 Eusebio au fost autorii primelor 3 
goluri. După pauză, F. Ruiz a redus 
scorul, dar răspunsul gazdelor a fost 
prompt: Simoes (min. 74) și Coluna 
(min. 87) au fost autorii ultimelor 
două goluri. Cu un rezultat de 5—1 
în prima „manșă", Benfica se prezin
tă la Madrid în meciul de la 17 mar
tie, ca și calificată în .semifinale".

Am promis că voi rămîne credincios e- 
chipei Reims cît timp va putea să mă 
folosească. După 16 ani de activitate 
ca jucător profesionist, consider că mi 
se face o cinste fiind pus să joc ală
turi de tineret; tinerii sînt plini de en
tuziasm și învață cu ușurință".

MECIUL de fotbal care a inaugurat 
„Săptămîna jocului corect" în Brazilia 
s-a soldat cu... rănirea gravă a doi ju
cători și patru spectatori. A doua zi, 
președintele „Comitetului pentru fotbal 
corect" din Brazilia a găsit „soluția" 
salvatoare. El a declarat că „este foar
te important să se păstreze ordinea și 
disciplina în timpul meciurilor...".

DIN PARTEA a 53 de țări au și sosit 
la Londra cereri de bilete pentru cam
pionatul mondial de fotbal din 1966, 
deși nu sînt cunoscute încă cele 16 par
ticipante la turneul final. „Recordul" 
este deținut pînă în prezent de IBra
zilia, care a cerut 5500 bilete. Ur
mează Izraelul — 2 000, Canada — 
1 200, S.U.A. — 1 000, Japonia — 400, 
India — 200, Belgia — 50 bilete etc.

PORTARUL de fotbal Paoloudis din 
Mystros (Grecia) a fost suspendat pe 
patru săptămîni. Motivul ? El venise pe 
teren cu un fluier pe care îl primise 
cadou de la un prieten din Austria, iar 
în timpul unui meci, plietisindu-se în 
poartă, a început să... exerseze la acest 
instrument muzical.

Șase sportivi romîni la campionatele 
internaționale de tenis de masă 

ale R. F. Germane
După meciurile amicale susținute în 

Anglia, jucătorii romîni de tenis de 
masă au plecat joi la Frankfurt pe 
Main unde au sosit în aceeași zi. Aici, 
delegația noastră alcătuită din Maria 
Alexandru, Ella Constantinescu și Do
rin Giurgiucă a fost completată cu 
Radu Negulescu, Adalbert Reti și 
Gheorghe Cobîrzan. Cei șase sportivi 
romîni vor lua parte la campionatele 
internaționale ale R.F. Germane. Com
petiția va avea loc la Frankfurt pe 
Main, sîmbătă și duminică. Concursul 
se anunță deosebit de interesant, cons
tituind, împreună cu campionatele in
ternaționale ale Angliei de săptămîna 
viitoare, ultima verificare înaintea 
„mondialelor" de la Ljubljana.

La întrecerile de la Frankfurt vor 
lua parte peste 160 de jucători din 17 
țări.

= Alpinismul este un sport care se bucură de o mare popularitate in R.P. = 
= Chineză, lată un grup de sportivi escaladlnd un versant al munților Tibet =
= PREMII PENTRU CELE MAI BUNE PICTURI SI SCULPTURI INSPIRATE = 
| DIN SPORT ' |

= Pentru prima oară, în 1964, organizația germană de gimnastică și sport 
= (D.T.S.B.) din R.D. Germană a instituit un concurs pentru cele mai bune 
= picturi și sculpturi inspirate din activitatea sportivă. Concursul a cunoscut

un frumos succes. Un număr de 76 de sculptori și pictori consacrați au pre- — 
= zentat lucrări deosebit de interesante si apreciate de juriu. Premiul I și ~ 
= medalia de aur au fost atribuite lucrării intitulate „Săritoarea", care aparține 
= renumitului sculptor berlinez Wilfried Fitzenreiter. Medalia de argint a re- = 
= venit pictorului Gerhard Bondzin, din Dresda, pentru „Hochei pe gheață",
— reprezentînd o fază dintr-un meci Pentru cea mai frumoasă lucrare în por- —
— țelan („Alergătorul") a fost premiat un colectiv al renumitei fabrici de por- — 
= țelan din Meissen.

ÎNTRECERILE HALTEROFILILOR DE LA SATE

= In orașul Poltava din U.R.S.S. 
= s-a desfășurat, zilele trecute, o în- 
= trecere de haltere la care au parti- 
= ci pat cei mai buni sportivi din sa- 
= tele Uniunii Sovietice. Presa spor- 
= tivă sovietică a subliniat nivelul ri- 
= dicat al competiției, mulți dintre 
= participanți realizînd performanțe

valoroase. S-a evidențiat spor- Ș 
tivul cazah P. Kim, care a ob- H 
ținut un rezultat de 325 kg la triat- = 
Ion (caieg. cea mai ușoară). Se a- = 
preciază că mulți dintre partid- ș 
panții la concursul de la Poltava ~ 
vor putea fi selecționați în anii ui- = 
itori în lotul halterofililor fruntași = 
din Uniunea Sovietică. =

Din sporturile de iarnă
Rezultatele meciurilor internaționale 

de hochei pe gheață disputate în ul
timele zile : Milano: Italia — Iugo
slavia 8—4 (2—0, 2—3, 4—-1); Varșo
via : Suedia (B) — R. P. Polonă 
9—3 (4—2, 1—0, 4—1); Zurich : R. S. 
Cehoslovacă (B) — Elveția 8—3
(2—2, 3—1, 3—0); Fraga : Spartak 
Sokolovo — Lokomotiv Moscova 3—3 
(2—1, 1—1, 0—1); Stockholm : Sue
dia — S.U.A. 4—0 (2—0, 2—0, 0—0); 
Fraga: R. S. Cehoslovacă — R. D. 
Germană 10—1; Moscova: Aripile 
Sovietelor — R. S. Cehoslovacă (tine
ret) 4—2.

Au luat sfîrșit întrecerile din cadrul 
concursului internațional de schi de 
la Mariazell. Proba de slalom special 
a revenit în mod surprinzător tînăru- 
lui schior austriac Rudi Booek, care

a reușit să învingă pe specialiștii pro
bei — norvegianul Per Martin Sunde 
și francezul Bob Wolleck, care s-au 
clasat pe locul doi și respectiv pe trei. 
Bocek a realizat în cele două manșe 
timpul de 1:49,9. Martin Burger 
(Austria), învingător în proba de sla
lom uriaș, a cîștigat și combinata al
pină a acestor întreceri.

★

Schiorul Ludwig Leitner (R.F.G.) a 
cîștigat combinata alpină a concursu
lui internațional de schi desfășurat 
timp de două zile la Selva Ortisei 
(Italia). El a totalizat în cele două 
probe ale concursului (slalom special 
și coborîre) 13 puncte și a fost urmat 
de austriacul Hugo Nindl (învingător 
în proba de slalom special) cu 14,85 
puncte.

Federația franceză de volei 
a renunțat la organizarea 

„Cupei mondiale"
Federația franceză de volei a infor

mat Federația internațională că renunță 
la organizarea primei „Cupe mondiale" 
de volei; ce urma să se desfășoare anul 
acesta la Paris, între 26 august și 5 
septembrie.

Potrivit regulamentului elaborat de 
federația franceză și aprobat la Tokio 
de congresul FIVB, la „Cupa mondială" 
se prevedea participarea a 12 țări : 
U.R.S.S., R. S. cehoslovacă, R.P. Ro- 
mînă. Japonia, R.A.U., S.U.A., Franța, 
Brazilia, Olanda, Mexic, R.P. Bulgaria, 
R.P. Polonă. în această situație. Fede
rația internațională va căuta să găseas
că o altă țară dispusă să găzduiască 
turneul proiectat.

Noutăți privind cursa ciclistă 
„Tour de l’Avenir“,

REZULTATE INTERNAȚIONALE

• Legia Varșovia a obținut recent o 
prețioasă victorie ia Berlin. în fața pri
mei reprezentative a R.D. Germane: 
2—0. prin golurile marcate de Apostel 
și Korzenowski.

• Echipa Torpedo Moscova și-a în
ceput turneul in Australia juctnd la 
Perth cu o selecționată locală. Oaspe
ții au terminat învingători cu scorul 
de 2-0 (1—0).

★
CUNOSCUTUL fotbalist Raymond 

Kopa a declarat într-un interviu acor
dat ziarului „l’Equipe" î „In 3 ani 
Reims va fi din nou o mare echipă.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
TENIS DE MASA : In cea de-a 

doua semifinală a „Cupei campioni
lor europeni" la tenis de masă, 
echipa feminină DTC Kaiserberg, 
campioana R.F. Germane, a învins 
cu scorul de 5—3 echipa maghiară 
Foeldgep-Budapesta.

In finala competiției, echipa 
DTC Kaiserberg va întîlni formația 
Voința București, deținătoarea tro
feului. Meciul urmează să aibă loc 
la București.

LUPTE CLASICE: Selecționata 
de lupte clasice a cluburilor bucu
reștene și-a început turneul în 
U.R.S.S. evoluînd la Moscova în 
compania reprezentativei orașului.

Luptătorii sovietici au obținut vic
toria cu scorul de 7—2. Echipa 
bucureșteană va evolua la 27 je- 
bruarie la Ivanovo și la 2 martie 
la Minsk.

ȘAH : Un mare turneu interna
țional de șah va începe la 12 apri
lie la Zagreb. Printre invitați se 
află campionul mondial Tigran 
Petrosian (U.R.S.S.), marii maeștri 
Larsen (Danemarca), Bisguier 
(S.U.A.), Uhlmann (R.D.G.), Por- 
tisch (R.P.U.), Bronstein (U.R.S.S.), 
Gligorici și Matanovici (Iugoslavia).

• După consumarea a 10 runde, 
turneul internațional de la Buda-

• REZULTATE
pesta are doi lideri: marii maeștri 
Taimanov și Szabo cu cîte 7,5 
puncte fiecare.

TENIS: In finala probei de sim
plu bărbați, la campionatele de te
nis pe teren acoperit ale S.U.A., 
suedezul Jan Erik Lundquist l-a 
învins cu 4—6, 13—11, 6—-4, 11—9 
pe americanul Dennis Ralston.

HALTERE : Halterofilul sovietic 
Vladimir Golovanov, campion olim
pic la categoria semigrea, a sta
bilit un nou record mondial la sti
lul împins cu performanța de 168 
kg. Vechiul reoord, deținut de Vik
tor Liah. era de 167,5 kg.

PARIS 25 (Agerpres). — La Paris a 
avut loc recent o conferință de presă în 
cadrul căreia J. Goddet, directorul zia
rului „L'Equipe”, a prezentat ziariștilor 
caracteristicele celor două mari curse 
cicliste ale anului : Turul Franței și 
„Tour de L’Avenir" rezervat amatorilor. 
Referindu-se la cea de-a doua întrecere, 
care va porni de la Koln și se va ter
mina la Barcelona, traversînd o mare 
parte din teritoriul Franței, J. Goddet 
a spus : „Traseul din acest an al turului 
pentru amatori va fi substanțial diferit 
față de edițiile precedente. Pînă acum, 
porțiunile muntoase erau prea lungi și 
dificile. Evident, acest lucru favoriza pe 
cicliștii din Franța, Spania și Italia, o- 
bișnuiți cu Alpii și Pirineii. De data a- 
ceasta vor predomina etapele de plat. 
Sperăm că va fi o cursă mai echilibrată, 
și chiar alergători mai puțin experimen
tați își vor putea încerca șansa. Noi am 
invitat echipe din 20 de țări. Pînă acum 
șî-au confirmat participarea cicliști din 
14 țări : Franța, Belgia, Olanda, R. F. 
Germană, Elveția, Italia, Spania, Portu
galia, Anglia. Algeria, R.P. Polonă, Nor
vegia, Austria și Luxemburg”.
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