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Pregătirile boxerilor noștri
pentru campionatele europene

nu e 
ai fi

Gh.
Stă-

- Tntr-una din zilele săptărmnii 
recute. pe un ger de... cră- 
au pietrele, am pornit-o spre 
ădurea Băneasa. Nu la plim- 
are, că nu era timp de așa 
rva. Am vrut să-i vedem la 
țcru pe taleriști, ale căror an- 
renamente n-au contenit nici 
i miezul iernii. Poligonul Tu- 
lari arata ca o ilustrată de 
Ițițil Nou. Pe streșinile pavi- 
parielor atirnau mari „sta- 
actite" de gheață, iar copacii 

'iveau crengile încărcate de pro- 
loroacă.
Talcriștii erau postați pe buza 

autului de unde aparatele lan
sează „farfurioarele". Antrena

mentul a început. Vîntul devia 
filierele din traiectoria lor, iar 
ntcile ținte se distingeau greu 
re fundalul plumburiu al pă- 
tirii. In asemenea condiții 
șor să le „ochești", .aricit 

. <? iscusit.
,Pe stand erau prezenți 
Enache, I. Trăistaru, N. 
lescu, componenți ai lotului re
publican, toți de la clubul 
ifeaua, și mai multi tineri din 

ni de juniori de la sheet. Au 
ojpsit de la antrenament tale- 
■iștii de la Dinamo Obor și O- 
Impia.
"Prezența trăgătorilor la an- 

renamecee citit de timpurii se 
xplică prin faptul că anul a- 
țesta competițiile sint progra
mate mult mai devreme. Chiar 
n această lună va avea loc prl- 
hul concurs oficial al anului. 
Cupa Primăverii", iar în mai 

]e va desfășura la Lisabona 
narea confruntare a taleriștilor 
e pe continentul nostru.

. Antrenorul Grigore loanid ne 
punea că sportivii pe care ii 
intrenează au programate trei 
■■edințe de pregătire pe săptă- 
Mnă. In această perioadă se

turneul final masculin

Iubitorii handbalului din Bra
șov așteaptă cu legitim interes 
jocurile turneului final masculin 
il „Cupei F.R.H.“, la care iau parte 
patru echipe bine cotate. în pri
ma etapă, programată pentru mii
le, se dispută următoarele me
ciuri : Știința București — Ra- 
. năria Teleajen și Dinamo Bucu
re iști — Dinamo Brașov. Prezența 
Campioanei țării, Dinamo Bucu
rești, care se află după cîteva 
excelente rezultate în „Cupa cam
pionilor europeni**, constituie un 
mare punct de atracție pentru 
brașoveni. în orașul de la poalele 
Tîmpei s-au făcut pregătiri inten
se în vederea turneului final, 
pentru a cărui bună desfășurare 
s-au luat o serie de măsuri. Prin
tre altele, administrația sălii Ar
matei (unde se va juca) și aso
ciația Rulmentul au contribuit la 
îmbunătățirea iluminației și în
călzirii sălii, ca și la alte amena
jări necesare.

REPORTAJUL NOSTRU

urmăresc corectările la elemen
tele tehnice de bază, cum ar fi 
schimbarea epolajului, a cen
trului de greutate și a unghiu
lui de înclinație a corpului. 
Toate acestea sint necesare pen. 
tru ca sportivii să se adapteze 
cit mai bine la caracteristicile 
impuse de viteza sporită cu care 
zboară acum talerul. Luna a- 
ceasta se va trece la o indivi
dualizare strictă a antrenamen
tului, iar controlul pregătirii din 
timpul iernii se ca face cu pri
lejul primului concurs oficial.

Intr-o pauză a antrenamen
tului, lingă soba încinsă din 
vestiar, am închegat o discuție 
cu trăgători despre preocupările 
lor extrasportive. Gh. Enache 
este un pasionat operator ama
tor de film. Are in filmoteca sa 
secvențe de pe străzile orașului 
Tokio, kinograme ale celor mai 
buni taleriști din lume, imagini 
din cele mai pitorești regiuni 
ale țării, completate cu nelipsi-

TOMA VASILE

(Continuare în pag. a 2-a)

Spartachiada de iarnă a tineretului

Schioarele din i- 
maginea noastră 

n-au pretenții... de. 
ocamdată la per
formanță. Ele prac
tică acest frumos 
sport al zăpezii ca 
un mijloc de recre
are, acum, pe timp 
ae târnă.

Fotografia a fost 
făcută zilele trecu
te, pe stadionul Vo„ 
ința din Capitală, la 
un antrenament co
lectiv 
unui 
fond ___
Spartachiadei 

iarnă a tineretului

Foto: T. Roibu

în vederea 
concurs de 
din cadrul 

de

(Continuare in pag. a 2-a)

Anul 1965 este un an bogat 
în întâlniri internaționale pentru 
pugiliștii țării noastre. Fără în
doială, cel naai serios examen 
care-i așteaptă pe boxeri îl tc- 
prezintă campionatele europene 
de la Berlin, care se vor des
fășura la sfîrșitul lunii mai.

Pe baza rezultatelor obținute 
de boxerii noștri în competițiile 
interne și internaționale din a- 
nul trecut, federația a selec
ționat un număr de tineri cu 
perspectivă a căror pregătire se 
va efectua, cu mai multă grijă, 
în secțiile respective.

Măsura luată de federație de 
a organiza turneele de selecție 
pe categoiii de greutate este bine
venită, deoarece angrenează în- 
tr-o măsură susținută un număr 
foarte mare de boxeri. Aceste 
turnee constituie un nimerit pri
lej de verificare a stadiului de 
pregătire în acea perioadă și, în 
același timp, oferă o posibilitate 
obiectivă pentru definitivarea lo
tului oare ne va reprezenta la 
„europene".

Apropierea acestor meciuri de 
verificare se simte în toate sec
țiile de performanță.

La Dinamo, de pildă, alături 
de antrenorii C. Nour și C. Du
mitrescu, în pregătirea boxeri
lor susceptibili de selecționare a 
fost angrenat și antrenorul Ion 
Popa. „Ne aflăm în ultima parte 
a perioadei pregătitoare — ne-a 
declarat antrenorul emerit C. 
Nour. Locul pregătirii fizice ge
nerale a fost cedat, treptat, pre
gătirii fizice specifice. Antre
namentele se efectuează la apa- principal fl 
rate (saci, minge pară, coardă 
etc.) și cuprind, de asemenea, (Coritinuare în pag. a 2-a)

In cadrul meciurilor de verificare, V. Antoniu (dreapta) pe cared 
vedeți în fotografie, a dovedit o bună formă sportivă 

Foto: V. Bageac
luptă la mănuși. De fapt, o 
pai te dintre boxerii noștri au 
și început activitatea competifio- 
nală. La prima gală de verifi
care, care a avut loc în Capitală, 
Gh. Vlad, N. Dumitrescu ș.a. au 
luat startul în concursuri. In 
reuniunile • următoare, toți cei
lalți boxeri care sînt susceptibili 
pentru selecționare își vor în
cepe și ei anul competilional".

In noua sală de box a clu
bului Steaua, antrenorii I. Chi- 
riac și Gh. Fiat au intensificat 
pregătirile elevilor lor. Lupta la 
mănuși cu adversari diferiți o- 
cupă un loc important în rîn- 
dul mijloacelor de pregătire ale 
boxerilor militari. Deocamdată, în 
toate secțiile de box obiectivul 

l constituie partici-

Ce fac cluburile Progresul și Constructorul ?
masă. Din aproape 40 de asociații, 
campionii primei etape au fost repar
tizați pe trei centre de concursuri iar 
acum, sub îndrumarea unor instruc
tori sportivi și a unor tehnicieni din 
comisiile raionale pe ramură de sport, 
își dispută dreptul de a participa în 
faza raională a Spartachiadei. Aceste 
centre de întreceri funcționează pe 
lingă cîteva mari asociații sportive ale 
raionului, care au condiții materiale 
de a găzdui asemenea concursuri, ca 
de pildă „Vulcan", „Electromagnetica* 
și „S.P.C.".

Pentru organizarea în cele mai 
bune condițiuni a fazei raionale, ac
tiviștii clubului au luat o serie de 
măsuri, dintre care amintim cîteva. La 
secția de haltere din parcul sportiv

In momentul de față, în întreaga 
țară, participanții la întrecerile* Spar
tachiadei de iarnă a tineretului își dis
pută întîietatea pentru calificarea în 
etapa raională (orășenească) a compe
tiției, care începe la 10 martie. De
oarece pentru o serie de spoituri pre
văzute în regulament, ca de pildă 
tenis de masă, haltere, șah, patinaj, 
tir și orientare turistică etapa raională 
(respectiv orășenească) va constitui 
totodată și finala competiției, organele 
UCFS au datoria să pregătească cu 
multă atenție aceste întreceri.

Iată cîteva „secvențe" privind pre
gătirile care se fac pentru etapa raio
nală a Spartachiadei, la două clu
buri sportive raionale din Capitală.

La „PROGRESUL" (raionul Lenin) 
au început zilele acestea concursurile 
pe grupe de asociații la trei ramuri 
sportive — haltere, șah și tenis de

T. RABȘAN

Campionii țârii pc anul 1965

Duminică seara s-au încheiat 
campionatele republicane de pa
tinaj artistic rezervate seniori
lor. Elena Moiș, in progres vi
zibil față de edițiile trecute, și-a 
menținut fără emoții titlul, iar 
Marcel Ccmanici a îmbrăcat,

ACTUALITATEA SPORTIVA
în Bucegi și la Poiana Brașov

finalele campionatelor republicane

de schi
F.R.S.B. a stabilit următorul 

program de desfășurare a fina
lelor campionatelor republicane ce 
vor fi găzduite săptămina aceasta 
de pirtllle din Bucegi (probe al
pine — seniori) și din Poiana 
Brașov (probe nordice — juniori): 
joi : slalom uriaș — seniori șl

• ION ȚIRIAC Șl ILÎE NĂSTASE

CONCUREAZĂ LA CAIRO Șl ALEXANDRIA1

Ieri au părăsit Bucureștiul, plecînd la Cairo, jucătorii de tenis 
Ion Țiriac și Ilie Năstase. în capitala R.A.U., sportivii romîni vor 
lua parte la o competiție pe echipe, „Cupa Națiunilor**, care se 
va desfășura între 5 și 7 martie. în „Cupa Națiunilor” primele par
tide programate sînt următoarele : R.P. Romină — Australia, Fran
ța — R.A.U., Italia — R.P. Polonă și Elveția — Anglia. Apoi, între 
7 șl 14 martie, tot la Cairo se vor disputa campionatele interna
ționale ale R.A.U., după care, toți participanții, inclusiv tenismenli 
noștri se vor deplasa la Alexandria pentru a lua parte Ia un alt 
concurs intre 15 și 21 martie»

Echipa de rugbi 
a Australiei
va evolua la București

MELBOU’RNE, 1 (Agerprct). 
După cum anunță agenția 
Reuter, Uniunea australiană 
de ruigbi a acceptat propune
rea federației romîne de spe
cialitate ca echipa Australiei 
să susțină în cursul anului 
1966 două meciuri la Bucu
rești. Aceste jocuri sînt lega
te de turneul pe care urmează 
sări întreprindă anul viitor 
în Europa echipa Australiei 
ca invitată a federației en
gleze de rugbi și a „Interna
tional Rugby Board".

în luna martie va sosi la 
Londra Charles Blunt, secre
tarul federației australiene de 
rugbi care va pune la punct 
toate amănuntele în legătură 
cu viitorul turneu al rugbiș- 
tilor echipei Australiei în 
cîteva țări europene printre 
care și R. P. Romînă.

Au început' întrecerile de tenis
pentru „Cupa 8 Martie'5

Ieri după-amlază, în sala 
Steaua, a avut loc deschiderea 
festivă a competiției feminine de 
tenis dotată cu „Cupa 8 Martie**, 
întrecerile se desfășoară în cin
stea Zilei internaționale a femeii. 
T.a festivitate a luat parte prof, 
ing. Suzana Gîdea, președintă a 
Consiliului Național al Femeilor 
din R. P. Romînă, care a rostit 
cuvîntui de deschidere. A urmat 
un set demonstrativ între jucă
toarele Mariana Ciogolea și Eca- 
terina Horșa, cîștigat de prima 
cu scorul de 6—2, după care au 
început jocurile din primul tur 
al competiției.

pentru prima oară, tricoul de 
campion, datorită în special 
comportării inimoase avută la 
figurile de școală. Amîndoi a- 
parțin clubului Dinamo și sint 
antrenați ele B. Horosz.

senioare; vineri : slalom special 
— seniori și senioare; sîmbătă : 
coborîre „non-stop”, fond 5 km 
și 10 km juniori, 3 km și 5 km 
junioare; duminică: coborîre se
niori și -senioare, ștafeta 3x5 km 
juniori, ștafeta 3x3 km junioare* 
sărituri speciale juniori.



Exercițiile fizice, mijloc de preîntimpinare
a tulburărilor de metabolism

în etapa actuală, medicina pune un 
preț deosebit pe acțiunile profilactice, 
urmărind astfel înlăturarea tuturor fac. 
terilor nocivi care pot duce la apariția 
unor boli. Deci, menținerea sănătății, 
sporirea capacității de muncă și creș
terea longevității sînt probleme care 
frămîntă necontenit lumea medicală, iar 
succesele dobîndite pînă acum vin să 
confirme marele salt realizat în acest 
domeniu de activitate.

In complexul factorilor terapeutici 
profilactici, de o deosebită atenție se 
bucură exercițiile fizice, care au un 
important rol în mărirea capacității 
funcționale a întregului organism, în 
menținerea stării de sănătate și în creș
terea puterii de regenerare a țesutu
rilor. Asocierea exercițiilor fizice cu 
alți factori naturali (apă, soare, aer), 
avînd la bază un regim de viață co
rect, duce la mărirea rezistenței orga
nismului față de oboseală și infecție, 
precum și la prevenirea apariției unor 
tulburări fizice și chiar psihice.

In opoziție cu practicarea sistematică 
a exercițiilor fizice, viața sedentară lasă 
amprente dăunătoare asupra organis
mului uman. Sistemul nervos central 
neimpulsionat de excitații venite de la 
nivelul aparatului locomotor nu mai be
neficiază de condiții optime pentru a-și 
desfășura însemnata sa activitate, de- 
terminînd modificări biologice, care se 
răsfrîng asupra întregului organism și 
produc o serie întreagă de tulburări.

Statisticile referitoare la frecvența 
îmbolnăvirii celor ce practică exerciți
ile fizice, în comparație cu cei care nu 
le practică, vin să demonstreze că la 
prima categorie frecvența apariției ca
zurilor de boală este mult mai mică 
decît la cea de-a doua categorie. Tot 
statistic s-a putut observa că longevi
tatea este mai crescută la persoanele 
care au practicat sportul. în acest sens, 
nu trebuie uitat că practicarea exerci-

țiilor fizice poate 
vîrstă, dar lupta 
trebuie dusă încă din tinerețe. Cei care 
nu beneficiază de influența pozitivă a 
exercițiilor fizice și nu au un regim de 
viață corect îmbătrînesc înainte de vre. 
me și la vîrsta de 40—50 de ani încep 
să sufere de boli ale aparatului cardio
vascular, cum sînt hipertensiunea arte- 
rialăj scleroza coronariană și de tulbu
rări circulatorii periferice, boli ale apa
ratului respirator și digestiv, obezitatea, 
diabetul etc. Cu cîtă speranță, dar și 
cu cîtă întîrziere de multe ori, încep să 
privească cei îmbolnăviți în ochii me
dicilor și cu cîtă grijă încep să ia me
dicamentele prescrise 1 Din păcate însă,

fi începută la orice 
împotriva bătrîneții

SPORT
ȘI SĂNĂTATE

deseori nici medicamentele recoman
date, nici renunțarea la toate deprin
derile păgubitoare sănătății nu mai pot 
reda sănătatea.

Obezitatea, consecință a abuzului în 
alimentație și a vieții sedentare, la 
care se asociază în unele cazuri și tul
burări ale glandelor cu secreție internă, 
poate produce o serie întreagă de in
fluențe negative asupra organismului.

Acumularea de grăsimi ca urmare a 
consumului excesiv de alimente și a 
lipsei efortului fizic se face pe nesim
țite. In stadiile inițiale fenomenul pare 
să nu aibă nici o importanță, dar trep
tat, pe lingă deformarea corpului, apar 
și o serie de tulburări, ca oboseala ra
pidă chiar la eforturi mici, modifica
rea activității gastro-intestinale, cu in. 
stalarea constipației, starea de somno
lență, scăderea capacității de muncă

Corespondenții ne scriu despre:

dublată de un apetit mereu crescînd și 
fenomene de stagnare în activitatea 
plămînilor, ficatului și altor organe vi
tale. Oamenii cu tendință la obezitate 
trebuie să urmărească nu numai cali
tatea și cantitatea hranei, dar în mod 
direct și un program permanent de miș
care. In acest scop se recomandă exer
ciții de gimnastică executate zilnic sau 
chiar de două ori pe zi, dimineața și 
seara, plimbări și excursii, sportul sub 
formele sale cele mai variate, cum sînt 
atletismul, jocurile sportive, schiul și 
înotul, toate constituind mijloace pu
ternice de luptă împotriva obezității și 
urmărilor ei.

Guta este o boală la baza căreia stau 
tulburări de metabolism, alimentație ne
adecvată și viața sedentară, astfel că 
este pe deplin justificată utilizarea mij
loacelor de„. cultură fizică în prevenirea 
acestei afecțiuni sau asocierea culturii 
fizice medicale In tratamentul ei cu
rativ, prin contribuția pe care o are 
la activarea circulației în țesuturi, la 
intensificarea proceselor de oxidare și 
la eliminarea substanțelor de uzură.

Tot pe influența pozitivă a exercițiu
lui fizic asupra metabolismului general 
se bazează indicația pe care o are a- 
cesta ca tratament adjuvant în cazul 
diabetului, boală cunoscută ca o tulbu
rare a metabolismului glucidelor. Indi
cația de exerciții fizice și formele ei de 
aplicare vor trebui însă să fie strict in
dividualizate, în legătură cu stadiul bo. 
Iii și cu particularitățile individului.

Din toate acestea, chiar sumar ex
puse, reiese clar importanța exercițiilor 
fizice în prevenirea și în tratarea dife
ritelor afecțiuni de natură metabolică. 
Trebuie avut însă în vedere că rezulta
tele dorite nu Ie vom putea obține de
cît prin practicarea sistematică și prin 
aplicarea judicioasă a diferitelor exer
ciții fizice, medicul fiind cel mai în 
măsură să indice căile, mijloacele co
respunzătoare de activitate sportivă, de 
la caz la caz.

Sîmbătă și duminică, pe 
poligonul Dinamo din Ca
pitală, s-a desfășurat tra
diționalul concurs „Cupa 
6 Martie". Concursul s-a 
bucurat de succes. La 
întreceri au participat a- 
proape toți fruntașii tiru
lui din Capitală. Perfor
manțe ridicate au reali
zat Ana Goreti (Olimpia) 
și Margareta Enache 
(Steaua) la armă liberă 
calibru redus 3 x 20 focuri, 
R. Weinerich (Știința) la 
armă standard —• record 
R.P.R., Magda Borcea 
(Știința) la armă stan
dard junioare, V. Enea 
(Steaua) la armă liberă 
3 x 20 focuri, V. Atana
siu (Steaua), I. Pieptea
(Olimpia) 
sport, M. 
(Steaua) la 
zie. Este un 
mițător 
oficial 
sfîrsitul

IATĂ 
30 + 30
(Steaua) 
(Steaua) 
pia) 578 
dus 3 X 20 focuri seniori: 1. V. Enea 
(Steaua) 559 p; 2. T. Ciulu (Steaua) 
558 p; 3. M. Rusesou (Steaua) 556 
p; armă liberă calibru redus 3 X20 
focuri juniori: 1. D. Becea (Știința) 
534 p; 2. A. Belinschi (Știința) -531 
p; 3. T. Butuc (Steaua) 515 p; 
armă liberă calibru 
focuri junioare: I. 
(Steaua) 528 p; 2. 
(Steaua) 522 p; 3. 
(Steaua) 506 p. Armă
focuri seniori i 1. R. Weinerich (Ști
ința) 537 p — nou record al R.P.R.
2. Gh. Vasiilescu (Olimpia) 536 p;
3. R. Pontbriand (Olimpia) 525 p; 
armă standard 3 X 20 focuri juniori + 
junioare i 1. Magda Borcea (Știința)
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la pistol
Dumitriu

pistol preci- 
început pro-

pentru sezonul competițional 
care se va deschide spre 

acestei luni.
REZULTATELE : pistol sport 
focuri: 1. V. Atanasiu
582 p î 2. M. Dumitriu 
578 p; 3. I. Pieptea (Olim- 
p. Armă liberă calibru re-

Doi dintre fruntașii tirului nostru: M. Dumitriu ș 
V. Atanasiu s Steaua). M. Dumitriu, cîștigătorul pro 
bei de pistol liber, discută în fața siluetei cu cole 
gul său de club, victorios in proba de pistol sport 

Foto : A. Neagu
528 pj 2. M. Pavel (Dinamo) 50! 

3. Veronica Stroe (Dihaivo) 48!
M. Wumitrii

p;
p; pistol liber: 1.
(Steaua) 551 p; 2. Al. Klaus (Steaua 
544 p; 3. L. Giușcă (Știința) 541 r 
4. G.
armă 
focuri 
pia)
(Steaua) 554 p;
(Știința) 550 p.

..................... F-
Maghiar (Dinamo) 541 p 

libera calibru redus 
senioare: 1. Ana Goreti 

559 p; 2. Margareta
3. Maria

3 X 2t 
(Ol im 

Enach<
Igna

SPARTACHIADA DE IARNĂ A TINERETULUI
deI. IONESCU (Sibiu): Succes 

participare în prima etapă

Asociațiile sportive sibiene au acordat 
— așa cum era și firesc — un inte
res deosebit organizării întrecerilor 
Spartachiadei de iarnă a tineretului. 
Datorită acestui lucru, la startul con
cursurilor de tenis de masă, orientare 
turistică, șah, haltere și trîntă au fost 
prezenți numeroși tineri și tinere. Prin
tre asociațiile sportive care au reușit 
să mobilizeze un număr mare de par.

Pregătirile boxerilor noștri

pentru campionatele europene

(Urmare din pag. 1)

parea cu succes la turneele de 
lecție pe categorii. Acestea se 
disputa în două etape : prima 
tre 8—14 și 16—21 martie) Ia care 
vor participa câte 16 boxeri de ca
tegorie, împărțiți în grupe de cîte 
patru (desemnînd cîștigătorii celor
patru grupe) ; cea de a doua, între 
26—30 aprilie, la București (tur
neul primilor patrii) — care va de
semna câștigătorii turneelor, și deci, 
echipa care ne va reprezenta în marea 
întrecere pugilistică.

Dar, nu numai aceste meciuri stau 
în fața boxerilor noștri înainte de a 
participa la campionatele europene. O 
verificare foarte 
boxului nostru o 
fruntare dintre 
A și B cu cele
Primele formații se vor întrece la 
Berlin, între 9—12 aprilie, iar secun
dele, la București, între 8—10 apri
lie. Cîteva zile mai tîrziu, o selec
ționată romînă va întîlni la Amster
dam reprezentativa Olandei.

După cum se vede federația noas
tră de specialitate, învățînd din ex
periența anilor trecuți, în care boxerii 
noștri n-au avut suficiente meciuri de 
verificare, a asigurat acestora un bo
gat program competițional înaintea 
participării la „europene".

Rămîne ca pugiliștii noștri fruntași să 
răspundă printr-o cît mai bună pregă
tire și prin evoluții la nivelul condi
țiilor create.

se- 
vor 
(în-

utilă pentru fruntașii 
constituie dubla con- 
selecționatele noastre 
ale R. D. Germane.

MIHAI TRANCA
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La Tunari, într-iin decoi 
de februarie...
(Urmare din pag. 1)

ticipanți se află și Libertatea, Drapelul 
roșu, Pielarul, Automecanica, Tracto
rul și Independența.

ȘT. CONSTANTIN ESCU (Cîmpino) : 
Condiții bune la Poiana

Consiliul asociației sportive Poiana 
Cîmpina a creat condiții optime de 
concurs participanților la Spartachiada 
de iarnă a tineretului. Peste 200 de ti
neri și tinere s-au întrecut la schi, șah, 
tenis de masă și haltere. Pentru ca 
întrecerile din cadrul grupelor sporti
ve să se desfășoare în bune condițiuni 
au fost achiziționate încă 15 garni
turi de șah, 5 perechi de schiuri, mese 
de tenis etc-

I. PAUȘ (Tg. Mureș) : întreceri 
disputate la săniuțe și schi

în comuna Sărățeni (raionul 
Mureș) au avut loc întreceri de săniu
țe și schi care au stîrnit entuziasmul 
tineretului. Edificator în acest sens este 
și faptul că la disputele prilejuite de 
concursul de săniuțe au participat 210 
concurenți, iar la cele de schi peste 50.

dr. MIRCEA CRISTEA 
lector universitar la catedra de 

cologie a l.M.F. București 
Alaestru al sportului

toxi-

Ce fac cluburile Progresul și Constructorul?
(Urmare din pag. 1)

viu

Tg-

Progresul (str. Dr. Staicovici) func
ționează un centru de pregătire. Aici 
tinerii vor primi o „asistență" califi
cată din partea antrenorilor clubului 
și a unor instructori sportivi. N-au 
fost uitați nici participanții la întrece
rile de trîntă. Aceștia au acces la sala 
de lupte a clubului din str. Ion Vidu. 
Comisiile raionale de tir, șah și tenis 
de masă se pregătesc și ele pentru 
faza finală a competiției. Se fixează 
zilele de întreceri, arbitrii, locurile de 
concurs și programul de antrenament 
al finaliști'lor.

O atentie sporită se acordă întrece
rilor și la clubul CONSTRUCTORUL 
(raionul N. Bălcescu). Aici, zilele a- 
cestea vor începe în cinci centre con
cursurile pe grupe de 
tir și tenis de masă.

asociații la șah, 
Aceste întreceri

vor fi găzduite de unele mari asocia 
ții din raion, cum sînt Autobuzul, 
Progresul prefabricate, Steaua roșie 
etc. Concursurile de tir au loc pe po
ligonul Autobuzul iar cele de tenis de, 
masă se vor desfășura în sala Aurora. 
După 10 martie se va da startul la 
întrecerile raionale de gimnastică, tir, 
șah, haltere, orientare turistică, tenis 
de masă și trîntă. Comisiile raionale 
și activiștii clubului au luat legătură cu 
asociațiile care au un număr mare de 
finaliști și le ajută în pregătirea spor
tivilor. Trebuie să amintim că o se
rie de asociații sportive din raion, ca 
de exemplu Autobuzul, Cauciucul, Elec
trificarea, Dîmbovița, Steaua roșie, 
Progresul prefabricate etc. au organizat 
bine întrecerile primei etape a compe
tiției și acum vor fi reprezentate de 
un mare număr de sportivi în finala 
actualei ediții a Spartachiadei de iarnă.

tele „scene" de vinătoare. Venind vorbi 
despre sportul complimentar al taleriști 
lor, vînăioarea, discuția a fost bind 
înțeles presărată cu nelipsitele snoav. 
vinătorești. A intervenit antrenonu 
care a precizat că, de data aceasta, ni 
e vorba de... brașoave. Taleriștii, - 
participat iarna aceasta la peste două 
zeci de vînători colective, majoritatei 
de valorificare, întordîndu-se cu o., 
recoltă bogată, cu tolba plină — curi 
se spune. E și firesc. Taleriști!or <?+ 
greu le scapă iepurele sau rața, fazai 
nul sau vulpea din fața țevii.

Enache, avînd de dat examene li 
I.C.F., a participat doar la patri 
„ieșiri" colective. Rezultatul său in 
trece, insă, pe al celui mai mare... po 
vestitor in materie: 50 de iepuri și 1. 
fazani (cifre autentice care pot fi ve 
rificate in scriptele filialei de vinătoa 
re). Recordul îl dețin însă I. Dumi 
irescu și N. Stănescu, care au impuși 
cat în acest sezon, la vînător’le co/scf 
tive de valorificare, peste 200 de iei 
puri fiecare. Cunoscîndu-le precizia ci 
care trag tindem să credem că nu-s.r 
povești.

Am părăsit poligonul Tunari admit 
tind tenacitatea nicest or sportivi, car; 
pe orice timp se pregătesc cu conșitui 
ciozitate pentru ca la marUefyxmi'uiv 
tari 
tare

din acest an să aibă o compot 
cit mai bună.

AFIȘUL SPORTIV consiliu ales va

In orașul Craiova se face, de 
vreme, o insuficientă popularizare a 
petițiilor sportive de mase, cât

la o
corn
s' 3 

celor cu caracter republican. Bunăoară, 
la faza pe regiune a campionatului de 
calificare la box, un singur afiș a a- 
nunțat mult așteptatul eveniment. Iu
bitorii sportului cu mănuși — care în 
orașul nostru se numără cu miile — 
au aflat despre desfășurarea acestei 
competiții din alte surse, deoarece so
litarul afiș a fost pus doar la sala 
Dinamo, unde urma să aibă loc gala.

Nu știu de ce tovarășii de la C.S.O. 
Craiova sînt atît de „scumpi" la afișe? 
Pun un singur anunț, undeva în cen
trul orașului, scăpînd din vedere că 
în noile cartiere ale Craiovei locuiesc 
mii

Să sperăm că noul 
remedia lipsurile constatate cu prile
jul adunării de dare de seamă și ale
geri și va avea în acest an o acti
vitate mai bogată.

ce

T. ON1GA
Iași

DEȘI AVEM CONDIȚII...
Poate sînteți curioși să aflați

fac în aceste zile membrii asociației 
sportive Voința din Oprișor, raionul 
Vînju Mare ? In afară de fotbaliști și 
voleibaliști, care activează cu succes în 
campionatele raionale, restul sportivi
lor (vreo 300 la număr) stau pe lîngă 
sobe. Consiliul asociației noastre spor-

din comunele vecine, deoarece nu ne 
putem prezenta și noi la etapa supe
rioară a Spartachiadei de iarnă.

La întrebarea: „De ce asociația spor
tivă Voința din Oprișor nu își desfă
șoară activitatea pe măsura condițiilor 
create?" răspunsul e următorul: mem
brii consiliului acestei asociații (cea 
mai mare din raionul nostru) consideră, 
se pare, că perioada de iarnă e bună 
numai pentru hibernare...

CONSTANTIN LULEA 
comuna Oprișor

CÎTEVA PROPUNERI
Sînt un iubitor al sportului și 

special al fotbalului si al tenisului 
masă, pe care de altfel le și practic.

în 
de

Propun ca antrenorii să fie sti-

de iubitori ai sportului.
V. ȘTEFANESCU-Crateva

ACTIVITATE 
NESATISFACATOARE

cadrul asociației sportive „Plas- 
din Iași activitatea din anul tre- 
i-a fost satisfăcătoare. Doar sec-

In < 
tica“ i 
cut n-„ 
țiile de popice, handbal, fotbal și șah 
au avut unele acțiuni. Pentru Sparta- 
chiada de iarnă nu s-a făcut absolut 
nimic, nici măcar un plan de muncă. 
O vină în această privință are și 
C.S.M.S., care n-a controlat și n-a în
drumat această tînără asociație, cu 
peste 250 de membri UCFS. Foarte 
slab s-a făcut încasarea cotizațiilor, în 
tot anul 1964 încasîndu-se doar suma 
de .310 leu.

•-

CUVÎNTEJL CITITORILOR
ei.’ 

din 
de 

iarnă. Și condiții avem. în sala căminu
lui cultural se puteau desfășura — ca 
și în ceilalți ani — întreceri de gim
nastică, haltere, trîntă, șah ori tenis 
de masă. Se puteau organiza, de ase
menea, concursuri de orientare turistică, 
de săniuș ș.a. Nu s-au făcut și am 
rămas îp urmă față de ceilalți sportivi

tive nu organizează nimic pentru 
N-a organizat nici măcar întrecerile 
cadrul etapei I a Spartachiadei

Despre fotbal s-a scris și se va mai 
scrie, întrucît lucrurile nu merg destul 
de bine și asta după părerea mea din 
mai multe motive. Intre altele, propun:

1) Toate criticile și discuțiile se fac 
numai după ce echipele noastre obțin 
rezultate foarte slabe în competițiile 
internaționale, fără să se combată și să 
se ia măsurile cele mai eficiente în 
momentul cînd se observă că unele 
treburi nu prea merg.

2) 
mulați în funcție de rezultatele echi
pelor pe care le antrenează, de rolti 
pe care îl au acestea în îmbunătățirec 
calității fotbalului nostru.

In ce privește tenisul de masă, pen
tru ca el să-și păstreze faima cucerită 
cu ani în urmă și să șteargă rezulta
tele slabe de la campionatele euro
pene, eu propun: F

1) Federația romînă de tenis de masă 
să-și facă mai des simțită prezența 
prin a lua măsuri mai severe față de 
cei ce nu se situează la nivelul cerin
țelor (cazul antrenorului Ion Pop).

2) Federația romînă de tenis de masă 
să nu mai îngăduie să se ia juniori 
crescuți de diverse centre și apoi să-i 
repartizeze la cluburi care nu se ocu
pă de ei. (Cazul Voinței București, cu 
tinerii Bogdan Simion și Gabriel lo- 
niță).

3) Comisia orășenească de tenis de 
masă București să respecte regulamen
tul competițional, întocmit chiar de ea 
și să nu facă concesii echipelor care 
nu se prezintă la competiție. Aceste? 
trebuiau eliminate din campionatul Cai- 
pitalei.

4) Federația romînă de tenis de 
masă să oblige pe fiecare antrenor să 
se ocupe pe lingă echipele de seniori 
și de creșterea copiilor (în special 
fete); sa nu ne rezumăm numai la cen
trele de inițiere ale F.R.T.M.

PÂNDELE AUREL
frezor la „Electromagnetica" București
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Cu prilejul minunatului Spectacol cultural-sportiv organizat 
stadionul Republicii, în cinstea celei de a XX-a aniversări 

Eliberării, sportivii patriei și-au adus prinosul de recunoș- 
ință partidului iubit, făuritorul tuturor victoriilor noastre.

„Puterea populară acordă o neslăbită atenție instruirii și 
ducării tinerei generații. ...Porțile școlilor sînt larg deschise 
uturor tinerilor dornici de învățătură. Peste 3,5 milioane de 
nevi, practic toți copiii țării, învață în școli". (Din MANI- 
■ ESTUL Consiliului Național al Frontului Democrației Popo
are).

In cadrul dezvoltării învățămîntului de toate gradele 
portul se bucură și el de prețuirea cuvenită. Peste tot, în 
coli, facultăți etc elevii și studenții practică sportul prefe
ct sub conducerea unor specialiști și antrenori pricepuți.

= „Socialismul se construiește pentru ca oamenii muncii 
— să se bucure de o viață îmbelșugată și fericită, avuțiile 
= țării, forțele și capacitățile creatoare ale poporului fiind 
= consacrate în întregime acestui nobil scop. Ridicarea con- 
= tinuă a bunăstării celor ce muncesc este obiectivul fun- 
= damental al politicii partidului și statului nostru ; el este 
= realizat în mod constant, printr-un șir de măsuri care 
= îmbrățișează cele mai felurite aspecte ale vieții poporului".

5 (Din MANIFESTUL Cpnsiliuluî Național al Frontului 
= Democrației Populare).

= Pe întreg cuprinsul patriei, 
= sute și sute de mii de oa- 
5 meni ai muncii, tineri sau 
= vîrstnici, se bucură de bine- 
= facerile exercițiiior fizice, 
= ale sportului. Regimul de 
| democrație populară a creat 
= tuturor posibilitatea de a 
= practica sportul preferat, în

mod organizat și pe baze 
științifice, de a-și petrece 
timpul liber, util și plăcut, 
pe stadioane, pe terenuri, 
în săli. La dispoziția celor 
ce muncesc stau mari sta
dioane, zeci și zeci de mii 
de terenuri, numeroase baze 
complexe de sport. Pășind

în cel de al treilea deceniu 
al vieții sale libere, Romînia
— ca urmare a măsurilor 
luate de partid și guvern, 
a eforturilor oamenilor mun
cii — înfățișează tabloul 
unei țări în plin progres, cu 
o economie și o cuitură în
floritoare, puse în slujba 
bunăstării poporului. Sportul
— parte integrantă a culturii 
noastre socialiste — aduce și 
el o contribuție importantă la 
formarea unor oameni mul
tilateral pregătiți, capabili 
să îndeplinească în cele mai 
bune condiții sarcinile mă
rețe ale construcției socia
liste. în această pagină, 
prezentăm cîteva imagini 
din viața sportivă a patriei 
noastre dragi.

O atenție deosebită acordă statul democrat-popular dez
voltării și modernizării orașelor.

Noile blocuri, cartiere, magistrale, parcuri și așezăminte 
de cultură dau orașelor înfățișare modernă, pe măsura epo
cii de adinei transformări pe care o trăiește poporul nostru.

In cadrul acțiunilor de modernizare a orașelor patriei noas
tre construcțiile sportive se bucură de o permanentă grijă. 
Patinoarul artificial de la Floreasca, bazinul de înot olimpic 
de la Dinamo, stadionul „23 August" din Timișoara, iată doar 
cîteva „puncte" noi pe harta sportivă a patriei. Pe litoralul 
Mării Negre s-au construit, de asemenea, o serie de baze 
sportive. In fotografie, într-un decor „tropical", frumoasa sală 
de sport din Constanța, gazdă primitoare a unor mari com
petiții interne și internaționale.

„Sute de mii de oameni 
ai muncii se odihnesc și 
își refac sănătatea în sta
țiunile balneo-climatice, nu
meroși copii își petrec va
canțele în tabere și colonii". 
(Din MANIFESTUL Consi
liului Național al Frontului 
Democrației Populare).

La mare sau la munte 
larma voioasă a copiilor nu 
mai are astîmpăr. lată-i ju- 
cindu-se în undele mării. 
Cînd mai aveau, înainte de
23 August, copiii noștri asemenea bucurii ?

Cabana Gîrbova, minunat loc de odihnă și recreare. Aflată în Munții Baiului, în șaua 
dintre cele două vîrfuri ale Muntelui Clăbucetul Taurului, ea oferă iubitorilor de drumeție și 
de schi o caldă ospitalitate. La Gîrbova găsești pante de schi atît pentru începători, cit și pen
tru avansați. Acestora le mai sta la dispoziție, după 15 minute de mers, cunoscuta pîrtie a 
Clăbucetului, la poalele căreia se află Predealul.

„încheierea cooperativizării socialiste 
agriculturii a consfințit cea mai mă- 

?ață cucerire dobîndită de oamenii 
(luncii din țara noastră : victoria defi
nitivă a socialismului la orașe și sate, 
chidarea pentru totdeauna a oricărei 
■ ploatări și asupriri". (Din MANIFES- 

'~UJL Consiliului Național al Frontului 
șlrmocrației Populare). Acest act mă- 
eț a deschis largi orizonturi și activi- 
ății sportive la sate. Sportul este iubit 
i îndrăgit de țărănimea noastră mun- 
itoare. Iată de ce în cadrul competi- 
iilor de mase se întrec în fiecare, an 
ute și sute de mii de participanți.

„Bucurîndu-se de condiții optime de 
creație, oamenii de știință și artă desfă
șoară o activitate bogată și rodnică, își fruc
tifică talentul în lucrări valoroase". (Din 
MANIFESTUL Consiliului Național al' 
Frontului Democrației Populare).

Sportul primește uri sprijin prețios dirt 
partea oamenilor de cultură și artă. Nu
meroși compozitori, artiști plastici, scriitori 
și oameni de știință își dedică operele lor 
mișcării noi de cultură fizică și sport. Lu
crări ale maeștrilor artelor plastice împo
dobesc complexele sportive din Capitală 
și din alte orașe ale țării.



> VOLEI SCHI
Analizind jocul echipelor noastre fruntașe Tinerii noștri săritot

CUM SÎNT APLICATE ULTIMELE MODIFICĂRI
ALE REGULAMENTULUI

Modificările aduse regulamentului de 
volei de către Congresul F.I.V. ținut la 
Tokio în 1964 urmăresc să dinamizeze 
jocul, să-1 facă mai atractiv; ele vin în 
special în sprijinul apărării, care era 
deseori ușor depășită de atac.

Dintre modificările mal importante 
subliniem admiterea trecerii mîinilor 
peste plasă în acțiunea de blocaj și per
miterea a două lovituri consecutive tot 
la blocaj, numărul loviturilor rămînînd 
la trei.

Aceste modificări duc la o îmbunătă
țire însemnată a jocului. De exemplu : 
trecerea mîinilor peste plasă la blocaj 
determină o acoperire mult mai mare a

Figura 1 
terenului propriu, iar reluarea mingii 
din blocaj de către aceiași jucători (au- 
todublarea) permite menținerea în joc a 
unor mingi care erau de cele mai multe 
ori pierdute și eliberează parțial de sar
cini un jucător din linia a doua. Acest 
fapt atrage după sine și unele schimbări 
în tactica apărării și atacului.

în afara acestor aspecte tehnico-tac- 
tice, noile modificări ridică și alte pro
bleme, unele legate — de pildă de se
lecția jucătorilor. Fără jucători înalți 
sau cu săritură foarte bună și dublată 
de o deosebită rezistență în regim de 
viteză, practicarea voleiului de perfor
manță va fi greu de realizat.

Un sprijin în înțelegerea interpretării 
exacte a noilor modificări ale regulilor 
de joc l-a adus Federația de volei prin 
Colegiul central de arbitri și ziarul 
„Sportul popular”, care au pus la înde- 
mîna arbitrilor și antrenorilor materiale 
prelucrate și comentate, au organizat 
consfătuiri, arbitraje de școală, au pu
blicat articole speciale de îndrumare și 
stimulative etc. Nu aceeași atenție s-a 
acordat însă în lumina acestor modifi
cări pregătirii echipelor. Aceasta consti
tuie după părerea noastră, una din cau
zele pentru care noul ce trebuia să 
apară în jocul echipelor este timid și 
neunitar.

în completare' la cronica etapei
C.S.M.S. IAȘI — FARUL CON

STANȚA 2—3. In ciuda aparenței pe 
care o poate produce scorul, a fost 
una din cele mai anoste partide la care 
au asistat vreodată ieșenii. Ambele 
echipe s-au comportat sub orice critică, 
departe de ceea ce li se pretinde unor 
formații din cat. A. Gazdele, pe linia 
ultimelor lor evoluții, și-au dezamăgit 
suporterii prin lipsa de voință și orien
tare tactică. (EUGEN URSU-coresp.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA - PETRO
LUL PLOIEȘTI 3—2. Calitatea jocului 
— inferioară așteptărilor, ca urmare a 
nivelului scăzut atins și de o echipă 
și de cealaltă, jucătorii lor activînd 
fără nerv și lăsînd impresia de obo
seală. Știința a învins mulțumită plusu
lui de calități moral-voliiive acționate 
în ultimul set. S-au remarcat Coste
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Analizînd în acest sens în special com
portarea echipelor campioane care au 
confruntări internaționale importante și 
sînt direct interesate în a promova noul, 
apreciem că s-a făcut prea puțin.

Echipa masculină Rapid a arătat mai 
multe preocupări privind noua orien
tare. Astfel, ea abordează în prezent în 
apărare ambele sisteme, în funcție de 
calitățile jucătorului aflat în zona a 
Vl-a. La blocaj, rapidiștii folosesc avan
tajul mîinilor peste plasă, deoarece ei 
făceau aceasta destul de frecvent și an
terior modificărilor (Grigorovici, Drăgan, 
Ardelea), dar mai au de realizat multe 
îmbunătățiri sub acest aspect. Cit pri
vește dublarea, o considerăm necores
punzătoare dacă vorbim de locul ocupat 
de jucătorul care o efectuează în spa
tele blocajului la 3 m, deoarece, practic, 
cînd blocajul este făcut corect, în zona 
respectivă nu vin mingi. Plasamentul 
celorlalți jucători (și ne referim mai ales 
la cei din linia a doua, din zonele V și 
I, care ocupă direcțiile principale de 
atac în afara blocajului, unde sînt dis
puși jucătorii cei mai mobili, care folo
sesc deseori și schimbul de locuri) este 
bun, fiecare jucător cunoscîndu-și locul 
și sarcinile. In apărare, un rol hotărîtor 
are jucătorul Drăgan, care îndeplinește 
sarcini multiple, suplinind în mare mă
sură și lipsa de mobilitate a celorlalți 
jucători.

Preocupările pentru atac sînt în 
schimb minore, atît în ceea ce privește 
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construirea lui, cît și execuțiile tehnice. 
Și cele cîteva încercări de a varia atacul 
(combinații cu atac simultan pe centru 
simulează jucătorii 2 și 4) le considerăm 
ineficace în fața unui blocaj bun, pentru 
că spațiul în care se desfășoară este 
mult prea mic. Dublarea atacului este 
înțeleasă corespunzător, fiind în concor
danță cu noile cerințe, dar manifestă 
încă lipsuri în aplicare.

Dacă situația la băieți este, să zicem, 
satisfăcătoare, așa cum arătam mai sus, 
la campioana feminină Dinamo ea e mai 
dificilă. Privind jocul echipei în gene
ral, apreciem că atît în atac cît și în 
apărare concepția de joc este confuză, 
echipa acționînd deseori întîmplător, 
fără orizont.

în apărare. Dinamo folosește mai mult 
blocajul individual, iar în ceea ce pri
vește dublarea și plasamentul, jucătoa
rele nu-și cunosc locul și sarcinile pe 
teren.

Referitor la atac, se constată că el e 
rudimentar și construit șablon, indife
rent de adversarul pe care-1 au în față 
dinamovistele (de exemplu, o echipă 
care joacă fără blocaj, cum este Gala-

(Știința) și Zamolo de la Petrolul. 
(ION IOANA-coresp.).

DINAMO BIHOR — ȘTIINȚA CLUJ 
0—3. Victorie deplin meritată a oaspe
ților, mai buni din toate punctele de 
vedere, dintre ei evidențiindu-se Bînda 
și Biji. Gazdele (care în setul doi, 
pierdut la 14, au condus cu 9—3, 
11—6 și 14—10) s-au prezentat sub 
așteptări, nemulțumind prin jocul lor 
steril și nervos. Arbitrajul prestat de 
Em. Iagodici (Timișoara) — bun, deși 
foa-rte slab ajutat de secundul I. Pop 
(Beiuș) ; acesta a fost neatent și com
plet depășit de joc. (M. DOM IȚI AN- 
coresp.).

ȘTIINȚA GALAȚI — MINERUL 
BAIA MARE 3—0. Meciul a durat 30 
de minute, jocul fiind tot timpul la 
discreția studenților. S-au remarcat 
Ozum și Udișteanu de la Știința și 
Sterie de la Minerul. (GH. ARSENE- 
coresp.). 

Sub privirile celorlalți copii care-și așteaptă rtndul, pleacă in cursa de slalom uriaș unul din băieții din categoria 8—11 
ani.

Foto : D. Stănculescu

tasaray Istanbul). Totodată, nu s-au vă
zut preocupări speciale pentru dublarea 
și plasamentul în atac. Primirea mingi
lor din serviciu și pasele sînt imprecise, 
iar mișcarea în teren redusă. în sfîrșit, 
echipa Dinamo, deși are un lot numeros 
și omogen, folosește în joc formule im
provizate, iar utilizarea jucătoarelor pe 
posturi este nejudicioasă.

Referindu-ne la celelalte echipe din 
categoria A, trebuie să spunem că preo
cupările sînt și mai palide: doar cîteva 
progrese la Rapid (fete), la Tractorul 
Brașov și la Dinamo București (băieți).

Se pune în mod firesc întreDarea: ce 
e de făcut? Să așteptăm să vedem ce 
fac alții sau a venit timpul să punem 
priceperea și cunoștințele noastre la 
contribuție și să găsim singuri rezolva
rea acestor probleme noi ? Avem 
convingerea că antrenorii și jucătorii 
noștri au capacitatea și posibilitățile ne
cesare pentru aceasta. Bineînțeles, însă, 
că ei vor obține rezultate superioare în 
primul rînd printr-o îndrumare unitară 
din partea forurilor de specialitate, iar 
apoi prin contribuția lor creatoare.

★
Perioada care s-a scurs de la introdu

cerea noilor modificări a fost suficient 
de lungă, dar nu îndeajuns de conclu
dentă. Pentru restabilirea echilibrului 
dintre atac și apărare, care trebuia să 
ducă implicit la creșterea spectaculozi
tății prin menținerea mingii în joc mai 

mult timp, socotim că este util să se 
întreprindă cele de mai jos.

în privința pregătirii fizice este nece
sar ca în antrenamente să se efectueze 
sărituri multiple, astfel încît jucătorii să 
poată realiza blocaje bune pe toată du
rata meciului. La fel, trebuie acordată 
o atenție sporită vitezei de execuție și 
de deplasare.

Blocajul este elementul care are un 
rol foarte important din punct de ve
dere tehnic în jocul actual. El trebuie 
îmbunătățit foarte mult în antrenamente 
și, acolo unde sînt posibilități, să fie 
pregătiți în mod deosebit jucătorii înalți.

O dată cu blocajul, va trebui învățată, 
perfecționată și autodublarea, pentru a 
elibera parțial un jucător din apărare, 
din linia a doua.

Paralel cu blocajul, trebuie perfecțio
nat și atacul. Vor trebui însușite, de 
exemplu, temeinic, procedee cum sînt 
lovitura de atac de departe de plasă și 
lovitura de atac prin rotarea brațului. 
De asemenea, va trebui antrenată lovi
tura de atac (cu intensități diferite și 
în direcții cît mai variate) însoțită de 
fente.

Serviciul este elementul care trebuie 
executat în așa fel încît să-i pună ad
versarului probleme cît mai dificile în 
construirea atacului. Pentru aceasta va 
fi nevoie ca fiecare dintre jucători să 
poată folosi în egală măsură procedee 
de forță și de precizie.

Mișcarea în teren, în atac și în apă
rare, va trebui mult îmbunătățită prin 
folosirea procedeelor de deplasare cele 

mai adecvate, precum și prin prompti
tudinea participării la fazele de joc.

Este necesară perfecționarea jucători
lor la primirea mingilor venite din ser
viciu și mai ales la ridicarea mingii ; 
trebuie ca fiecare jucător să posede o 
tehnică bună; îndeosebi privind preci
zia execuției.

Tactica în apărare. în situația în care 
blocajul este bine executat, în linia a 
doua sînt deajuns doi jucători,' dispuși 
pe direcțiile principale (jucătorii 5 și 1), 
ca în figura 1! jucătorul 5 avînd sar
cina de a acoperi diagonala lungă, iar 
jucătorul 1 — spațiul dinafara blocaju
lui din zona I. Jucătorul 4 acoperă dia
gonala scurtă, iar jucătorul 6 are pe de 
o parte sarcina de a prelua mingile 
scurte și plasate peste blocaj în centrul 
terenului, iar pe de altă parte de a 
dubla blocajul. Deci, jucătorii sînt pla-

Figura 3

sați pe teren pe trei linii. Cu alte cu
vinte, spațiul acoperit de blocaj rămîne 
absolut încredințat lui, iar ceilalți jucă
tori acoperă terenul rămas liber, împăr- 
țindu-se egal de o parte și de alta a te
renului acoperit de blocaj. Pentru ca 
eficacitatea blocajului să fie crescută, 
recomandăm schimbul de locuri între 
jucătorii din linia întîi, astfel ca blocajul 
să fie făcut de cei mai înalți.

La ora actuală tactica în atac este 
greu de rezolvat în principal prin com
binații subtile. După părerea noastră, 
sînt de preferat combinațiile simple, 
dar care să fie finalizate printr-o tac
tică individuală superioară. Este vorba 
de fapt de rezolvarea atacului printr-o 
pregătire multilaterală a trăgătorului, 
așa cum s-a arătat mai sus la aspectele 
tehnice ale loviturii de atac.

Efectuarea blocajului în noile condiții 
pune probleme deosebite și echipei care 
atacă. Blocajul respinge mingea pe o 
traiectorie extrem de scurtă și foarte 
aproape de trăgător. Deplasarea jucăto
rilor care efectuează dublarea trebuie 
executată, așadar, din timp și foarte 
rapid, cu oprire în poziție joasă, de că
tre doi sau chiar trei jucători. Iată, în 
figurile 2 și 3, două exemple.

Figura 2. Jucătorii sînt așezați pe te
ren la primirea serviciului. Jucătorul 6 
preia din serviciu, 3 se deplasează la 
plasă și ridică, 4 atacă, 3 după ridicare 
se deplasează cu pași adăugați și du
blează la 1 m de plasă, 5 și 6 se depla
sează oblic înainte și fac același lucru.

Figura 3. Jucătorii sînt așezați pe te
ren la primirea serviciului și se efec
tuează o combinație cu intrarea jucăto
rului 1. Jucătorul 6 primește serviciul, 
1 ridică, după care își ocupa zona, 4 
atacă, 5 se deplasează oblic înainte la 
dublare, iar 3, după ce s-a pregătit de 
atac, se retrage și dublează cu 5.

Considerăm, în încheiere, că pregăti
rea tehnico-tactică a jucătorilor și a ju
cătoarelor va putea fi foarte bine rea
lizată dacă se va folosi în antrenamente 
metoda condițiilor analoge jocului, a- 
ceasta ducînd la o scurtare a procesu
lui de învățare și perfecționare a teh
nicii șl tacticii, la o înțelegere mai clară 
a diferitelor situații de joc.

prof. CORNELIA GHIBU
șef de lucrări la I.C.F.

prof. ȘTEFAN ROMAN
asistent la I.C.F.

au perspective
la... combinată nordic

De vorbă cu prof. îiron 
despre concursurile de la Borș

Recent s-au desfășurat la Borșa 
importante concursuri de sărituri : 
pionatul republican (cîștigat de i. 
de la Dinamo Brașov) și „Cupa R. 
(învingător V. Mărgineanu de la Tr 
rul Brașov). în legătură cu aceste î 
ceri, am (solicitat părerea prof. C. T 
unul din delegații federației prezei 
întreceri :

— Inițiativa organizării acestor 
cursuri pe trambulina de la Borșc 
dovedit binevenită, ne-a declarat 
Tiron. Trambulina este excelentt 
are marea calitate că permite 
turi pornind de la 50 de metri pir 
80—90 de metri, în perfecte condi 
securitate. Săritorii au putut face 
fel o trecere treptată de la tramb 
mijlocie din Poiana Brașov la cei 
la Borșa,

— Cum s-au desfășurat antrenai 
tele și concursurile ?

— Din cauza neglijenței întreprin 
„Izvoarele", trambulina începuse 
degradeze. Cu sprijinul localnic 
trambulina a fost însă repede pus 
punct și astfel antrenam rujele și 
cursurile s-au disputat îiw^ndiții 
celente. Tinerii I. Eros, V. Mărg( 
nu, N. Dorobanț și A. Biriș s-au 
vedit cei mai bani fiind în perm&i 
în primele cinci locuri. Vreau sa- 
vidențiez în mod deosebit pe „vei 
nul" Florea Voinea, care prin ser, 
tatea, conștiinciozitatea și atenția. 
care s-a pregătit Șl a concurat a c 
tituit un exemplu foarte frumos pe 
ceilalți săritori. Ca performanțe i 
ționez că în timpul antrenamen 
s-a sărit 75—80 m, la concursuri j 
80 m, iar cu prilejul unei tentativ 
Mărgineanu a realizat 86,5 m, cea 
lungă săritură obținută vreodată 
țara noastră,

— In încheiere, ce perspective 
trevedeți săritorilor noștri ?

— Săritorii noștri au talent, dar 
tru că deocamdată nu putem asii 
cele mai bune condiții de pregă 
sînt de părere că trebuie îndru 
către combinată nordică, unde 
ajunge în timp scurt la performanți^ 
nivel internațional. La salturi ei a 
valoare apropiată de aceea a concu 
ților fruntași, în lume, iar la fond i 
ficările au arătat că pot progresa ro 
Ca amănunte interesante subliniez 
vîrsta celor la care mă refer este î 
18—20 ani, că Mărgineanu a fost și 
clist, iar Eros a făcut și schi-f-

(d. si

COPIII OE AZI POT AJUk
SCHIORI OE VAEOARE

Ca și în alți ani, tradition,i'
„Concurs republican al copiilor" < 
prilejuit afirmarea a numeroase I 
mente talentate. Spre deosebire î| 
de anii trecuți, „speranțele" de i 
cum au perspectiva de a progri 
astfe'i ca atunci cînd vor atinge vît 
„senioratului" să aibă o valcj . 
reală și să se afirme pe plan in 
național. Spunem aceasta ținînd sea 
că în momentul de față schiorii . 
cele mai importante centre alp 
ale țării au la dispoziție mijlo 
mecanizate de urcuș: cei din Bral 
telefericul din Poiană pînă în Kanț 
și două schi-lifturi (unul în I’oiâ . 
unul în Kantzer), cei din.jJ^edeal 
lefericul de pe Clăbucet, iar cei 
Sinaia telefericul de pe Valea 
Carp. Toate acestea pot asigura p 
curgerea unui mare număr de k 
metri pe schiuri, cu condiția ca a 
vitatea secțiilor de schi ale clu 
rilor și asociațiilor sportive și 
școlilor sportive de elevi să fie ■ 
ganizată și orientată spre un țel p 
ois: progresul micilor schiori.

Concret, activitatea acestora 
poate desfășura astfel: antrenamen 
pe schiuri să înceapă la căderea p 
mei zăpezi (deci pîrtiile trebuie i 
rățate din vreme) și să se înche 
cît mai tîrziu (anul acesta strat-, 
de zăpadă este de 70—100 cm 
poate dura pînă după 15 aprilie 
pregătirile să se desfășoare zilri 
înainte sau după terminarea ore 
de școală. Pentru elevii din Predc 
rezolvarea este simplă, deoarece ■ 
pîrtia la „doi pași" de școală sau 
casă. Pentru cei’ din Sinaia și Bi 
șov trebuie asigurat transportul pît 
la punctul de plecare a telefericul 
Astfel, înainte de a începe școa 
sau curînd după încheierea orel< 
tinerii schiori pot ajunge la pîrț 
pentru a parcurge două-trei coborî 
ceea ce ar însuma 7—10 km pe . 
In plus, în timpul vacanțelor de ian 
(luna decembrie) și de primăva 
(luna martie) se pot organiza 
bere în care să se facă antren 
mente intense, în tot cursul zilei.

Desigur, pot fi făcute și alte prii 
puneri. Mai întîi însă, să le vede 
puse în practică, pe cele de mai su 
Sînt esențiale, după părerea noastr

D. STĂNCULESCU
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MECIURI PERSONALITATEA JUCĂTORULUIAMICALE
DINAMO BUCUREȘTI—VIITORUL 

ELECTRONICA BUC. 3-1 (2—1). 
Dinamoviștii au dominat doar în pri
mele 15 minute, ca apoi să slăbească 
ritmul și să dea posibilitate Jucăto
rilor din campionatul orășenesc să 
aibă inițiativa și chiar să domine 
uneori cu autoritate 1 Experiența di- 
namoviștilor și-a spus însă pînă la 
urmă cuvîntul și campionii au cîș- 
tigat prin golurile înscrise de Ene 
II (min. 24), Frățilă (min. 29), 
Nunweiller VI (min. 74), respectiv 
Voicu (min. 30). După meci antre
norul dinamovist Angelo Niculescu 
ne-a spus: „Jucătorii noștri n-au mai 
acționat cum trebuie după ce au 
marcat de două ori. Au muncit mai 
bine Popa, Ene II și Nunweiller VI. 
Mai puțin mi-au plăcut PircăJab, 
Ivan și Petru Emil".

Dinamo a prezentat formația : 
Datcu (Nunweiller V) — Popa, Nun-

IV, Ștefan 
i Emil — 

Ene II,

C.S.M.S. IAȘI—DINAMO BACĂU 
2—0 (1—0). 3 000 de spectatori au 
asistat la un meci plăcut în care 
C.S.M.S. a dominat cu autoritate dar 
a ratat foarte mult. Dinamo a fost 
un bun partener de joc, dovedind un 
stadiu avansat de pregătire. Au 
cat Milea (min. 35) și Danileț 
75). Formația învingătorilor i 
stantinescu — Dragomirescu, 
Vornicu, Deleanu — Ștefănescu, 
mă (Danileț) — Matei, Iancu, 
perman, Mii ea,

D.

weiller III, Nunweiller U 
(Ivan) — Ghergheli, Petru 
Pîrcălab, Frățilă 
Nunweiller VI.

(Lucescu),

N. Tokacek coresp.

★

JIUL PETRILA—ȘTIINȚAJIUL PETRILA—ȘTIINȚA CRAIO
VA 3—1 (1—0). Ambele echipe au 
arătat o pregătire fizică bună. Au 
înscris: Peronescu (2) și Cazan pen
tru Jiul, Anton pentru Știința.

S. Băioi — coresp.

MllNE UN MECI AMICAL
IN CAPIÎALĂ

Dinamo-Progrcsul
Continuîndu-și meciurile de veri

ficare în vederea jocurilor oficiale 
(cupă și campionat), echipele bucu- 

se vor 
Dinamo,

reștene Dinamo și Progresul 
întîlni mîine, pe stadionul 
cu începere de la ora 16.

De fapt, mîine trebuia să 
în (------- ' "

. . evolueze
compania dinamoviștilor formația 

bulgară Dunav Ruse, cu care 
namo a jucat săptămîna trecută. In 
ultimul ' " . ..............

au anunțat că nu mai pot face de
plasarea.

Di-

moment fotbaliștii bulgari

»>
„Am urmărit evoluția echipei Chimia — 

ne scrie corespondentul nostru din O- 
nești — încă de pe vremea cind activa 
în cadrul campionatului regional de fot
bal și pot spune că pe vremea aceea 
ea practica un joc modern. Tribu
nele terenului erau întotdeauna pline. 
Veneau s-o vadă și spectatori de Ia Tg. 
Ocna, Moinești și Adjud. în cele din 
urmă Chimia a promovat în categoria 
C. Pe atunci echipa era formată din 
jucători tineri, capabili să înfrunte pe 
teren orice adversar. De multe ori ve
neau formații din categorii superioare 
să joace la Onești meciuri amicale. Di
namo Bacău, C.S.M.S. Iași, Tractorul 
Brașov, Petrolul Ploiești, C.F.R. Pașcani 
și altele au avut în Chimia un adversar 
serios. în primele etape ale campionatu
lui s-au înregistrat victorii ; la un mo
ment dat Chimia conducea în serie ! Fi
rește, spectatorii oneșteni, chimiști, con
structori, elevi erau mulțumiți. Echipa 
mergea bine...

Dar, acest lucru nu a ținut mult. Au 
început să se manifeste la unii fotba
liști ai Chimiei unele lucruri nesănă
toase. Neînțelegeri între jucători, între 
jucători și antrenori, între antrenori și 
conducere, între jucători și conducere. 
Intr-un cuvînt, un adevărat... lanț al 
neînțelegerilor. Și toate acestea s-au răș- 
frînt — nu e de mirare — asupra echi
pei. Dar nu numai atît. Antrenorul MIR
CEA POPESCU — care se... topește în 
fața unui pahar de vin — treptat a în
ceput să bea cu jucătorii. Aceștia atît 
așteptau. A urmat firesc... protejarea 
unor jucători, introducerea lor în joc 
chiar dacă aceștia nu erau în formă. 
Așa cum a fost cazul lui Ganea. Dacă 
bei cu antrenorul..4 Apoi, unii jucători 
erau nemulțumiți, pe teren se juca de 
mîntuială. Se pierdeau meciurile și o 
dată cu ele și spectatorii. Unii jucători 
care „îndrăzneau* să critice lipsurile 
erau treptat eliminați sau suspendați 
din echipă.

★
Cum ? Antrenorul, primul educator al 

sportivilor, le permite elevilor săi să în- 
tîrzie de la antrenamente ? Să lipsească 
chiar ? Să joace de mîntuială ? El bea 
cot la cot cu aceștia ? Ei și, veți spune. 
Dar ce, antrenorii n-au voie să frecven
teze restaurantele ca toți ceilalți muri
tori ? Da, răspundem noi, dar de la un 
dans, de la o distracție obișnuită, de la 
o petrecere într-uh restaurant simplă, 
omenească și pînă la pierderea timpului 
aiurea la bar sau la tejghea în fața a

mar- 
(min. 
Con- 
Pop,
Hu- 
Cu-

Diaconescu — coresp. reg.

★

REZULTATE : U.T.A.—TebaALTE
Arad 2—1 (0—0), Gloria Bistrița— 
Ind. Sîrrhei C. Turzii 3—1 (2—1), 
Gloria Bîrlad—Fructexport Focșani 
4—0 (2—0), Rulmentul Bîrlad—Fla
mura roșie Tecuci 4—2 (3—1), Textila 
Sf. Gheorghe—Metrom Brașov 2—2 
(0—2), C.F.R. Timișoara—Electromo
tor Timișoara 2—0 (1—0).

Rapid—Selecționata orașului Haiffa
2-0 (1-0)

In cadrul turneului pe care îl în
treprinde în Izrael, echipa Rapid Bucu
rești a evoluat ieri la Haiffa. Fotba
liștii romîni au întîlnit selecționata 
orașului Haiffa pe care au întrecut-o 
cu scorul de 2—0 (1—0).

Miercuri, rapidiștii vor susține la 
Tel Aviv, în compania 
cabi, al treilea meci al

Tragere la

echipei Ma- 
turnenlui.

Antrenorii și specialiștii discută din 
ce în ce mai mult rolul personalității 
jucătorului în fotbalul modern. Aceasta 
deoarece în etapa actuală echipele de 
talie internațională au o pregătire e- 
gală, științific realizată, iar ca urmare 
unele jocuri dau naștere la dispute în 
care victoria uneia din echipe este deter
minată, uneori, de personalitatea jucă
torilor săi. Acest aspect este întărit de 
existența unui număr din ce în ce mai 
mare de fotbaliști care au o contribuție 
substanțială în echipa în care activea
ză. In acest sens numele lui Pele, Eu
sebio, Suarez, Facheti, Mazzola, Di Ste
fano, Masopust, Metreveli, Neto, A- 
marildo, Van Himst, Gento, Greaves și 
alții sînt cunoscute în întreaga lume.

Recentul curs de perfecționare de la 
București al antrenorilor noștri a sub
liniat, prin cuvîntul unora din vorbi
tori, problema personalității jucătorului 
de fotbal, ca urmare a importanței 
crescute ce o are în zilele noastre. H. 
Schon, antrenor al reprezentativei R.F. 
Germane, spunea printre altele: „...cel 
mai bun sistem alcătuit și dezvoltat la 
birou nu valorează nimic, atîta 
timp cit nu avem jucători corespunză
tori, cu gîndire, cu receptivitate, cu 
personalitate".

Apare deci ca
munca ce trebuie s-o depună 
și jucătorii pentru ridicarea 
dividuale, pentru formarea a 
numim personalitate.

Aceste preocupări trebuie
practică cu foarte mare precauție, 
tact pedagogic, pentru a nu cădea 
panta individualismului, situație peri
culoasă pentru jucător și echipă. E 
necesar ca personalitatea jucătorului să

a

fi
A-

o condiție majoră 
antrenorii 
valorii in- 
ceea

puse

ce

în
cu 
pe

sorți în „Cupa R.P.R
anunțat, sîm-După cum s-a mai 

bătă 6 martie se dispută o nouă eta
pă în cadrul „Cupei R.P.R.“ : intră 
în joc și echipele din categoria A.

Conform regulameintuilui, începînd

66

cu această etapă meciurile vor fi 
trase la sorți. Astfel că, astă seară, 
la ora 18, la sediul F. R. Fotbal 
va avea loc tragerea la sorți a me
ciurilor de sîmbătă.

se dezvolte pe un fond moral sănă
tos, să fie rezultatul pregătirii con
știente, sistematice și științifice, al 
talentului și aptitudinilor în continuă 
perfecționare.

Complexitatea procesului instructîv- 
educativ la care este supus fotbalistul 
se adresează direct perfecționării per
sonalității, iar ca urmare nu trebuie 
să neglijăm nici cea mai mică com
ponentă a pregătirii. Concepția științi
fică a ridicării valorii fotbaliștilor este 
în esență dezvoltarea multilaterală 
personalității.

O primă noțiune care se cere a 
lămurită este personalitatea în joc.
ceasta este dată de unele jaloane din
tre care amintim î jucătorul este capabil 
să aplice o gamă variată de cunoștin
țe tehnico-tactice în condițiile concrete 
ale jocului; sesizează momentele în 
care sînt necesare unele acțiuni indivi. 
duale, își asumă răspunderea lor și le 
rezolvă integral; nu ocolește lupta di
rectă cu adversarul; rezolvă inventiv, cu 
siguranță și precizie, sarcinile de joc; 
prin comportarea sa este un bun mobi
lizator.

Pentru a nu confunda personalitatea 
în joc a unui fotbalist cu forma bună 
manifestată la un meci sau pe perioade 
izolate, considerăm utilă înțelegerea

celei de a doua noțiuni, cu sferă mai 
largă i Personalitatea în genere a ju
cătorului de fotbal. Putem vorbi des
pre aceasta atunci cînd fotbalistul i 
îșî impune jocul în întîlnirile interna
ționale, în fața adversarilor de valoa
re ; prin interesul acordat pregătirii 
sale și vieții extra-sportive, devine pro
priul său antrenor; ca rezultat al conș
tiinciozității are o formă constant 
bună; muncește pentru a duce la per
fecțiune unele procedee și acțiuni de joc 
preferate, deosebit de utile; se adap
tează din punct de vedere psihologic 
fiecărei partide și fiecărui adversar; ma. 
nifestă interes față de tot ceea ce este 
nou pe plan mondial.

Precizăm că personalitatea în joc și 
personalitatea în genere a jucătorului 
de fotbal sînt noțiuni cu sfere ce se 
întrepătrund. Ca atare nu putem avea 
preocupări numai pentru una din ele.

Este de datoria consiliilor cluburilor, 
a antrenorilor —- îndeosebi — să pună 
problema dezvoltării personalității ju
cătorului în centrul activității lor, con
diție esențială în ridicarea calității 
fotbalului, ca și a oricărei alte ramuri 
de sport.

MIRCEA RADULESCU
asistent I.C.F.

Ura! Să mai vie o baterie, că a sosit și antrenorul I
’ Desen de Neagu Rădulescu 

iau masa la restaurant, unde rămîn 
pînă tîrziu în local. In fiecare lună, unii 
șefi de secții reclamă că jucătorii de 
fotbal nu vin cu regularitate la servi
ciu, trag chiulul și în consecință sînt 
tăiați de la primă. Totuși, pînă la urmă 
nu știm prin ce intervenții, jucătorii vi
zați primesc prireă. Dar tot sînt nemul
țumiți și mai au tupeul să se vaite că 
au luat puțini bani. Cum să nu se pe
treacă toate acestea cînd însuși antre
norul Mircea Popescu nu-i controlează 
pe jucători cum muncesc în producție".

★
Acestea sînt faptele, 

care Chimia Onești se 
loc în seria respectivă, 
donată, lipsuri 
trenamente, 
de culorile 
căpătuială, 
litate, iată cauzele pentru 
diu Onești nu răspunde exigențelor ac
tuale, bate pasul pe loc, cheltuind banii 
asociației de pomană ! Cine sînt vino
vății ? în primul rînd antrenorul, biroul 
secției de fotbal și în al doilea rînd 
Consiliul asociației. Păi cine să re
zolve treburile echipei dacă nu fo
rurile sportive locale ? Doar n-o fi ne
voie de o „brigadă specială" care să lu
creze pentru îndreptarea lucrurilor spor
tive la Onești !

Cu un antrenor ca Mircea Popescu, 
cu sportivi care se bat în restaurante, 
care chefuiesc, care sfidează dragostea 
celor din Onești pentru fotbal nu putem 
face sport, iar sportului nostru nou îi 
sînt străine asemenea manifestări !

Ce măsuri trebuie luate ? Una singu
ră. O curățire generală a asociației de 
elementele necoi espunzătoare. de 
care confundă sportul cu o casă de 
de unde se poate cheltui în voie, 
socoteală, și asociația, 
suferi, la un moment dat, va 
mai curată. mai întărită.

dis-pahare și baterii, e o 
la cer la pămînt !

----- educator 
_x._......... .. să fie înainte
toate un om integru, pasionat după 
seria sa, apropiat de sportivi, exemplu 
personal în activitate, autoritar față de 
cei care nu-și fac datoria și receptiv 
atunci cînd este nevoie de sprijinul lui.

Dar, după cum ni se scrie în scrisoa
rea de măi sus, cu antrenorul Mircea 
Popescu lucrurile se petrec cu totul alt
fel. Și pentru că Chimia Onești după 
omologarea de către F.R.F. a rezultate
lor jocurilor din turul, campionatului 
de fotbal ediția 1964—1965 se afla pe ul
timul loc îri seria Est a categoriei C, 
ne-am propus să mergem pe urmele 
scrisorii primite, să vedem ce se întîm- 
plă cu această formație — reprezentanta 
în fotbal a unui nou și important oraș 
socialist al țării. Iată ce-am constatat :

nenumărate 
tanțâ ca de

Antrenorul — primul 
sportivilor — trebuie

al 
de 

tne-

s-a luat Ia... bătaie cu un
I-a despărțit tovarășul 

: S-au
și pahare. Antrenorul se 
El n-a schițat nici un gest 
cetățeanul Ion Comarnescu, 
de clienți ai restaurantului 
comportarea scandaloasă a

Anastasiadis 
consumator, 
lor de petrecere Tănase Marin, 
spart sticle 
afla de față.
— ne spune 
deși o serie 
au reclamat 
fotbaliștilor.

1. O comportare total nesatisfăcătoare 
în campionatul categoriei C, seria Est ;

2. O atmosferă nesănătoasă în echipă;
3. Asociația sportivă a alergat în toată 

țara după „păsări 
importante sume 
cerea ior ;

4. Nu s-a făcut
pistarea elementelor 
creșterea juniorilor;

5. Pregătirea superficială = 
slabe ;

6. Pentru unii jucători din 
fotbalul a devenit un mijloc 
tuială, un paravan pentru a 
muncă.

★
Aflînd cele de mai sus am organizat o 

anchetă în mijlocul iubitorilor fotbalu
lui din Onești, pentru a afla cum își 
petrec timpul liber fotbaliștii Chimiei, 
cum se ocupă de educarea acestora an
trenorul Mircea Popescu, dacă nu cum
va cazul petrecut în ziua de 21 februa
rie la restaurantul „Trotușul* a fost un 
fapt izolat, întîmplător.

„Nu, Nu-i așa cum credeți dv., ne-a 
răspuns ospătarul Mircea Popa de la 
restaurantul „Doina”. După cheful din 
21 februarie a urmat un altul, aici la 
noi, în ziua de 22. S-a băut pină tîrziu. 
Garderobiera Florica Oprea plecase după

călătoare”, a cheltuit 
de bani pentru adu-

mai nimic pentru de- 
talentate, pentru

rezultate

formație 
de căpă- 
fugi de

de zi în mijlo- 
el, antrenorul ?

a.c. echipa Chi- 
Petrolul

Dar să ne întoarcem la antrenor, la 
cel care are conducerea tehnică a for
mației care lucrează zi 
cui fotbaliștilor, ce face 
Iată :

„Duminică 21 februarie
mia a susținut un meci cu 
Moinești și a învins cu 4—1. Mare bucu
rie pentru fotbaliști — ne spune DUMI
TRU TROFIN, șeful de sală al restau
rantului Trotușul. Și ei și-au sărbătorit 
„bucuria” aici la noi. La o masă se a- 
flau jucătorii, iar la alta antrenorul* !

„Pe la ora 1 și treizefei de minute, in
tervin ospătarul Gh. Taraș și debara- 
soarea Silvia Avădanie, fotbalistul Hary

ATITUDINI
miezul nopții și sportivii tot se 
aflau in local*.

Inginer RODICA CATRINOIU; 
Combinatul chimic : „Practic, pe 
flaliștii Emil Coroban și Dumitru

mai

din 
fot- 

, _ - . Bor
cău, operatori chimiști, nu se poate 
conta, pe âe o parte pentru că nu stă- 
pînesc cum trebuie meseria, iar pe de 
altă parte pentru că lipsesc în mod sis
tematic de la lucru. De pildă, în luna 
februarie Emil coroban are 2 absențe 
nemotivate și 6 zile ore mai puțin lu
crate, iar Dumitru Borcău are 7 zile 
cu ore mai puțin pontate. Lunea și 
sîmbăta ei lipsesc în mod „oficial*, sîm- 
băta în preziua meciului și lunea, după 
meci. Șeful secției, inginerul Nicolae 
Paraschiv și colectivul de conducere al 
secției vor să-i dea disponibili. Cred însă 
că în altă parte nimeni nu-i va primi”. 

„De altfel — ne spune IANCU VRÎN- 
CEANU, maistru în secția A.M.C. — 
lipsa de dragoste pentru culorile asocia
ției constituie o caracteristică 
tății fotbaliștilor noștri. Unii 
ca, de pildă, Lucrețiu Avram 
carieriști. Noi i-am desfăcut

a majori- 
dintre ei 

sînt chiar 
contractul

de muncă (în perioada cînd a lucrat în 
secția A.M.C.) pentru dezinteres și re
petate absențe de la lucru. în general, 
jucătorii noștri duc o viață nesportivă, 
beau, joacă cărți și sînt recalcitranți”. 
Inginerul ION SAFTA, șeful sectorului 
reparații; intervine în discuție : „Cum 
să nu se petreacă toate acestea cînd în
suși antrenorul na se interesează de 
comportarea elevilor săi în producție, 
le tolerează abaterile, ba mai mult, uno
ra dintre ei le ia și apărarea*.

ALEXANDRU ANDRONESCU, operator 
chimist la C.C.S.O.: „Jucătorii de fotbal 
sînt lăsați de capul lor, nu sînt ținuți 
„în frîu”. Fac șuete Ia restaurante și la 
cofetării în cursul dimineții și în cursul 
serii, nu știu cînd mai lucrează. Uneori 
pleacă la antrenament, certîndu-se între 
ei. Fiecare vede paiul din ochiul al
tuia. I-am văzut uneori și la restaurantul 
«Doina* unde au stat pînă peste miezul 
nopții. Exemple : Borcău, Anastasiadis 
etc. De multe ori era cu ei și antre
norul Mircea Popescu. Cînd veneau din 
deplasări, fotbaliștii își... serbau la res
taurante înfrîngerile. La Bufetul Tazlău, 
restaurantele „Doina” și „Trotușul*. în 
cele 7 jocuri susținute în deplasare în 
turul campionatului, 6 le-au pierdut iar 
unul l-au terminat la egalitate. întot
deauna cînd pierdeau, arbitrul era vi
novat, în loc să recunoască că ei duc 
o viață nesportivă, că beau, că acasă 
iși pierd timpul jucînd cărți.

De asemenea, antrenorul Mircea Po
pescu nu se îngrijește de cadrele tinere, 
în echipă nu avem nici un jucător cres
cut în Onești, deși aici funcționează 
grupul școlar Petrol-Chimie unde se ca
lifică muncitorii ce rămîn în localitate 
și de unde s-a constituit baza echipei 
de handbal promovată în categoria A și 
care la ora actuală ocupă locul IV în 
seria a II-a. Elevii-handbaliști de acum 
cîțiva ani au devenit muncitori calificați, 
lucrează la C.C.S.O., sînt legați sufle
tește de întreprinderea pe care o repre
zintă și au o comportare frumoasă. în 
echipa de fotbal nu există asemenea 
elemente”.

Și iată în sfîrșit cuvin tul tov. NICO- 
LAE TEODORESCU, șeful depozitului 
central din Combinat, președintele sec
ției de fotbal : „Antrenorul îi duce la 
restaurant. După fiecare meci fotbaliștii

motivele pentru 
afla pe ultimul 
O viață dezor- 

repetate de la 
lipsă de dragoste 

asociației, fuga 
antrenor fără

an- 
față 

după 
i persona
care echipa

acei 
bani 
fără 

vachiar dacă
rămîne 
Pentru 

acest lucru sînt condiții și posibilități.
Discuțiile purtate cu iubitorii fotbalului 
din minunatul și puternicul centru mun
citoresc Onești ne-au convins pe deplin.

G. VASILE 
I. TRAIAN
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Despre proba de perechi CAMPIONATUL CAPITALEI PENTRU COPII CARE VA FI
PE PRIMUL

In cronica finalei pe țară a campio
natelor republicane de patinaj artistic 
nu am comentat comportarea perechi
lor. o facem acum.

In ultimul timp, fostul campion a! 
țării. Radu Ionian, a fost ținta unor 
critici, El este antrenor la clubul 
Știința București, dar în același timp și 
patinator în activitate (face și cuplu cu 
Letiția Păcuraru). în asemenea condiții, 
Radu Ionian și-a neglijat propria pre
gătire (de altfel, nici nu știm cînd ar 
mai fi avut timp și pentru aceasta) în 
vederea campionatelor individuale și de 
aceea în concursurile anterioare a avut 
o comportare total necorespunzătoare. 
In acest stadiu de pregătire l-a... prins 
și etapa regională și. în consecință, 
dîndu-și seama câ nu poate ține... trei 
pepeni într-o mină, a renunțat să-și 
mai apere titlul individual în finala pe 
țară. Dar ce a făcut Radu Ionian în pe
rioada dintre „regionale" șt finală ? 
Răspunsul : șt-a pus la punct progra
mul la perechi unde, de mai puțin de 
un an, are ca parteneră pe Letiția 
Păcuraru. Și rezultatele n-au întîrziat 
să apară; s-a văzut o diferență ca de la 
cer în pămînt între evoluția acestui cu
plu la „regionale" și acum în finală. 
Fără a exagera cituși de puțin, trebuie 
să spunem că duminică seară, cînd se
niorii și-au prezentat repertoriul la 
„libere", Letiția Păcuraru și Radu Io
nian
Fără 
buie 
sară
rilor, îmbunătățirea tehnicii individuale.

Cîteva cuvinte șt despre comportarea 
celorlalte perechi. După cum se știe, de 
anul acesta perechile au fost obligate 
să fie examinate și la... „impuse". la

care arbitrii au urmărit slcronizarea 
mișcărilor, ridicările, combinațiile de 
pași și alte elemente a căror execuție 
corectă solicită un mare volum de mun
că la antrenamente.
Georgescu-Dan săveanu (Dinamo Bucu
rești), aflat la primul an de seniorat, 
se anunță ca o autentică speranță a pa
tinajului nostru, iar Ingrid Unterfinger- 
D. Czeiczner (Voința Brașov), campioni 
la juniori, s-au dovedit mai bine pre
gătiți decît adversarii lor, Adriana Io
nescu—M. Chiosie (Constructorul—Di

namo) deși aceștia au avut mai multe 
O’e de antrenament pe gheață. Tmînd 
seama însă că cele trei verechl men. 
ționate sint formate din elemente tinere 
și talentate sintem siguri
vor crește valoric dacă ___
supuse unei atente pregătiri. Și încă 
ceva foarte important. Să nu uităm că 
gama patinajului artistic se compune 
din patru probe : individual fete, indi
vidual băieți, perechi și dansul pe 
gheață. La ora actuală, majorlta'ea va- 
tinatorilor noștri participă la indivi
duale, deși unii dintre ei nu au perspec
tive. la aceste probe. Ei ar putea al
cătui perechi, si 
mai bine cu cit 
avem un număr 
participant!.

Cuplul Liliana

că ele 
vor fi

aceas+a ar fi cu atît 
la proba de perechi 
extrem de redus de

TR. IOANIȚESCU
în rîndurlle de malcă

problema muncii de pre-
au avut o evoluție remarcabilă, 
discuție că repertoriul lor mai tre- 
perfecționat și anume este nece~ 
o mai mare sincronizare a mișcă-

P.S. Pentru
sus ăm atins ,____ ___
gătlre. nu-1 putem omite pe antrenorii 
Maxim Bindea (Cluj), Roman Turușanco 
și Bert Hoiherth (Brașov), care — deși 
au fost la discreția... vremii — au reușit 
totuși să prezinte concurenți bine in- 
struiți. Elevii lor au depășit pe unii 
sportivi din București, unde 
două patinoare artificiale. Iată de ce 
acești antrenori merită felicitări pen
tru munca depusă.

Duminică dimineața, sala
11 a găzduit cea de a treia etapă a 
întrecerilor clin cadrul campionatului 
Capitalei rezervat micilor atleți. Titlu
rile de camioni au revenit atleților de 
la Școala sportivă de elevi nr. 1 care 
au totalizat 538 p. Pe locurile următoare: 
S.S.E. II cu 494 p, Rapid 457 
itorul 314 p, Dinamo 225 p, 
224 p, Constructorul 120 p ș.a.

REZULTATE TEHNICE: 50 
(f) 1. Elena Mîrza (S.S.E. I) 
Alina Popescu (Sc. 35) 7,1; 3. Mag
dalena Pretorian (Viit.) 7,1; 4. Ga-

INTRECERILE
Clubul Dinamo a organizat duminică 

un concurs de marș care a reunit la 
startul celor trei probe aproximativ 50 
concurenți. REZULTATE TEHNICE: 
juniori II — 2 000 m: 1. Gheorghe 
Petre (S.S.E. I); 2. Nicolae Gheorghe 
(S.S.E. I); 3. V. Bihari (Dinamo); 4. 
C. Sebe (Olimpia) ;5. P. Tudor (Olim
pia). Pe echipe: S.S.E. I 9 p., Olimpia
12 p., Metalul 39 p. Juniorii — 3 000 
m: 1. S. Odobasian (Olimpia); 2. I.

LOC: ATLEȚII DE LA SSE I

Floreasca
CEA DE A 6-A FINALISTA?..;

se află

Categoria 
Categoria 
Categoria

a IlI-a : 173 variante a 559 lei 
a IV-a : 579 variante a 214 lei. 

------ ------a V-a 2491 variante a 49 lei 
Categoria a Vl-a : 8633 variante a 20 leii

REPORT CATEGORIA 15 B.373 lei

Premiul de categoria I a fost obținut 
de participantul Bal ian Eduard din 
București.

RADIO 
TELEVIZOARE 
FRIGIDERE 
ARAGAZURI 
MOTOCICLETE 
CALATORII IM 

STRĂINĂTATE 

AUTOTURISME

S Hia'lllțl965
Programul concursului Pronosport 

nr. 10 de duminică 7 martie 1965 cu
prinde 9 întîlniri din cadrul campiona
tului italian divizia A și 3 din divizia 
B a aceluiași campionat.

Iată programul complet al concursu
lui :

Atalanta — Milan 
Catania — Roma 
Florentina — Torino 
Internazionale — Cagliari 
Juventus — Genoa 
Lanerossi — Mantova 
Lazio — Bologna 
A.essina — Foggia 
Sampdoria — Varese 
Parma — Bari 
Livorno — Brescia 
Napoli — Verona
Joi se închide vînzarea biletelor pen

tru cea mai mare tragere specială 
Loto-central a sezonului: TRAGEREA 
MĂRȚIȘORULUI.

Ea beneficiază de mari cîștiguri su
plimentare în bani și obiecte.

Dintre cîștigurile suplimentare în 
obiecte amintim :

20 AUTOTURISME repartizate astfel: 
10 autoturisme

numere
10 

'două 
_ Se 
gară , ______________.
NELIMITAT, televizoare, magnetofoane, 
aparate de radio ș.a.

Pentru acordarea premiilor obișnuite 
Sa bani și suplimentare în obiecte și 
bani, se vor extrage în total 67 numere.

— 13 numere pentru atribuirea pre- 
iniilor obișnuite în bani

— 54 numere pentru atribuirea pre- 
iniilor suplimentare în obiecte și bani.

CUMPARAȚI-VA BILETE PENTRU 
(TRAGEREA MĂRȚIȘORULUI LOTO- 
CENTRAL.

la extragerile de trei

autoturisme
numere.
mai acorda __
?i R.S. Cehoslovacă ÎN NUMĂR '

la extragerile de

excursii în R.P. Un-

PRONOEXPRES
..Premiile concursului Pronoexpres nr 8 
din 24 februarie 1965

Categoria I : 1 variantă a 120 000 lei. 
Categoria a Il-a 15 variante a 5.990 lei.

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 4617

P, Vi-
C.S.S.

m plat
7,0; 2.

briela Popescu (S.S.E. II) 7,3. 50 m
plat (b): 1. Iulian Velovan (S.S.E. I) 
6,6; 2—3. Dan Georgescu (Rapid), A. 
Cosmănescu (Steaua) 6,7; 4. Liviu 
Gheorghiță (Constr.) 6,8; 5. George 
Preda și Dan Pașa (ambii de la Ra
pid) 6,9. Lungime fete: 1.
(S.S.E. I) 5,16 m; 2. A. 
(C.S.S.) 4,82 m; 3.
(Viit.) 4,76 m.

E. Mîrza 
Popescu 

Pretorian 
Lungime băieți: 1.

Radu Ionescu (S.S.E. II) 5,44; 2. George 
Preda (Rapid) 5,19; 3. I. Gălan (Viit.) 
5,01.

MĂRȘĂLUITORILOR
Buduleac (Viitorul); 3. N. Maxim (Vo
ința Ploiești); 4. V. Dima (Voința 
Ploiești); 5. C. Tulic (Olimpia). Pe 
echipe Olimpia 10 p, Voința Ploiești 
13 p. Seniori—5 500 m: 1. Dumitru Bog
dan (Dinamo); 2. L. Caraiosifoglu 
(Dinamo); 3. Victor Such (Olimpia); 4. 
V. Furnică (Dinamo); 5. V. Farcaș 
(Steaua); 6. N. Daradici (Telefoane); 
7. N. Gheorghe (Steaua). Pe echipe: 
Dinamo și Steaua.

NICOLAE D. NICOLAE-coresp.

M.

ÎNAINTEA FINIȘULUI...
...LA PLOIEȘTI... ...ȘI BUCUREȘTI

Campionatul republican de scrimă pe 
echipe se va desfășura din acest an, 
după o formulă nouă, sistem turneu, tur 
și retur. Participante: echipele clasate 
pe locurile I—V în ediția precedentă a 
campionatului republican și, alături de 
acestea, formația care va termina pe 
locul I în turneul de calificare orga
nizat azi și mîine în Capitală.

Ce echipe vor fi prezente la acest 
turneu de calificare ? Iată-le, pe probe:

• FLORETA BĂIEȚI: Universitatea 
București, Petrolul Ploiești, Crișul 0- 
radea și C.SA1. Cluj;

• FLORETA FETE: Știința Bucu
rești, Petrolul Ploiești, C.SJH. Cluj și 
Crișul Oradea;

• SPADA : Progresul București, 
C.S.O. Craiova, C.S.M.S. Iași și Unio 
Satu Mare ;

• SABIE: Știința București, Pro
gresul ~ 
Știința

Cum toate formațiile amintite mai 
sus au acordat multă atenție pregătirii 
lor, turneul de calificare se anunță 
deosebit de disputat. Favorite: Petrolul 
Ploiești și C.S.M. Cluj la florgtă mas
culină, Știința București și C.S.M.- aj 
la floretă feminină, C.S.O. Craiova la 
spadă. Știința București și Știința Tg. 
Mureș la sabie. Surprize, se înțelege, 
se pot ivi...

După consumarea turneului de cali
ficare va urma campionatul republican 
propriu-zis. Prima etapă va avea loc la 
Satu Mare, în zilele de 3—4 aprilie.

București, Crișul Oradea și 
Tg. Mureș.

Lupta devine din ce în ce mai 
strînsă între fruntașele clasamentu
lui, în turneul de la Ploiești — ne 
transmite corespondentul nostru A. 
Vlăsceanu. Pierzînd întrerupta cu 
Margareta Teodorescu, fosta lideră 
Rodica Reicher a rămas la egali
tate de puncte cu Alexandra Ni- 
colau, cu care împarte acum pri
mele două locuri. La numai */2 P- 
s-a apropiat Elisabeta Polihronia- 
de, învingătoare în întrerupta cu 
Eleonora Jianu.

Dintre rezultatele rundelor 8 și 9 
este de 
Nicolau 
apoi remiza dintre 
colau și Margareta 
sabeta Polihroniade 
remiză cu Heidrun 
întrecut-o pe Maria 
care o egalează 
ale clasamentului.

Alte rezultate : Filipescu—Desmî- 
reanu 0—1, Rădăcină—Jianu 0—1, 
Reicher—Baumstarck */2—%, Pogore- 
vici—Teodorescu */2—%, Manolescu— 
Makai */2—% (runda a 8-a) ; Ma- 
kai—Filipescu */2—%, Răducanu—Ma-, 
nolescu ’/2—*/2, Baumstarck—Pogo- 
revici */2—%, Jianu—Reicher 0—L/j- 
Brantsch—Rădăcină 1—0 (runda all
9-a)- <

Conduc, la egalitate, Rodica Rei-T 
cher și Alexandra Nicolau cu 6%v 
puncte, urmate de Maria Desmirea-A 
nu și Elisabeta Polihroniade 6 p.,< 
Gertrude Baumstarck și Margareta 1 
Teodorescu 5 p., Elena Răducanu șif 
Maria Pogorevici 4l/2 p.

notat victoria Alexandrei 
asupra Elenei Răducanu, 

Alexandra Ni- 
Teodorescu. Eli
n-a reușit decît 
Brantsch, dar a 
Desmireanu, pe 

pe locurile 3—4

Cu două runde înainte de sfîrșit, 
în finala campionatului Capitalei a 
revenit în frunte Edgar Nacht, învin
gător într-o partidă foarte impor
tantă cu Paul Voiculescu. Amîndoi 
au întrerupte, în poziții echilibrate, 
cu D. Bondoc, ceea ce face ca actu
alul lider să dețină, practic, un 
avans de 1 punct, care poate fi su
ficient pentru asigurarea victoriei 

în turneu.
Rezultate : Chiricuță—Erdeuș 0—1, 

Rădulescu—Reicher 0—1, Tjepeneag— 
Gavrilă 0—1, Nacht—Schlesinger 

*/2—*A, Teodorescu—Braunstein 0—1, 
Dumitrescu—Andrițoiu 0—1 (runda 
a 14-a) ; Schlesinger—Chiricuță 1—0, 
Tucă—Bondoc 0—1, Andrițoiu—Ni- 
colici 0—1, Braunstein—Dumitrescu 
1—0, Gavrilă—Pitpinic 1—0, Rei
cher—Țepeneag 1—0 (runda a 15-a); 
Gavrilă—Reicher %—*/2, Reicher—Er
deuș */2—Bondoc—Chiricuță 1—0, 
Chiricuță—Gavrilă */2—% (într.).

în clasament : Nacht 11 (1), Ga
vrilă 10*/2, Voiculescu 10 (1), Rei
cher 10, Bondoc 9% (2), Braunstein 
9>/2 etc. I

Două noi
asociații sportive
Recent au luat. ființă, în comuna 

Străoane din raionul Pânciu, două noi 
asociații sportive: TINEREȚEA și 
ȘTIINȚA. In cadrul asociației sportive 
Tinerețea oei 114 membri ai UCFS ac
tivează în secțiile .de gimnastică, hand
bal, atletism, șah și tenis de masă. 
Primele întreceri au fost organizate cu 
prilejul Spartacliiadei de iarnă a tinere
tului. S-au evidențiat șahistul Valeria 
Ciubotaru și gimnastele Florica Pa- 
honcea, Lenuța Bindar și Victoria Bu
hai. Consiliul asociației sportive și-a 
prevăzut în planul său de muncă ame
najarea prin muncă patriotică a unor 
terenuri simple de baschet, volei și 
handbal.

N. POPOVICI — coresp.

Doriți sâ realizați
fotografii de buna calitate?

Rubrică redactată de Loto-Pronosport

Prejul 280 (ei

FOLOSIȚI APARATUL FOTO
GRAFIC „CERTO-PHOT", ușor 
de manipulat, format 6/6, cu 
obiectiv de luminozitate 1/8 ți sincronizare pentru 

lampa fulger



LA ESKILSTUNA
BASCHET

însemnări din S. U. A.

Succes de prestigiu dar.Succes de prestigiu dar. 
atentie la semifinale!atentie la semifinale! ȘCOALA —PRINCIPALA PEPINIERĂ DE CADRE A BASCHETULUI

Dinamoviștii, la cîteva minute după victoria din meciul cu N.C.A.C. 
Moscova. De la stingă la dreapta, în rîndul de sus : Valeria Buzea, vice
președintele F. R. Notație — conducătorul delegației, A. Grințescu, E. Mu- 
reșan, T. Fleșeriu, G. Novac, St. Kroner, B. Mihăilescu, A. Zahan și C. 
Korcek (antrenor); rindul de jos: C. Rusu, C. Mărculescu, Gh. Zamfirescu și 
C. Frățilă.

Debutul în „Cupa campionilor euro
peni" a prilejuit dinamoviștilor bucu- 
reșteni obținerea unui frumos succes, 
care vine să confirme valoarea poloului 
romînesc. După cum se știe, la Eskils- 
tuna, reprezentanții noștri au obținut 
victorii clare în fața campioanelor Un. 
gariei și Uniunii Sovietice (țări clasate 
înaintea noastră la J.O. de la Tokio), 
dublate de succese concludente în fața 
reprezentantelor Suediei și R. D. Ger 
mane, formații ce alcătuiesc în linii mari 
echipele naționale respective. In felul a- 
cesta, dinamoviștii și-au cucerit cu brio 
dreptul de a participa la întrecerile se- 

\.mtfinale, care vor avea loc între 19 și 
21 martie la Magdeburg și Genoa.

La obținerea acestei performanțe au 
concurat mai multi factori. în primul 
rînd, dinamoviștii bucureșteni au a- 
vut un plus de pregătire — la condi
țiile specifice ale bazinului redus din 
Eskilstuna — față de celelalte echipe, 
care nu s-au putut adapta decît spre 
sfîrșitul turneului. Astfel, antrenorul 
Carol Korcek și elevii săi au fost 
puși din timp la adăpostul unor sur
prize (apărări aglomerate sau atacuri 
statice cu accentul pe centri ficși), care 
au rezultat evident în condițiile amin
tite mai sus. Marcajul strict, la inter
cepție — pe de o parte — sau contra
atacurile rapide bazate pe sprinturi 
scurte și șuturi fără ezitare — pe de 
altă parte — au
bucureștenilor să concretizeze și să 
se impună.

în al doilea rînd trebuie relevat fac
torul* moral Dinamoviștii au acționat

permis de regulă

Echipa Rapid, campioană
de copii a Capitalei

Turul campionatului de copii al ora
șului București s-a încheiat prin jocu
rile desfășurate duminică la bazinul 
Floreasca. Fruntașa clasamentului, Ra
pid, a realizat o nouă victorie dato
rită căreia a cucerit — neînvinsă — 
primul loc în această parte a întrece
rii. Antrenorul C. Vasiiiu a folosit în 
cursul celor șase meciuri următorul lot: 
Constantin Ghiță și Dan Luscalov — 
portari; Bogdan Bartolomeu, Răzvan 
Mustață, Cozmici Andrușa, Ion Colan, 
Adrian Dinu, Niculae Constantinescu, 
Florin Slavei, Dan Turtai, Marin Po
pescu — jucători de „cîmp“.

Rezultatele de duminică: Rapid — 
Steaua 4—2 (2-0, 1-1, 0-1, 1-0), 
Progresul — S.S.E. nr. 2 6—1 (1—0, 
1—0, 2—1, 2—0), Dinamo — Clubul

După încheierea programului de școa
lă, la ora 15, terenurile așezate chiar în 
fața porții de intrare se umplu de ti
neri cu predispoziții sportive, de tineri 
care — plini de entuziasm — vin la an
trenamentul echipelor sportive ale șco
lii și încep să lucreze pentru ridicarea 
măiestriei sportive, pentru gloria echi
pei lor.

Tinerii care nu fac parte din 
școlii își pot satisface nevoia de miș
care pe unul din numeroasele terenuri 
din parcurile publice din oraș, ’ :
apropiat de locuința lor, unde — de a- 
semenea — au posibilitatea să practice 
oricare din sporturile „la modă” în Ame
rica : baseballul, fotbalul american, 
baschetul, tenisul, înotul etc.

echipele

cel mai

tot timpul — indiferent 
pe care o aliniau — ca 
bine rodat, fără fisuri, 
creat probleme fiecărui 
dăugînd puterea 
avea explicațiile 
kilstuna.

Așadar, primul 
cut cu succes, 
dinamoviștii vor 
petiției cu aceiași adversari, sau proba
bil cu alte echipe (Partizan Belgrad, 
Recco Genova) de valori asemănă
toare. Deci, din nou meciuri dificile, 
în deplasare, cu arbitraje mai mult 
sau mai puțin obiective, lată de ce 
autoliniștirea și siguranța unor suc
cese viitoare nu-și pot face cîtuși de 
puțin locul în tabăra bucureștenilor. 
De altfel, i-am revăzut pe campionii 
noștri — la numai 36 de ore după 
întoarcerea din Suedia — ' " '
bazinul Floreasca pentru 
planul pregătirii viitoare...

Acum totul depinde de felul cum 
vor reuși să recupereze energia con. 
sumată și, în același timp, să acumu
leze elementele necesare viitoarelor 
confruntări. Să nu uităm că de data 
aceasta se va juca în bazin de dimen
siuni normale, unde rezistența și vi
teza de deplasare vor fi, în mare mă
sură, determinante, că manevrele tac
tice. atît pentru ofensivă cît și pentru 
acțiunile defensive vor trebui să fie 
orientate pe un cîmp de desfășurare 
mai larg Totodată, dinamoviștii vor 
trebui să acorde toată atenția îmbu
nătățirii continue a jocului individual 
în apărare, pentru a evita eliminările 
facile (au fost suficiente la Eskilstuna) 
care de acum înainte vor cîntări din 
ce în ce mai greu.

Victoriile OBLiGAI — iată deviza 
care va trebui să conducă întreaga ac
tivitate a dinamoviștilor și a antreno
rului lor în perioada care a mai ră
mas pînă la jocurile semifinale. Pen
tru prestigiul echipei lor, al poloului 
romînesc, ei au datoria de a nu pierde 
nici un minut, de a nu precupeți nici 
un efort. Este singura cale care poate 
duce spre succese.

de formația 
un mecanism 
fapt care a 
adversar. A- 
luptă,lor de 

succesului de lă
vom
Es-

tre-obstacol a fost 
Peste trei săptămîni 
intra în arena com-

adunați la 
a discuta

A. VASIL1U

sportiv școlar 5—0 (1-0, 2-0, 1-o,
1-0).

CLASAMENT :

1. Rapid 6 6 0 0 18
2. Steaua 6 4 11 15
3. Progresul 6 4 0 2 14
4. Dinamo 6 2 13 11
5. S.S.E. nr. 1 6 2 13 11
6. S.S.E. nr. 2 6 0 2 4 8 i
7. C.S.S. 6 0 15 7 j

ȘCOALA, MIJLOC DE SELECȚIE A 
TALENTELOR. Toate oficialitățile din 
sportul american și toți antrenorii cu 
care am stat de vorbă au fost de acord 
că școala medie (high school) este treap
ta hotărîtoare în dezvoltarea fiecărui 
sportiv și a întregului sport american. 
Red Auerbach, antrenorul celei mai bu
ne echipe de baschet din America, Bos
ton Celtics, mi-a spus: „Treapta cea mai 
importantă în desăvîrșirea ca sportiv și în 
atingerea unui înalt nivel de măiestrie 
a jucătorilor noștri este școala. Mai 
tîrziu, în universitate, nu se face decît 
finisajul. Tocmai de aceea, finind cont 
de importanța acestei etape, în pregăti
rea viitoarelor cadre, școlile sînt înca
drate cu profesori de educație fizică — 
antrenori — cu un înalt nivel de cunoș
tințe, pentru a căror formare — în tim
pul studiilor — se depun toate efortu
rile*.

Deci, sistemul școlar american acțio
nează ca un separator al griului de ne
ghină, respectiv de descoperire a celor 
talentați, apți pentru a atinge un înalt 
nivel de măiestrie, de cei netalentați și 
neinteresați.

Acest lucru este foarte ușor de reali
zat, deoarece aceiași profesori, care di
mineața predau orele de educație fizică, 
conduc și după-amiaza, între orele 15 
—18, antrenamentele uneia din echipele 
reprezentative ale școlii. Astfel, fără 
prea multă greutate, ei vor putea de
pista elementele talentate. Bineînțeles 
că imediat vor invita pe elevul talentat 
într-o disciplină oarecare, la antrena
mentul de după-amiază. Participarea 
este absolut voluntară. Dar, în orice 
școală americană este o mare cinste 
să faci parte din echipa reprezentativă 
a școlii și să reprezinți școala în com
petiții, astfel încît orice tînăr privește 
invitația profesorului ca pe 
mare noroc pe care l-a avut.

Fiecare școală își organizează echipe 
reprezentative — formate din cel mai 
buni sportivi — și echipe de speranțe, 
alcătuite din elevii mai tineri, care sînt 
pregătiți pe baza acelorași principii șl 
după aceleași sisteme, pentru a fi gata 
în orice moment să ia locul colegilor 
mai mari care termină școala. Echipele 
reprezentative luptă în fiecare miercuri 
și vineri cu echipele reprezentative ale 
altor școli din districtul respectiv. Am
biția este foarte mare. De aceea, direc
ția scolii, corpul profesoral și profesorii 
de sport — antrenorii — depun toate e- 
forturile ca să găsească și să formeze 
echipe cît mai bune. Zilnic, la orele de 
antrenament am văzut cum directorul 
unei școli, profesorul de istorie — care 
îndeplinea și funcția de arbitru de bas
chet — și alțl profesori, veneau și asis
tau și se interesau de felul cum „merg” 
băieții, ce le mai lipsește.

Grație acestui sistem, baschetul ame
rican are un rezervor inepuizabil de ta
lente. Presupunînd că o școală are în 
echipele sale de baschet circa 20 de ju
cători, aceasta dă pentru întreaga A- 
merică un număr de aproximativ 
1 000 000 de jucători. In această masă se 
ascund și elementele excepționale, vi
itorii componențl ai lotului olimpic. 
Dar să nu-i socotim — firește — pe toți 
cei 1 000 000 ca „ertcepționali”, ci să 
luăm în medie cite un „excepțional” de 
fiecare școală și chiar așa, în fiecare 
an, baschetul american își are asigu
rată o pepinieră de elemente valoroase. 
Aceste „ultime grăunțe” sînt cele care 
rămîn în sita prin care se cerne între
gul tineret școlar american și care, în 
ultima fază, vor fi prelucrate în colegii, 
în universități.

ANTRENAMENTE ZILNICE. Un »1 
doilea mare „secret” al înaltei măleJ.-'l 
a jucătorilor de baschet americani este 
faptul că de la 8—9 ani (școala elemen
tară), de cînd încep să practice acest 
sport, Zilnic la ora 15 (oră comună de 
începere a antrenamentelor pentru în
treaga Americă) ei se prezintă, învață 
și repetă elementele fundamentale ale 
acestui sport.

Plini de entuziasm, copiii ascultă și 
execută cu toată conștiinciozitatea exer
cițiile indicate de antrenor, căutînd ca 
fiecare repetare să fie mal bună decît 
cea precedentă, căutînd ca prin fiecare 
repetare să-șl întreacă coechipierul în 
exactitate și promptitudine. In acest 
fel, sarcina antrenorului este cît se 
poate de ușoară, el trebuind numai să 
anunțe exercițiul și apoi să treacă de 
la un jucător la altul, ca să corecteze. 
Antrenorul nu trebuie să Insiste mereu 
pentru o repetare corectă, deoarece fie-

care dintre sportivi caută acest lucru? 
ba mai mult, fiecare caută să vină cu 
ceva personal în execuție.

Locurile de exerciții, ’ terenurile, sînt 
de cele mai multe ori în stare excelen
tă. Tot atît de important este și faptul 
că acestea sînt dotate cu toatr cele ne
cesare și că, mai ales, se găsesc ,, chiar 
în ușa școlii", ceea ce scutește pe elevi 
de drumuri lungi — dus și întors 
care le-ar răpi un timp prețios din tim
pul pregătirii școlare. îmbrăcămintea și 
încălțămintea pentru antrenamente este 
pusă la dispoziție de școală.

COMPETIȚIILE (NUMĂRUL DE 
JOCURI) sînt un alt „secret" al succe
selor olimpice ale baschetulu’ american, 

în numărul din noiembrie 1964 al re
vistei „Basket-ball”, organ oficial al fe
derației franceze de baschet, Robert 
Busnel, președintele comisiei tehnice din 
Federația internațională de baschet, a 
nalizînd comport ea echipelor la Olim
piada de la Tokio, scrie despre jucătorii 
americani : „calități fizice deosebite, ta
lie, viteză, tehnică, tactică, adresă, dar 
mai ales o suplețe aparte, c eleganță 
a mișcărilor, o relaxare în joc, o încre
dere în posibilitățile lor, o atitudine im
perturbabilă, un echilibru perfect*.... 
Toate aceste calități, amintite de fostul 
antrenor al reprezentanților cocoșului 
galic, sînt rezultatul numărului mare de 
jocuri pe care îl dispută în fiecare se
zon, de mici, jucătorii de baschet ame
ricani.

Fiecare stat american are o federație 
a școlilor medii. Această federație se 
subîmparte în interiorul statului în dis
tricte. Fiecare district cuprinde 8—10: 
școli, care nu sînt prea depărtate una 
de alta. Fiecare școală are culorile ei 
proprii, propriul ei echipament și nu
mele ei, pe care nici o altă școală nu 
are dreptul să le poarte, ci numai ea.

între aceste școli componente ale dis
trictului se dispută un turneu (tur-re- 
tur) cu cîte două jocuri pe săptămînă 
(miercuri și vineri), turneu menit să 
desemneze echipa care, împreună cu 
celelalte campioane de districte, își va 
disputa invidiatul titlu de campioană a 
statului respectiv. Acest turneu este eli
minatoriu. Este o luptă dură, în care se 
călesc și se formează viitorii compo
nent! ai reprezentativei olimpice a S.U.A 

Cei mai buni jucători sînt cunoscuți 
în toată America. în fiecare joi și sîm- 
bătă ziarele locale sînt pline de rezulta
tele jocurilor dintre școli, publicînd am
ple reportaje despre meci, despre jucă
tori (număr de aruncări: încercate și 
reușite, număr de recuperări etc.) și cu 
fotografii de faze de joc si cu fotografii 
ale celor mai buni. Rezultatele remarca
bile ale vreunuia dintre acești tineri 
sînt publicate in revistele de speciali
tate, care pe lîngă fotografiile vedete
lor profesioniste și de la colegii, publică 
și pe acelea ale tinerilor din ;,high 
school”. în felul acesta, orice antrenor 
— indiferent în ce parte a 
crează — cunoaște pe cei 
jucători din școlile medii 
Americă. Acesta este un 
în același timp un mijloc de cunoaștere 
a celor mai buni.

Americii lu- 
mai valoroși 
din întreaga 
stimulent și

VASILE POPESCU
antrenor

Fază din meciul Știința Buc.—Voința Brașov. In imaginea noastră, Eț 
Nagy (Știința) aruncă nestingherită la panou.

SERIA I

MASCULIN, SERIA I

l.Dlnamo Buc. 20 18 2 1665:1310 38

2. Steaua Buc. 20 16 4 1565:1254 36

3. Știința Timiș. 19 12 7 1350:1276 31

4. știința Buc. 20 11 9 1404:1359 31

5. Dinamo Oradea 20 11 9 1421:1371 31

6. Rapid Buc. 20 10 10 1449:1401 30

7. St. roșu Brașov 20 10 10 1492:1527 30

8. Știința Cluj 20 9 11 1375:1286 29

9. știința Tg. Mureș 20 6 14 1415:1570 26

10. Farul Constanța 19 6 13 1168:1446 25

11. C.S.M.S. Iași 20 5 15 1259:1520 25

12. Politehnica Cluj 20 5 15 1212:1455 25

Foto : T. Roibu

Cupei 6 MartieIn prima etapă a
REZULTATE: Steaua — Gloria 

16—0 (întrerupt în min. 25!) ; Grivița 
Roșie — Olimpia 29—3 (15—0) ; Pro
gresul — Știința Petroșeni 8—6 
(8—0); Constructorul — Dinamo 6—0 
(3-0).

Ieri dimineață s-a dat startul in noul 
sezon competițional de rugbi. Amatorii 
sportului cu balonul oval s-au întîlnit 
în tribunele stadionului Constructorul 
pentru a urmări cele patru partide pro
gramate în cadrul primei etape a „Cupei 
6 Martie".

Partida inaugurală, cea dintre Steaua 
și Gloria, a început cu evidenta supe
rioritate a militarilor care, în min. 25,

conduceau cu 16—0, prin punctele rea
lizate de Ciobănel (încercare transfor
mată de Penciu), Penciu (lovitură de 
pedeapsă), Ionescu (o încercare ne
transformată și alta transformată de 
Penciu). La scorul de 16—0, „supa
răți" de o decizie a arbitrului Ștefan 
Constantinescu, metalurgiștii au părăsit 
terenul !?...

Cel de al doilea meci a subliniat di
ferența de valoare dintre cele două 
formații, Grivița Roșie dștigînd la scor 
în fața formației Olimpia (Flacăra 
roșie). Progresul și Știința Petroșeni 
au desfășurat un joc spectaculos, în
cheiat cu victoria bucureștenilor. Mai

echilibrat și interesant a fost însă jocul 
dintre Ditiamo (cu o echipă formată 
din multe rezerve) și Constructorul. A 
cîștigat Constructorul prin punctele 
realizate de Lăzărescu (încercare) și 
Haralambie (lovitură de picior căzută).

Felicitînd pe organizatori pentru efor
turile depuse ca terenul să fie practi
cabil, le reproșăm totuși lipsa de pre
ocupare pentru asigurarea ordinei ne
cesare, ceea ce a făcut ca uneori spec
tatorii să pătrundă în spațiul de joc, 
împiedicînd buna desfășurare a parti
delor.

FEMININ,

1. Știința Buc. 12 11 1 780:590 23

2. Rapid Buc. 12 11 1 842:580 23

3. Voința Buc. 12 9 3 706:575 21

4. Mureșul Tg. Mureș 12 8 4 627:608 20

5. Știința Cluj 12 6 6 585:596 18
4. Constructorul Buc. 12 6 6 683:645 18
7. Voința Brașov 12 4 8 683:688 16
8. Progresul Buc. 12 4 8 550:599 16
9. Voința Oradea 12 1 11 463:766 13

10. Știința Constanța 12 0 12 482:754 1?

• Meciul restant Farul Constanța —
Știința Timișoara va avea loc în ziua de 
3 martie.

• Etapa campionatelor republicane ca
re trebuia să se desfășoare la 7 martia 
va avea loc în ziua de 11 martie.

'• Duminică 14 martie se reiau între
cerile din seria a H-a a campionatelor 
republicane.

N. T01ț.ACEI£-coresp.
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALAi

DIN SPORTURILE DE IARNĂ
«MONDIALELE* DE PATINAJ ARTISTIC, MIINE CEL DE 

HOCHEI PE GHEAȚĂ • ALTE ȘTIRI

de sporturi de iarnă

> AZI ÎNCEP

In stațiunea de sporturi de iarnă 
Colorado Springs (S.U.A.) încep astăzi 
campionatele mondiale de patinaj ar
tistic la care participă 95 de patinatori 
din 13 țări. Cu mare interes este aștep
tată revanșa în proba masculină in
dividuală între campionul european, 
austriacul Emmerich Danzer și fran
cezul Alain Calmat. La feminin printre 
favorite se numără și austriaca Regine 
Heithezer, campioană a Europei. Spe
cialiștii consideră că în proba de dans 
frații Pavel și Eva Roman nu pot 
pierde titlul. La perechi participă Lud
mila Belusova și Oleg Protopopov 
(U.R.S.S.) cîștigători ai medaliei de 
aur la recentele campionate europene.

★
Miercuri se deschide la Tampere 

(Finlanda) cel de al 32-lea campionat 
mondial de hochei pe gheață, cea mai 
importantă competiție a sezonului spor
tiv de iarnă. înaintea startului, echi
pele participante au susținut duminică 
ultimele meciuri de verificare. Iată și 
rezultatele înregistrate: Moscova: 
U.R.S.S. — Canada 3—3 (2—1 ; 0—1 ;

1—1); Praga: R.S. Cehoslovacă — 
Elveția 4—1 (2—0; 1 — 1 ; 1—0) ; 
Lahti: S.U.A. — Finlanda 3—2 (2—0; 
0—2 ; 1—0) ; Stockholm : Suedia — 
R.D. Germană 8—3 (1—1 ; 5—2 ; 2—0).

★
Cel de al 4-lea campionat mondial 

de hochei cu mingea (Bandy) s-a în
cheiat la Moscova cu victoria echipei 
U.R.S.S. care, în ultimul meci, a făcut 
joc egal (3—3) cu Suedia, după ce 
învinsese cu 5—0 Finlanda și cu 4—0 
Norvegia. Viitorul campionat mondial 
se va desfășura î- ___1 1227 î.. 2—
landa.

în anul 1967 în Fin-

★
ultima zi a concursu- 

................ ,___  de schi de la Kranjska 
Gora (Iugoslavia), s-a disputat proba 
de slalom special. A cîștigat francezul 
Michel Arpin care a realizat în cele 
două manșe timpul total de 116,15. 
Austriacul Franz Diegruber s-a clasat 
pe locul doi cu 117,32. Printre cei 14 
schiori care au abandonat se numără 
francezul Pierre Stamos, Dibona 
(Italia), Nenning (Austria) și Sodat 
(Austria).

Duminică, în 
lui international

Răsfoind presa străină

Succesele lui Ron Clarhe-un rezultat al perseverentei
Ziarul polonez „PRZEGLAD SPORTOWY" publică un articol, privitor 

la performanțele atletului australian Ron Clarke, din care spicuim rindurile 
de mai jos.

pentru Olimpiada alba“
Comitetul de organizare a Jocurilor 

Olimpice de iarnă din 1968, de la Gre
noble, a făcut cunoscut bugetul sau în 
vederea marilor întreceri din anul 1968. 
Acesta prevede o sumă de 50 milioane 
franci, dintre care guvernul francez va 
pune la dispoziție, între anii 1965— 
1968, cîte cinci milioane franci anual, 
restul de 30 de milioane urmînd să 
fie acoperite din veniturile întrecerilor. 
Se consideră că această sumă va fi 
suficientă pentru a se face față nece
sităților privind construcțiile și amena
jările noi care vor găzdui „Olimpiada 
albă".

Printre principalele construcții olim
pice ce urmează să fie ridicate se află

o nouă pîrtie de schi în regiunea 
Chamrousse, o pîrtie pentru probele de 
schi fond și o trambulină care să per
mită sărituri pînă la 75 m în locul de
numit Le Cercors, precum și pîrtia de 
bob în Alpe d’Huez. In afara acestora, 
chiar în Grenoble vor 
nou stadion de gheață 
ce va permite sărituri 
Tot în oraș se va afla 
Franța pentru probele 
teză. Organizatorii Olimpiadei s-au 
gîndit și la posibilitatea lipsei de ză
padă în iarna anului 1968 și de aceea 
au fost comandate mașini speciale care 
vor fabrica și vor împrăștia zăpada.

fi construite un 
și o trambulină 
pînă la 90 m. 

prima pistă din 
de patinaj vi-

Ani în șir, istoria alergătorilor de 
fond a consemnat aproape exclusiv 
succese ale sportivilor europeni. Riva
litatea sportivă de pe continentul nos
tru a făcut ca o dată cu recordurile să 
se nască și legende despre atleți ca 
Kolehmainen, Nurmi, Ritola, Lehtinen, 
Sahninen, din perioada hegemoniei fin
landeze, despre cehoslovacul Zatopek, 
sovieticii Kuț și Bolotnikov, englezii 
Chatawav și Pirie, maghiarul Iharos. 
Supremația europeană a fost atacată 
pentru prima oară în timpul J.O. de la 
Roma, cînd neo-zeelandezul Halberg a 
cucerit titlul olimpic în proba de 5 000 
m. După cum avea să se vadă mai 
tîrziu, Halberg era doar prima rîndu- 
nică a „marii invazii" a alergătorilor 
fondiști de pe alte continente, la Tokio 
titlurile de campioni olimpici fiind cu
cerite la 5 000 și 10 000 m de ameri
canii Schul și, respectiv. Mills. La 
10 000 m atle’ții europeni au fost prac
tic eliminați din primul plan al cursei, 
lupta finală angajîndu-se între patru 
sportivi neeuropeni.

Ultima consolare a Europei era aceea 
că pe tabela recordurilor mondiale con
tinuau să figureze „performanțe euro
pene". Anul 1964 a făcut însă corectări 
și în această direcție. Autorul principal 
al asaltului continuu împotriva supre
mației europenilor în probele de fond 
este — fără discuție — australianul 
Ron Clarke. în numai 13 luni el a în
cheiat disputa cu recordurile mondiale 
la 5 000, 10 000, 6 mile și 3 mile, dînd 
astfel ultima lovitură îndelungatei he
gemonii a fondiștilor europeni. Istoria 
atletismului mondial consemnează ast
fel ca un fapt semnificativ primul nume 
al unui alergător neeuropean în tabe
lele recordurilor mondiale pe 5 000 și 
10 000 m.

Cine este Ron Clarke ? După cum se

știe, numele lui a devenit cunoscut opi
niei publice mondiale cu prilejul J.O. 
de Ia Melbourne, cînd i-a revenit cin
stea de a aprinde flacăra olimpică. 
Consemnat atunci doar printr-o singu
ră frază, numele lui Ron Clarke a fost 
dat curînd uitării. Participarea lui 
simbolică la Jocurile Olimpice a avut 
însă o mare înrîurire asupra psihi
cului și planurilor de viitor ale tînă- 
rului alergător. El și-a propus a- 
tunci să-l egaleze pe Vladimir Kuț,

O imagine de neuitat pentru Ron 
Clarke: în 1956, purtînd flacăra olim
pică de la J. O. de la Melbourne. Pe 
atunci atletul australian era un junior 
necunoscut. Acum el este 
mare fondist al lumii.

cel mai

CAMPIONATELE DE FOTBAL ÎN ȚĂBILE EUROPENE
IUGOSLAVIA (etapa a 15-a — pri

ma din retur). Sarajevo — Treșnevka 
3—1, Vardar — Jeleznicear 0—2, 
O.F.K. Beograd — Hajduk Split 0—0, 
Rjeka — Partizan Belgrad 1—0, Rad- 
nicki — Velej 5—1, Zagreb — Vojvo- 
dina 2—2, Sutieska — Dinamo Zagreb 
0—1. Situația primelor clasate:
Sarajevo 
Partizan Belgrad 
Dinamo Zagreb 
Jeleznicear

FRANȚA (etapa

SPANIA (etapa a 23-a). Valencia 
— Oviedo 8—1, Corruna — Sevilla 
4—0, Cordoba — Betis Sevilla 1—-0. 
Atletico Madrid — Espanol Barcelona 
3—0, Murchia — Atletico Bilbao 1—1, 
Saragossa — Elche 5—1, F. C. Bar
celona — Real Madrid 1—2-

— A.S.K. Vorwârts Berlin 4—2, S.C. 
Dynamo Berlin — S.C. Neubranden
burg 4—0, Motor Zwickau — S.C. Em- 
por Rostock 0—1. Lokomotive Stendal

■ • * * Motor— F.C. Leipzig 2—0, S- C.
Jena — Motor Steinach 3—0.

22 
21
20
19

Real Madrid 
Atletico Madrid 
Saragossa 
Valencia
F. C. Barcelona

Motor Jena 
Emper Rostock 
Vorwărts Berlin

ȘTIRI,

16 10 3
16 10 1
16 9 3

REZULTATE

3
5
4

29:15
27:16
30:19

23
21
21

atletul care reușise în patria 
Clarke rezultate excepționale, 
secință, Clarke a început un antre
nament intens, științific. Mulți ani 
însă performanțele sale atingeau doar 
un nivel intern și nu făceau obiectul 
comentariilor presei sportive mondiale. 
Deși marile succese nu-i surîdeau, Ron 
Clarke persevera. Efectuînd antrena
mente neobișnuit de grele și dînd do
vadă de o mare ambiție, Clarke ajunge 
în cele din urmă să-și atingă scopul 
propus. In decembrie 1963 agențiile de 
presă transmiteau din Australia că re
cordul lui Bolotnikov pe 10 000 m că-

lui 
în

Ron 
con-

24-a). Nantes —
Bordeaux

a
Lens 1—1, Stade Francais
0—0. Sedan — Rennes 2—2, Monaco 
— Nîmes 1—1, Valenciennes — Lyon 
1—1, Toulouse — Strasbourg 0—0, 
Lille — Rouen 1—0, "
Toulon 1—0, Sochatix
Bordeaux
Valenciennes
Nantes 
Toulouse
Rennes
Strasbourg

St. Etienne — 
— Angers 2—0.

6 6 32:23
8 6 37:22
8 6 47:35
8 6 39:32
7 7 48:34

11 4 38:32

21 12
24 10 
24 10
24 10
24 10
23 8

30
28
28
28
27
27

ANGLIA (etapa a 31-a). Burnley — 
Arsenal 2—1, Everton — Blackpool 
0—0, Chelsea — Stoke 2—0, Fulham 
— Sunderland 1—0, "
Leeds 
Aston 
cester 
2—1 
1—L

Tottenham — 
United 0—0, West Bromwich — 
Villa 3—1, Nothingham 
2—1, Westham - 
Shefield United — 
Manchester United 

hampton Wanderers 3—0.

Lei-
Lîverpool 

Blackburne 
— Wolver-

(sferturi de finalăR.F. GERMANA
în Cupa R.F.G.). Mainz 05 — F. C. 
Nurnberg 0—3, Alemannia Aachen — 
Hanovra 2—1, Schalke 04 — Stutt
gart 4—2. Eintracht Braunschweig — 
Borussia Dortmund 0—2. Meciuri res
tante din campionat: Munchen 1860— 
Karlsruhe.r S.C. 9—0, F. C- Kaiserslau
tern — Borussia Neukirchen

IVerder Bremen 
F. C. Koln 
F. C. Niimberg

PORTUGALIA. în

2—0.

campionilor Americii 
Juniors — Quito (E-

22 11
22 10
22 10

30
27
27

etapa a 18-a, în 
derbiul oampionatului, Benfica a dis
pus cu 3—0 de cea de a doua clasată, 
Academica.
Benfica 
Academica 
Porto
C.U.F.

18 12 5 1 60:11
18 12 1
18 11 2
18 10 4

5 44:26
5
4

35:21
37:23

29
25
24
24

16-a).
Chelsea
Leeds United 
Manchester United 
Tottenham

30 20
31 19
30 17

6
7
9

31 14 7

R.D. GERMANĂ (etapa a
Wismut Aue — S.C. Karl Marx-Stadt 
1—1, Chemie Leipzig — Dynamo 
Dresda 1—0, S.C. Aufba- Magdeburg

Concursul internațional de schi 
al armatelor prietene

® In „Cupa 
de Sud": Boca 
ctiador) 4—0 (în primul joc 2—1). La 
Lima: Alianza — Vasas Budapesta 
1—0; la Durman (Sudan); Spartak 
Sokolovo — Vars 2—1; la Sydney: 
Selecționata orașului — Torpedo Mos
cova 1—1.

• Comitetul de urgență al Federa
ției internaționale de fotbal, din care 
fac parte Stanley Rous, V. Granatkin, 
O Barassi. H. Kaiser. H. Cavan, s-a 
întrunit la Ziirich. Printre problemele 
principale discutate cu acest prilej a 
figurat și propunerea Comitetului in
ternațional olimpic de a se crea o fe
derație de fotbal pentru amatori. După 
cum se știe, C.I-O. a sugerat ca fot
balul și ciclismul să-și constituie fe
derații separate de cele profesioniste, 
pentru a putea figura pe viitor în pro
gramul Jocurilor Olimpice.

Această propunere va fi studiată 
din nou cu prilejul viitoarei sesiuni a 
C.I.O., programată la Lausanne.

Comitetul a recomandat organizarea 
de cursuri de arbitri în America de 
Sud, în America Centrală și în Africa 
și a aprobat totodată disputarea în lu
na aprilie a unei întîlniri între o se
lecționată europeană și o echipă en
gleză pentru sărbătorirea celebrului 
jucător englez Stanley Matthews.

La biatlon Gh. Vilmoș pe locul 5
MOSCOVA 1 (Agerpres). La Lenin

grad a început concursul internațional 
de schi al armatelor prietene. Proba 
de biatlon, desfășurată pe o tempe
ratură de minus 20 grade, a fost cîști- 
gată de Nikolai Puzanov (U.R.S.S.) 
— lh22:19,0 (19). Campionul olimpic 
Vladimir Melanin a ocupat locul 3 cu 
timpul de lh25:37,0 (17), iar concu-

rentul romîn Gheorghe Vilmoș locul 5 
— lh30:51,0 (16).

Ștafeta 4x10 km a dat următorul 
clasament: 1. U.R.S.S. (Krasavin. Bu- 
rîlov, Vagonov, Akentiev) 2h2l:56,0; 
2. R.P. Polonă 2h28:12,0; 3. R.S. Ceho
slovacă 2h29:47,0 ; 4. R.P. Romînă 
2h33:07,0 ; 5. R.D. Germană 2h33:08,0; 
6. R.P. Mongolă 2h36:58,0 ; 7. R. P. 
Bulgaria 2h37:43,0.

1

P It Z E C L A. D
S PORTO WY

zuse, Clarke spera ca în 1964 să reali
zeze victorii mari. Deoarece Jocurile 
Olimpice urmau să se desfășoare la 
Tokio, atletul australian nădăjduia că 
într-o țară cu o climă apropiată celei 
din patria sa să cucerească medaliile 
de aur la 5 000, 10 000 și maraton. S-a 
antrenat mult, bizuindu-se îndeosebi pe 
marea sa rezistență.

După cum bine se știe, favoritul s-a 
întors de la J.O. fără nici o medalie de 
aur. In fiecare probă la care a luat 
startul a întîlnit adversari foarte pu
ternici, mai rapizi decît el și ia^ fel de 
rezistenți, cu o excepțională dorij de 
afirmare. în general, corn por ta W; lui 
Clarke la Tokio a constituit o dezilu
zie pentru suporterii săi.

Dar nici acest insucces nu a fost 
în măsură să-l descurajeze. A căutat 
să demonstreze prin performanțe că i 
se cuvine un Ioc în rîndul marilor atleți 
ai lumii, alături de Nurmi, Zatopek, 
Kuț, Iharos, Bolotnikov. „Efectul" a- 
cestei ambiții este acum cunoscut: 
toate recordurile de la 3 mile la 10 000 
m se află în prezent în posesia lui Ron 
Clarke. Ultimul rezultat înregistrat de 
el la 5 000 m — nou record mondial — 
este, într-un anume fel, o încoronare a 
marii sale „curse" pentru recorduri 
mondiale. Fără îndoială, performanța 
de 13:33,6 pe această distanță este cel 
mai valoros record mondial al probelor 
de fond. Timp de șapte ani mulți atleți 
încercaseră, dar fără succes, să corec
teze recordul de 13:35,0 deținut de Kuț.

Neîndoios, Ron Clarke este un atlet 
valoros. Totuși, acestei mari individua
lități îi lipsește parcă ceva, ace! ceva 
care este arta de a cîștiga marile con
cursuri. Dispunînd de o neobișnuită re
zistență și de un mare simț al ritmului, 
Clarke nu este totuși capabil de un 
finiș impetuos, caracteristic altor mari 
fondiști. Din această cauză, el stabi
lește cele niai bune performanțe ale 
sale în competiții mici, cînd adversarii 
rămîn mult în urma sa. Aceasta îl de
termină ca în compania unor nume ce
lebre ca cele ale lui Nurmi, Zatopek, 
Kuț, Iharos și Bolotnikov, Clarke să 
ocupe ultimul loc. Nurnii, Zatopek sau 
Kuț se impuneau nu numai prin recor
duri excepționale, dar ei și entuziasmau 
pe spectatori. Clarke n-a reușit pînă 
acum lucrul acesta".

ȘTIRI © REZULTATE ® ȘTIRI • REZULTATE
• La Hobart au început campiona

tele de natație ale Australiei. Tînărul 
Peter Reynolds în vîrstă de 16 ani a 
cîștigat în prima zi două titluri: 
110 yarzi spate — 1:02,6 și 220 yarzi 
mixt — 2.22,3. Eleva din Sydney, Cathy 
Wainwright și-a adjudecat proba de 
880 yarzi liber, reușind să stabilească 
cu timpul de 9:58,2 un nou record al 
Australiei. Ea a corectat cu 13 sec. 
vechiul record deținut de lisa Kondrads.

Tn ziua a doua a concursurilor Peter 
Reynolds și-a înscris în palmares al 
treilea titlu, terminînd victorios și în 
proba de 440 yarzi mixt, cu un rezultat 
de 5.03,5 (ncu record australian). Iată 
celelalte rezultate înregistrate: mascu
lin : 220 yarzi fluture: Starke 2:13,4; 
440 yarzi liber: John Pick 4:24,7; fe
minin; 110 yarzi liber: Janne Murphy 
1:03,1; 110 yarzi fluture: Groeger
1:12,3; 110 yarzi bras: Heather Yaville 
1:20,1. Recordmana mondială și cam
pioana olimpică Dawn Fraser nu par
ticipă la actuala ediție a campionatelor.

• Fostul campion mondial de șah, 
Mihail Botvinnik, a cîștigat turneul in
ternațional de șah de la Nordwijk 
(Olanda), totalizînd 6 puncte din 7 
posibile. Pe locurile următoare s-au cla
sat Trifunovici (Iugoslavia) — 4,5 
puncte ; Flohr (U.R.S.S.) — 4 puncte ;

Larsen (Danemarca), Vandenberg 
(Olanda) — 3,5 puncte; Boboțov (R.P. 
Bulgaria), Donner (Olanda) — 
3 puncte: Kort (Olanda) 0,5 puncte. —j

• In localitatea Osnabrueck sȚasșfe-
putat întîlnirea internațională feminină 
de handbal dintre reprezentativele 
R.F. Germane și Danemarcei. Jocul s-a 1
încheiat cu un rezultat de egalitate: 
8—8 (4—4).

• La Baltimore, în cadrul reuniunii 
atletice disputată pe teren acoperit, 
polonezul Andrzej B denski a cîștigat 
proba de 600 yarzi find cronometrat în 
1:10,6. El l-a învins pentru a doua 
cară pe canadianul B 1 Crothers, care 
la J.O. de la Tokio a ob'inut medalia de 
argint în proba de 800 m.

'»

PROPUNERE PRIVIND VIITORUL JOCURILOR OLIMPICE
LONDRA, (Agerpres). — Re

vista britanică „World Sports" pu
blică, în legătură cu Jocurile Olimpice, 
un articol semnat de celebrul antrenor 
australian Percy Cerutty. Intre altele, 
acesta propune ca pe viitor Jocurile 
Olimpice să fie patronate de O.N.U., 
numărul sporturilor să fie redus la 6 
(atletism, natație. lupte, box, gimnas
tică, haltere) și întrecerile să se des-

fășoare totdeauna în același loc (de 
preferință Atena).

Marchizul D’Exeter, vicepreședinte 
al C.I.O. nu împărtășește punctul de 
vedere expus de antrenorul australian, 
considerînd că Jocurile Olimpice tre
buie să rămîna sub egida Comitetu
lui Internațional Olimpic, iar numă
rul sporturilor incluse în programul 
olimpic să fie de 18.

A început turneul 
international de tenis 

de la Moscova
MOSCOVA, 1 (prin telefon). Dumi

nică au început în capitala Uniunii 
Sovietice întrecerile unui interesant 
turneu internațional de tenis, pe teren 
acoperit. Participă tenismani din R. S. 
Cehoslovacă, Finlanda, Franța, R.P. 
Ungară, Suedia, R.F. Germană și 
U.R.S.S. R.P. Romînă este reprezentată 
de Mărmureanu și Bosch. în primul 
tur al competiției, Mărmureanu a eli
minat pe Burko (U.R.S.S.) cu scorul de 
6—4, 7—5, iar Bosch a fost învins 
de Iușko (U.R.S.S.) cu 6—4, 7—5. In 
proba de dublu bărbați, cuplul sovietic 
Metreveli, Mdzinarișvili a dispus de 
perechea Mărmureanu, Bosch cu 6—4, 
6—4. Partidele continuă toată săp- 
tămîna.
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