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Rezultate preliminarii ale alegerilor
La Comisia Electorală Centrală și la Con- 

>iliul de Stat al R. P. Romine s-au primit date 
provizorii cu privire la rezultatele alegerilor 
pentru Ma.rea Adunare Națională și sfaturile 
oopulare regionale, orășenești, raionale și co- 
țnunale.

pentru Marea Adunare Națională au întrunit 
peste 99 la sută din totalul voturilor exprimate.

In circumscripția electorală „Grivița Roșie41 
din Capitală, din 34 690 alegători înscriși în 
liste s-au prezentat la urne 34 686 alegători, 
care au votat în unanimitate pentru candidatul

Năzuințe, gloduri, idealuri...
Printre milioanele de alegători, care duminică s-au prezentat in fața 

urnelor spre a-și da votul lor candidaților F.D.P., au fost și tinerii construc
tori de la Șantierul Naval din Galați. Iaiă-i pe o parte dintre aceștia în fața 
urnei de la secția de votare nr. 7.

In listele de alegători pentru Marea Adu
lare Națională și sfaturile populare au fost în
scriși aproximativ 12 800 000 cetățeni față de 
12 444 977 în alegerile pentru Marea Adunare 
Națională din 1961.

S-au prezentat la vot aproape toți alegătorii 
înscriși în lisk

Candidați! Frontului Democrației Populare

★

Frontului Democrației Populare în alegerile 
pentru Marea Adunare Națională, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Datele definitive asupra rezultatelor alegeri
lor vor fi date publicității mîine, 10 martie, de 
Comisia Electorală Centrală pentru Marea Adu
nare Națională și de Consiliul de Stat al 
R. P. Romîne pentru sfaturile populare.

(Ager preș)
★★

ÎNTR-O ENTUZIASTA UNANIMITATE

In primele ore ale dimi
neții s-au prezentat la vot 
și membrii cooperativei 
agricole de producție din 
comuna Fierbinți, raionul 
Urziceni, reg. București. 
Au venit in costume de 
sărbătoare, pentru a-și da 
din toată inima votul lor 
pentru înflorirea patriei 
socialiste, pentru bunăstare 
și pace.

Cetățenii patriei au votat
pentru socialism, bunăstare și pace
CRAIOVA

Și orașul Craiova a trăit sărbăto
rește marele eveniment politic din via
ța tării — ziua alegerilor, zi în care 
pelățenii orașului nostru și-au dat cu 
încredere votul lor celor mai buni fii 
ai poporului.

Printre cetățenii prezenți încă din 
primele ore ale dimineții în fața sec
țiilor de votare am recunoscut mulți 
dintre sportivii fruntași ai Craiovei. 
La secția de votare nr. 48 l-am întîlnit 
pe maestrul sportului Dumitru Ciubo- 
gi.ru, alături de elevul său Ștefan 
Panduru, care vota pentru întîia oară. 
JLa secția nr. 16 au votat o mare 
parte dintre sportivii asociației Electro- 
putere. Activistul sportiv Vladimir 
Cojocaru și luptătorul Constantin Bu- 
șoi, buni prieteni, au votat împreună. 
Pe fețele lor, ca și pe ale tuturor ce
lorlalți oameni ai muncii, prezenți aci, 
am citit bucuria și satisfacția îndepli
nirii unui înalt drept cetățenesc.

La secția de votare nr. 72 am în- 
tîlnit-o pe tînăra sportivă Constanța 
iBurlacu, în vîrstă de 18 ani, titulară 
în echipa de volei din categoria A, 
Voința Craiova, care alături de alte 5 
•colege de echipă au votat pentru 
prima oară. La centrul de votare 148 
a votat și sportivul fruntaș Gh. Dra- 
goș, student în anul IV la Facultatea 
de horticultura, fruntaș la învățătură. 
Prin votul dat candidaților F.D.P. 
sportivii craioveni au mulțumit parti
dului și guvernului pentru minunatele 
condiții create pentru a învăța și pen
tru a face sport.

ROMICA SULȚ și ȘT. GURGUI, 
coresp-

ONEȘTI
Aceeași însuflețire, același entuziasm 

caracteristic tuturor orașelor și sate- 
for patriei a domnit duminică și in 
bnărul nostru Onești. Este tînăr O- 
neștiut și la fel ca el carnenii de aici, 
lată de ce pentru aproape 800 de tineri 
votul dat candidaților F.D.P. in aceas
tă primăvară a fost primul lor vot.

Printre cei prezenți la centrele de 
votare am intllnit mutți dintre tinerii 
care pe terenurile de sport ale Oneș- 
tiului au făcut cunoștință cu activita
tea sportivă. Printre alegătorii de la 

secția 1 de votare am intllnit pe com
ponența echipei de handbal Cauciucul. 
La secțiile de votare nr. 5 și 6 s-au 
prezentat popicarii și componența e- 
chipei de fotbal I.G.O., fruntași in 
campionatul orășenesc. Mulți dintre 
acești tineri sini cunoscuți ca mun
citori harnici și pricepuți in halele și 
secțiile combinatului și rafinăriei. Ca 
toții sînt hotărîți să obțină și pe viitor 
rezultate din ce in ce mai bune in pro
ducție și pe terenurile unde con
curează.

GH. GRUNZU - coresp.

PITEȘTI
Sportivii regiunii Argeș au votat în 

primele ore ale dimineții. Printre ei, 
tinerii din asociațiile sportive Meta
lul, Dinamo, Textilistul, Rapid, Pe
trolul din orașul Pitești, precum și 
sportivii orașelor Cîmpulung Muscel, 
Rm. Vîlcea, Slatina și Găești. Atmos
fera a fost entuziastă, sărbătorească. 
La secția de votare nr. 29 am 
găsit și foarte mulți sportivi. Printre 
cei dinții cetățeni ai orașului Pitești 
care își dădeau votul candidaților 
Frontului Democrației Populare se 
aflau sportivii Vasile Gheorghe și 
Ilie Barbu din echipa de volei Me
talul — fruntași in muncă și în sport 
— motocicliștii Florin lonescu și Con
stantin Popa, tinerii trăgători Gheor
ghe Negulescu și Gh. Zamfir, precum 
și întreaga echipă de fotbal care ac
tivează în categoria „C“.

Am stat de vorbă cu mulți Sportivi. 
Cuvintele lor au exprimat încrederea 
profundă în politica partidului nos
tru, hotărîrea de a merge înainte, 
pe drumul arătat de partid — dru
mul socialismului, al bunăstării și 
păcii.

M. ȘERBĂNOIU — coresp.

TG. MUREȘ
Printre primii care s-au prezentat 

duminică dimineața în fata urnelor de 
vot au fost și numeroși' sportivi din 
orașul nostru. La ora 6 dimineața 

luptătorul Gheorghe Vaida de la du
hul sportiv orășenesc Mureșul, care a 
împlinit de curînd 18 ani, a votat la 
secția numărul 6. „Dau votul meu cu 
încredere candidaților F.D.P. — ne-a 
spus tînărul sportiv — și mă angajez 
ca în activitatea mea profesională să 
mă număr mereu printre fruntași, iar 
ca sportiv să muncesc și mai mult, 
să-mi îmbunătățesc performantele spor
tive și să ajung în lotul reprezentativ 
de juniori."

Fotbaliștii echipei A.S.A. Tg. Mu
reș s-au prezentat în grup la secția 
de votare. Printre ei i-am recunoscut 
pe Țarălungă, Sătmăreanu (din lotul 
republican de juniori), Mecu, Gheor
ghe, Czako și alții.

In primele ore ale dimineții, la sec
ția numărul 22 s-au prezentat aileții

(Continuare în pag. a 2-a)

Un mare grup de sportivi ai clubului Dinamo București au votat la secția nr. 20 a raionului 1 Mai. Tn foto
grafie, voleibalista Margareta Șorban, componentă a lotului republican, introduce buletinele de vot In urnă,

Votează iocaMcff.^^ppriioB din frumoasa stațiune Poiana Brașov

gi.ru


Cetățenii patriei au votat
pentru socialism, bunăstare și pace

(Urmare din pag. 1)

'de la C.S.O. Mureșul, în frunte cu 
antrenorul lor, Iosif Buzdugan.

Pentru prima oară și-a exercitat 
dreptul de cot tînără campioană re
publicană la înot, Maria Klosz, din 
anul I al Școlii tehnice sanitare.

I. PAUȘ și C. ALBU, coresp.

SUCEAVA
Duminică, într-o atmosferă sărbăto

rească, sportivii suceveni au trecut 
prin fața urnelor laolaltă cu ceilalți ce
tățeni ai bătrânului și totuși mereu 
tînărului oraș. Mărețele realizări ob
ținute în toate domeniile de activitate, 
ca urmare a politicii înțelepte a parti
dului, le întîlnești pretutindeni. Cu re
cunoștință pentru ceea ce s-a înfăptuit 
pînă acum pentru viitoarea înflorire a 
regiunii și pentru creșterea continuă a 
bunăstării lor, sucevenii s-au prezentat 
cu entuziasm la vot, încă din primele 
ore ale dimineții.

Printre cei care au ținut să fie cît 
mai __ din vreme Ia secțiile de votare, 
am întîlnit numeroși tineri și tinere 
care au îndrăgit și practică sportul, 
cum sînt voleibalistele Maria Poleacu, 
Elena Silvestru și Oltea Vasminciuc, 
fotbaliștii Peter Cuciobinschi și Ananie 
Stoianov, handbaliștii Călina Ianesei 
și Gheorghe Stan, atleții Radu Cena-

Secția de votare nr. 47 din București. In țața urnelor s-au prezentat 
cetățenii noului cartier Balta Albă.

Prilejuri de justificată mîndrie
De fiecare dată, cină mă aflu în 

fața urnei de votare, încerc același 
puternic sentiment pe care ți-l dă 
exercitarea unuia dintre drepturile 
fundamentale ale omului: dreptul de 
a-ți exprima în mod liber putința de 
a alege pe conducătorii țării.

Și de data aceasta mi-am dat votul 
meu candidaților F.D.P. Este o mo
destă manifestare a încrederii mele de- 
săvîrșite în justețea politicii partidului. 
Activitatea mea sportivă mi-a dat po
sibilitatea să fac comparații în ce pri
vește ritmul general de dezvoltare a 
țării noastre în raport cu altele și tot
odată, de la an la an, să-mi dau sea
ma de prestigiul mereu crescînd al pa
triei noastre pe tărîm internațional. 
Sînt lucruri care, mai ales printre oa
meni străini, îți umplu sufletul de mîn
drie.

GHEORGHE CONSTANTIN 
maestru al sportului la fotbal

Sentimentul maturității
Duminică 7 martie am trăit pen

tru prima dată sentimentul deplinei 
maturități. M-am prezentat în fața 
urnei de vot pentru a exercita unul 
<iin drepturile fundamentale ale cetă
țenilor patriei, consfințite prin Consti
tuție, alegerea reprezentanților în or
ganele puterii de stat.

Privesc în urmă și întrezăresc dru
mul meu în viață, marcat de muRe' 
reușite- Pe toate le datorez condițiilor 
ruminate create tineretului nostru de 
către partid și guvern, posibilităților 
nelimitate de realizare deschise în fața 
fiecărui tînăc sau tânără. Spre pildă, 
eu- In acești patru ani din urmă am 
terminat școala medie, am intrai la 
facultate, am devenit de două ori cam-

SPORTUL POPULAR
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Votează studenții care locuiesc in modernele cămine de la complexul 
„Grozăvești" din Capitală.

dec și Dumitru Negurea, rugbistul 
Grigore Munteanu, hocheistul Vaisile 
Gireada. Toți aceștia, ca și mulți al
ții, aflați întâia oară în fața urnei, au 
dat cu încredere și hotărîre votul lor 
candidaților Frontului Democrației 
Populare.

C. ALEXA - coresp.

G I X l> I K I...
pion al țării la șah și campion mon
dial de juniori, am căpătat, împreună 
cu părinții mei, o locuință nouă. Am 
toate condițiile pentru a mă pregăti 
atît la facultate, cît și în disciplina 
sportivă pe care am îndrăgit-o, șahul.

Votul meu, dat din toată inima can
didaților Frontului Democrației Popu
lare, a constituit încă un semn de 
mulțumire adus partidului nostru. Sînt 
hotărît să întăresc acest vot, primul 
al maturității mele, cu eforturi sporite 
în toate activitățile pe care le depun.

FLORIN GHEORGHIU 
maestru emerit al sportului

Pentru succesele de azi 
și pentru cele de mîine

Dimineața, devreme, în drum spre 
secția de votare am întîlnit mulți cu- 
noscuți. Prieteni sau vecini. Oameni

De pe cuprinsul patriei
PREOCUPARE PENTRU 

ATRAGEREA FETELOR IN SPORT

Ga urmare a preocupării permanente 
a organizațiilor UCFS din regiunea 
Crișana, a crescut considerabil nu
mărul fetelor angrenate în activitatea 
sportivă. Este suficient să arătăm 
Xă în^^eastă regiuoe 4Q.000 de 
fete sânt membre ale UCFS și parti
cipă la diferite activități. O contri
buție serioasă în angrenarea fetelor 
în practicarea exeroițiiloc fizice îl au 
profesoarele și antrenoarele de edu
cație fizică.

Ilie Ghișa - coresp. reg.

DUMINICI CULTURAL-SPORTIVE

Duminicile cultural-sportive se bucură 
de multă popularitate în regiunea

SATU MARE
Duminică dimineața, de la orele 6, 

oamenii muncii din Satu Mare se în
dreptau spre secțiile de votare. Prin
tre ei am întîlnit tineri și tinere spor
tive, pe care am avut de nenumărate 
ori prilejul să-i urmărim pe terenu
rile și în sălile de sport.

■Componenții echipei de baschet Unio 
au putut fi văzuți în centrul orașului 
imediat după ora 6. Printre ei Vasile 
Zahman, Sorin Todea, Mircea Lupan, 
Barbu Muschici.

Tot împreună i-am întîlnit pe cîțiva 
dintre componenții echipei de fotbal 
Sătmăreana > Vasile Savaniu, Vasile 
Mihalca, Ion Borbeli, Alexandru Me- 
saroș, îndreptîndu-se spre secția de vo
tare nr. 3.
Au participat la vot, alături de toți cei

lalți oameni ai muncii, și componenții 
echipei de lupte de la asociația spor
tivă Unio, jucătoarele de handbal de 
la asociația sportivă Flacăra (dintre 
care unele au votat pentru prima oară), 
sportivii de la asociația Voința și de 
la celelalte asociații sătmărene.

TEODOR TOHÂTAN - coresp. reg.

care în ultimii patru ani au devenit 
ingineri sau medici, profesori sau teh
nicieni. La rîndu-mi am retrăit bucu
ria acestor ani în care mi-am văzut 
îndeplinite atîtea năzuințe. Să amin
tesc doar că în acest timp — în anul 
1962 — am primit titlul de maestru 
emerit al sportului, la care rîvnește 
oricare dintre sportivi. Cred că în a- 
semenea clipe fiecare își amintea de 
marile bucurii. Toate, laolaltă, traduc 
convingător înalta semnificație a vo
tului pe care l-am dat din toată inima 
candidaților F.D.P. Am făcut-o pentru 
tot ceea ce s-a realizat pînă azi, pen
tru tot ceea ce, cu siguranță, se va 
realiza mîine. Și, asemenea fiecăruia 
dintre cei care au trecut prin fața 
urnei, am însoțit votul meu cu hotă- 
rîrea fermă de a munci în viitor mai 
mult, mai bine.

ing, VIOREL MORARU 
maestru emerit al sportului

Argeș. Anul trecui au fost organizate 
peste 2 250 de astfel de acțiuni. Cele 
mai numeroase participări au fost în
registrate în raioanele Drăgănești, Sla
tina, Drăgășani, Horezu și Costești.

Ilie Fețeanu - coresp.

NOI RECORDURI REGIONALE
In cursul anului trecut sportivii bă- 

căoani au corectai 58 de recorduri 
regionale. Printre performeri se nu
mără eleva Elisabeta Baciu (Roman) 
cu două noi recorduri: 500 m plat — 
1:17,6- și 800 m plat — 2:14,2; I. 
Orghidan (Bacău) a alergat 100 m 
plat în 11 secunde; V. Sîrbu (Bacău) 
la triplusalt — 14,05 m; Olga Dolcan- 
ciu (Bacău) a sărit în lungime 5,32 
m. ș.a.

I. lancu - coresp. reg.

Exigență în selecție 
și pregătire, 

dar nu numai atît...
Există la Timișoara o instituție de 

învățămînt relativ tînără : din toamna 
trecută a pornit în al optulea an de 
existență. Și totuși, în ciuda acestei... 
vîrste fragede, Școala medie nr. 4, cu 
program special de educație fizică — 
despre ea fiind vorba — și-a dovedit 
în dese rînduri maturitatea. Destinată 
să asigure elevilor, paralel cu temeini
ce cunoștințe de cultură generală, de
prinderi motrice complexe și pregăti
rea într-o ramură sportivă pînă la 
nivelul marilor performanțe, școala 
timișoreană s-a străduit și a reușit să 
transpună în viață acest important 
deziderat. De la S.M. 4 s-au ridicat 
tinere talente ca Felicia Gheorghiță 
și Ana Nemeț, componente ale lotului 
reprezentativ al țării la handbal în 
7, campioană mondială în 1962. O 
altă reprezentantă a școlii, atleta Ro- 
dica Bucea, și-a înscris numele printre 
campionii balcanici la suliță. în afara 
celor amintiți, de-a lungul anilor,
S.M. 4 a mai dat cluburilor sportive 
timișorene o serie de elemente deose
bit de înzestrate : în atletism — Ele
na Vasi, Constantin Perju, Liliana 
Veselinovici, Rozalia Moțiu, Cornelia 
Rancov, Mircea Bota, Nicolae Ezechil, 
Ioan Delcov, Conrad Hiibner ; în gim
nastică — Despina Gruev, Gabriela 
Farisianu, Petru Sebu și Marcel Be- 
nea ; — în handbal — o întreagă 
echipă, care, sub emblema S.M. 4 Ti
mișoara, activează în categoria A 
(seria I). Cinci dintre fostele sau 
actualele eleve ale școlii — Lucreția 
Anca, Angela Moșu, Ana Nemeț, Te
reza Secheli și Aneta Schramko — 
fac parte din lotul de handbal al 
țării, care se pregătește pentru viitoa
rea ediție a campionatelor mondiale, 
în fine, „echipa divizionară care vine“, 
cum se recunoaște pretutindeni în ora
șul de pe Bega (aflată în întregime 
pe băncile școlii) cuprinde și ea tine
re cu certe perspective de afirmare : 
Georgeta Lascu. Viorica Dumitru, Mo
nica Madău, Elisabeta Simo, Georgeta 
Bratie, Carmen Dicu, Daniela Ionescu, 
Rozalia Pavel, Simona Arghir și Ana 
Sturzinger.

Cum s-ar spune, în direcția asigu
rării unui „schimb de mîine” valoros 
loturilor republicane, S.M. 4 Timișoa

Echipa de handbal a școlii, participantă la campionatul categoriei A, seria 1
ra și-a făcut datoria. Este foarte ade
vărat că, exceptînd handbalul, tinerii 
sportivi proveniți din această școală 
nu și-au continuat ascensiunea spre 
măiestrie, cu același avînt manifestat 
inițial. Absolvenți fiind sau, parte din 
ei, activînd chiar ca elevi în diferite 
secții de performanță din Timișoara, 
au slăbit „motoarele”. Răspunderea 
o poartă, desigur, noii lor antrenori, 
care forțîndu-le pregătirea sau, dim
potrivă, neglijîndu-le-o i-au adus în 
pragul anonimatului. Dar aceasta este 
o altă problemă.

Vom încerca în rîndurile de față 
să explicăm, după ce am asistat la 
adunarea generală de dare de seamă 
a asociației sportive a S.M. 4 (în 
paranteză fie zis, o adunare model), 
cum au reușit profesorii și antrenorii 
de aici să formeze pentru performanță 
atîtea elemente de nădejde...

în adunarea generală, prof. Constan
tin Popa, antrenorul secției de hand
bal, a spus-o clar : „Pentru ca să ajun
gem la performanțe mari, a trebuit 
să dovedim multă exigență în munca 
de selecție și de pregătire. Prima se
lecție s-a efectuat chiar la intrarea 
în școală. Medicul, cu care colabo
răm permanent, a făcut o serioasă 
triere : din cei care se înscriseseră 
pentru handbal, nu mai rămăseseră 
nici jumătate... Apoi, la concursul de 

admitere propriu-zis, a avut loc o ; 
doua triere. După aceasta, aproapi 
că nu mai puteam alcătui o echipă 
Elevii admiși în școală au susținut îi 
cursul anului, paralel cu antrenamen 
tele, meciuri săptămînale în cadru 
campionatului asociației. Era, în fond 
tot un mijloc de selecție, de verificări 
a posibilităților fiecărui sportiv sai 
sportive. Tot acest proces a cerut < 
muncă asiduă și metodică. Dar, pen
tru a aduce un handbalist, încă de p< 
băncile școlii, la nivelul unui maestru 
al sportului, aceasta este singura cale“.

Principiul exigenței în selecție și 
pregătire a stat și în atenția celorlalți 
profesori de specialitate. Iată punctul 
de vedere al prof. Silvia Mihăilescu : 
„Dificultatea intrării în școala noas
tră a ajuns proverbială. Dar, să nu 
fim rău înțeleși : cu copii care n-au 
nici o contingență cu sportul, nu poți 
face performanță, chiar dacă ar munci 
12 ore pe zi”. Și părerea unui alt pro-î 
fesor, I. Witman : „A primi în școală 
elemente fără aptitudini 'în sport, ca 
prim criteriu, este un non sens. Sîntem 
doar o școală cu program special de 
educație fizică. De aici și „rezistența” 
noastră la concursurile de admiter „ 
pe care unii părinți nu o înțeleg, o 
interpretează subiectiv”. în fine, și 
opinia conducerii școlii, exprimată 
prin profesorul Ion Ocolișan : „Din 
an în an ni s-au creat condiții tot 
mai bune pentru a transforma școala 
într-o pepinieră de sportivi de perfor
manță. Acesta este de altfel și rostul 
școlilor cu profil de educație fizică. 
Colectivul nostru, conștient de îndato
ririle sale, va lua poziție și pe viitor 
împotriva mediocrității în sport și va 
munci pentru obținerea de perfor
manțe tot mai înalte".

împotriva mediocrității în sport..; 
Foarte bine ! Dar la carte, la învăță
tură ? Cum s-a preocupat școala de 
îmbinarea sportului cu învățătura ? 
Cataloagele dovedesc că, în general, la 
S.M. 4 Timișoara, sportul și învăță
tura fac casă bună. Tonul îl dau chiar 
sportivii cei mai valoroși, handbalis
tele Georgeta Bratie și Carmen Dicu, 
surorile Rodica și Mariana Secoșan 
(gimnastă și atletă), gimnasta Deli; 
Szabo. Dar, oricît ar părea de ciudat, 

există și excepții. Aceea a atletului 
Lazăr Pîrvu mi s-a părut a fi cea 
mai dureroasă. Lazăr Pîrvu, elev în 
clasa a Xl-a este corigent la opt ma
terii 1 în adunarea generală, elevi, 
profesori și părinți au subliniat gra
vitatea acestui caz. Am vrut să-l cu
nosc pe Lazăr Pîrvu. Nu se afla în 
sală. Plecase la București, la concursul 
republican de sală pentru juniori. Am 
întrebat :

— Cu o asemenea situație la învă
țătură ?...•

— Antrenorul lui, profesorul Iovă- 
nescu, a insistat să fie luat...

Din goană după rezultate, în acest 
caz s-a pierdut ceea ce este esențial : 
anume că sportul trebuie să fie nu 
numai un mijloc de valorificare a 
aptitudinilor ci și un mijloc de edu
care, de formare a unor cetățeni in
tegri, multilateral pregătiți. Lazăr 
Pîrvu poate fi un sportiv talentat. 
Face atletism, baschet, gimnastică, 
handbal. înainte de toate, Lazăr Pîrvu 
are însă datoria să învețe, să-și for-' 
meze un drum în viață. Lucrul acesta 
ar fi fost de dorit să-1 înțeleagă și 
Lazăr Pîrvu (care nu mai este un 
copil), dar și profesorii, antrenorii lui.

La S.M. 4 Timișoara „cazul Lazăr 
Pîrvu” este, evident, singular. Totuși, 
este de neadmis. Și asta cu atît mai 
mult, cu cît la S.M. 4 s-au obținut 
rezultate frumoase.

S. TIBERIU
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Unele concluzii după taberele de pregătire
la munte ale loturilor de juniori și seniori

î n ultimii ani, calitatea selecției în atletism a crescut simțitor. Avem astăzi 
■ in Iotul de seniori și tineret o serie de elemente de perspectivă oa ; Mihaela 

Peneș, Iosif Nagy, Virgil Țibulschi, Gh. Costache, Adrian Gagea, loan Șerban, 
Petre Ciobanu, Vasile Dumitrescu, Victoria Pulpea și alții care, după cum știm, 
au obținut rezultate valoroase. Sînt insă șl o serie de tineri care bat pasul pe loc 
șl aceasta, în primul rînd, pentru că structura lor fizică și calitățile lor nu le per
mit să realizeze rezultate mai bune.Trebuie, deci, să muncim mai bine în direc
ția selecției, să căutăm mai mult elementele dotate. Cerem acest lucru antrenori
lor noștri, cu atit mai mult cu cît In momentul de față avem, la unele probe, un 
decalaj mare intre primii doi și restul sportivilor. Aceasta este situația la greu
tate, disc, î OW m obstacole, suliță, 1 500 m plat, 400 m plat etc.

Federația de atletism:, Cu sprijinul
secției tehnice a UCFS, a luat din
timp măsuri organizatorice pentru
ca în timpul vacanței de iarnă a
elevilor și studenților, loturile noa
stre de atletism de juniori și seniori 
să înceapă pregătirea în oele mai bune 
condițiuni pentru îndeplinirea obiecti
velor anului 1965.

Scopul taberelor la munte a fost rea- 
. lizarea unei pregătiri fizice generale 

pe baza specificului fiecărei probe în 
parte și a particularităților de pregă
tire ale fiecărui sportiv. Excursiile, 

, alergările și săriturile efectuate în ză
padă mare, la deal și la vale, alergă
rile pe intervale, alergările pe teren 
variat, exercițiile de forță executate 
în sala de gimnastică, diferite exerciții 
cu mingi medicinale, extensoare, exer
ciții de suplețe mobilitate, îndemînare, 
toate aceste mijloace au contribuit la 
atingerea scopului propus (bineînțeles, 
le se vor folosi cu diferite intensități 

pînă la sfîrșitui perioadei pregătitoare, 
ilar unele din aceste mijloace — cu un 

' volum mai redus — vor fi continuate 
- și în perioada competițională. pentru 
menținerea pregătirii fizice generale).

In timpul taberelor s-a putut con-

fost scăzut) șl, implicit, prut activita
tea circulației, să se elimine toxinele 
și să se realizeze o mai bună nutriție 
și oxigenare a celulelor, acest lucru 
ducînd la ridicarea (potențialului fi- 
ziolcigic al întregului organism.
In general, noi organizăm taberele la 

altitudini mari, dînd posibilitatea spor
tivilor să beneficieze de aerul curat 
de munte și pentru a se obișnui cu lu
crul în deficit de oxigen. In loc să 
profite de aceste condiții minunate 
pentru reconfortarea organismului, o 
bună parte a sportivilor preferă însă 
să ducă o viață sedentară, petreeîn- 
du-șl timpul fie In club, fie în cameră.

Antrenorii trebuie să-i obișnuiască 
atît pe sportivii începători cît șl pe cei 
avansați, ca în flecare dimineață să 
execute un program de înviorare pînă 
la 10—15 minute, flecare cu, mijloacele 
care-i stau la dispoziție.

Analizînd planurile de pregătire pe 
etapă a sportivilor care au venit în ta
bără, s-a putut trage concluzia că mal 
avem antrenori care au rețineri în pri
vința stabilirii unui volum de muncă 
mai mare în perioada de iarnă. Acest 
lucru s-a văzut în primele zile ale ta
berei, cînd unii sportivi, max puțin

Antrenament al atleților juniori la munte, în timpul taberei din vacanța 
de iarna Foto: GII. ȘTEFAjNESCU.

pregătiți, acuzau febră musculară sau 
nu executau programul întreg pe motiv 
că „nu sînt obișnuiți cu un program 
atît de mare de lucru".

Considerăm că această concepție este 
cu totul greșită. De altfel, experiența 
antrenorilor Mihai Tintorescu. Vasile 
Dumitrescu, Alex. Stoenescu șl alții! 
a dovedit contrariul. Folosind în mod 
judicios antrenamentele de pregătire 
fizică multilaterală, antrenamentele în 
circuit șl antrenamentele pe intervale, 
acești antrenori au obținut, în anul 
1964, rezultate dintre cele mal bune. 
Pentru a susține ideea de mai sus, ci
tăm cîteva din cele mai concludente 
exemple : GH. ZAMFIRESCU — aler
gător pe distanțele de 100 și 200 m plat 
a ajuns să alerge, în timpul iernii, 
în unele antrenamente, pînă la 15 x 200 
sau 6 x 300 cu diferită intensitate, scur- 
tînd sau mărind pauzele între bucăți. 
Pentru dezvoltarea forței el folosește 
lucrul cu haltere și exerciții izometrice. 
Zamfirescu a ajuns să execute semifle-

stata, ca un lucru îmbucurător, faptul 
' că majoritatea sportivilor au venit mai 

bine pregătiți decît în anii trecuți, 
■ ceea ce a permis efectuarea unor antre- 
. namente mai intense chiar din primele 

zile. Majoritatea sportivilor au venit 
cu planuri de pregătire individuală și 
au plecat cu indicații și observații pre
cise, de care antrenorii de la cluburi 
și asociații vor trebui să țină seama 
în continuarea pregătirii. Putem cita 
ca exemple pozitive pentru felul cum 
au întocmit planurile pe etapă pentru 
taberele de la munte pe tovarășii : 
Eugen Bran (I.C.F.), Victor 
(Steaua), Ion Pascu (Clubul 
Timișoara) și alții.

Sînt însă două probleme 
cutate, și pe care uneori 
ștrii sportului și unii antrenori nu le 

' tratează cu atenția cuvenită. Este vor
ba de încălzirea dinaintea antrenamen
telor (a nu se confunda cu încălzirea 
de concurs) și de înviorarea de dimi
neață. Nu 
„secretul” 
ele iși au 
realizarea 
eficient.

Puterea de randament a organismului 
depinde de felul cum s a adaptat soli
citărilor. Prin exercițiile de alergare 
și gimnastică, folosite în timpul în
călzirii, se preia mal mult oxigen decît 
in repaus. Mușchiul în acțiune este, 
deci, mai bine aprovizionat cu sînge ; 
el poate, la o muncă ușoară, să se îm- 

I bogățească cu o anumită rezervă de 
oxigen ; prin activitatea majoră (arde
re) el se încălzește și-și mărește elasti
citatea. Acest procedeu limitează. 
mare măsură, pericolul de

musculară, smulgere etc., mai 
aruncători și săritori care 
exerciții cu îngreuiere mare 

dezvoltarea forței.
In timpul antrenamentelor , , ___

ales, în timpul iernii, organismul este 
supus la unele eforturi mai!. De aceea, 
trebuie ca sportivii noștri să trateze 
cu toată seriozitatea problema încăl
zirii. care — după cum am văzut — 
are un rol fiziologic hotărîtor în efec
tuarea antrenamentelor intense.

în ceea ce privește a doua problemă 
pe care ne-am propus s-o discutăm, 
cercetările științifice în domeniul fi
ziologiei și antrenamentului sportiv 

ne-au arătat că înviorarea are un ca
racter igienic și că plimbatul sau âler- 
gatul în aer liber și. mai ales, exerci
țiile de gimnastică creează o dispoziție 
deosebită și poftă de lucru, la antre
namentul de peste zi (bineînțeles, cînd 
această înviorare devine obișnuită).

Fiziologic, lucrurile se petrec astfel : 
din cauza reducerii activității tuturor 
funcțiunilor vitale în timpul nopții, se 
realizează o cantitate crescută de bi
oxid de carbon în organism (sînge) 
plus o serie de substanțe toxice de eli
minare. Acest lucru dă o stare de mo- 
leșeală cînd te scoli din somn, la care 
se adaugă inhibiția domrnantă — în 

timpul somnului — a sistemului nervos 
central, ,s

Prin înviorarea de dimineață reușim 
să echilibrăm fenomenul; de excitație 
și inhibiție din scoarță, să angrenăm 
activitatea marilor funcțiuni (să-și ri
dice pragul lor de funcționare, care a

Dumitrescu
sp. Banatul

mult dis- 
chiar mae-

putem afirma că acestea sînt 
marilor performanțe ; totuși, 
partea lor de contribuție în 
unui antrenament cit mal

xiunl cu halterele pînă la 100 kg. genu
flexiuni pînă La 120 kg și sărituri cu 
îngreuiere — cîte 300—400 într-un sin
gur antrenament. Rezultatul : 
mal multe ori pe IM m șl 
200 m.

Ioana Petrescu, în perioada
toaf e efectuează, săptămînal, „ .
pe teren variat pînă la 45—50’. Tot în 
această perioadă, în unele antrena

mente de Intensitate mare execută 
alergări pe intervale de 200, 400 și
600 m după cum urmează :3 x 5 x 200, 
2 x 5 x 400, 3 x 600 m cu diferite inten
sități șl, în general, cu pauze destul de 
scurte. Ca rezultat, Ioana Petrescu a 
fost cea mai bună sprinteră a noastră 
în anul 1964, avînd și constanța cea mal 
bună.

Florentina Stancu, folosind judicios, 
în perioada pregătitoare, antrenamen
tele în teren variat și pe intervale, a 
reușit să obțină, în anul 1964, cea mai 
bună performanță în activitatea sa 

atletică în proba de 400 m plat : 55,9.
Aceste exemple trebuie urmate de 

toți antrenorii care nu folosesc încă 
suficient antrenamentele intense în pre
gătirea sportivilor șl nu asigură un vo
lum corespunzător de lucru în perioa
da de iarnă.

Deși se cunoaște că în perioada pre
gătitoare se pune accent deosebit pe 
pregătirea fizică multilaterală șl rezis
tența generală, creîndu-se, astfel, baza 
pregătirii pentru viitoarele con
cursuri, totuși mal sînt antrenori care 
nu folosesc în suficientă măsură aler
gările în teren variat și alergările pe 
Intervale, exercițiile cu haltere, mingi 
medicinale, alergările în zăpada mare 
etc. Fără rezistență generală nu există 
durabilitate în forma sportivă, Indife
rent de jtroba pe care o practică un 
sportiv.

Trebuie nisă menționat că aplicarea 
unor antrenamente cu volum mai mare 
în perioada de iarnă se va face, în 
funcție de programul de lucru și obiec
tivele fixate, de particularitățile indi
viduale, de sex și vîrstă.

Contrar celor arătate mal sus, au fost 
și cazuri cînd s-au făcut exagerări 
privind volumul și Intensitatea. Astfel, 
sportiva Margareta Costin (Clubul spor, 
tiv Oradea), în 23 de zile n-a avut 
prevăzut, în planul de pregătire, decît 
o singură zl de odihnă. Iar în cadrul 
unor ședințe de antrenament avea un 
volum prea mare ; 1600 m (bucăți de 
150, 200, 300), apoi, în aceeași ședință. 
30’ alergare pe teren variat plus 20’ a- 
lergare ușoară cu accelerări. In alte 
antrenamente de forță avea prevăzut 
15’ exerciții Izometrice, 4 t. haltere, 
plus 100 repetări exerciții speciale cu 
îngreuleri.

Deși în diferite consfătuiri cu antre
norii de atletism, colegiul de antrenori 
al F.R.A. a lămurit unificarea meto
delor de lucru, sub paravanul indivi
dualizării se mai exagerează, uneori, cu 
originalitatea iplaniiicărilor, atît — 
metodă.,pît și ca. succesiune de mij-

De aceea, 
fecționare 
atletism va 
ficarea metodelor de antrenament pen
tru a nu mai exista contradicții în 
privința conținutului pntrenamentulul 
sportiv. __  .

In atletism există foarte thulți tineri 
talentați, cu tmari perspective de afir
mare. Pe aceștia trebuie să-i căutăm, 
să-i formăm, să-l pregătim pentru a 
aduce glorie atletismului nostru. Pe 
acești tineri trebuie să-i învățăm, cu 
pricepere șt perseverență, „secretele 

marilor performanțe", să-i obișnuim cu 
un regim de viața șl de antrenament 
corect. Sîntem convinși că antrenorii 
noștri au priceperea șl dragostea să 
realizeze o pregătire fizică multilate
rală bună, asigurînd longevitatea for
mei sportive pe întreg anul competl- 
țional 1965. reușind, astfel, să-și înde
plinească obiectivele fixate, atît la ju
niori, cît șț la seniori,

prot VICTOR FIREA' 
din secția tehnică a UCFS

10,4 d= 
21,0 pe 
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Finalele campionatelor republicane de cros
Specialiștii alergărilor de fond des

fășoară, cu intensitate, ultimele pre
gătiri in vederea finalelor campiona
telor republicane de cros, competi
ția inaugurală a sezonului atletic în 
aer liber. După cum se știe, etapa 
regională a campionatelor a avut loc 
in noiembrie 1964 și, de-atunci, atleții 
calificați pentru finala competiției se 
pregătesc pentru apropiata confruntare 
de la București (14 martie). Este aș
teptată o participare masivă a crosiști- 
lor din toate regiunile. Cu toate că 
au organizat foarte tirziu etapa regio
nală și n-au trimis (sau au făcut-o 
abia în ultima clipă) înscrierile, spe
răm să consemnăm, la startul probelor, 
și prezența atleților din regiunile Ol
tenia, Dobrogea, Iași și Maramureș.

Din relatările corespondenților no
ștri rezultă că în aproape toate regiu
nile s-a asigurat o pregătire corespun
zătoare celor calificați pentru finalele 
de duminică. Este, fără îndoială, un 
lucru foarte bun. Cu atît mai mult cu 
cît întrecerile de la București vor pri
lejui specialiștilor din regiuni posibi
litatea de a verifica stadiul de pregă
tire al alergătorilor de forul cu o lună 
de zile înainte de începerea campiona
tului republican pe echipe.

De altfel, în ultimii 
campionatului republican 
bucurat de mult interes 
buit, in mare măsură, 
atleților de fond pentru 
competiții interne și internaționale. 
Pe această linie, finalele de duminică 
reprezintă o utilă verificare și un im
portant criteriu de selecție pentru edi
ția jubiliară a Crosului balcanic, com
petiție pe care — de asemenea — Ca
pitala țării noastre o va găzdui în luna 
aprilie. Prezența la start a numeroși 
atleți consacrați în astfel de alergări: 
C. Grecescu, A. Barabaș, Ovidiu Lupu,

ani, finalele 
de cros s-au 
și au contri- 
la pregătirea 
toate marile

1-
J

. în 
ruptură 
ales la 
execută 
pentru

și. mai

N. Mustață, C. Bloțiu, Elisabeta Teo
dor of, Florentina Stancti, Viorica Ga
bor, Irina Micloș-Zegreanu etc. spo
rește, firesc, interesul pentru finala 
ediției 1964 a campionatelor repub.i- 
cane de cros.

Anul trecut, finalele s-au disputat 
la Călimănești și au fost clștigate de: 
C. Bloțiu și echipa Dinamo Brașov, 
la juniori I, Doina Birsan și ech pa 
Școlii sportive UCFS Roman, la ju
nioare I, Elisabeta Baciu la junioa
re II (la această probă nu s-au în
tocmit clasamente pe echipe), Dumi
tru Vasile și echipa Viitorul, la ju
niori II, Zoii an Vamoș și echipa Di
namo, la seniori, Irina Mictoș-Ze- 
greanu și echipa Dinamo, la senioa
re. Cine vor fi ciștigătorii din acest 
an ? După toate probabilitățile, luata 
pentru cele patru titluri individuale 
și pe echipe (la această ediție nu se 
dispută și probele de juniori și ju
nioare II) se va da, in primul md, 
intre componența loturilor pentru Cro
sul balcanic care au avut un pro
gram complex de pregătire Dai. sur
prizele nu sînt citași de puțin excluse. 
Programul finalelor cuprinde urmă
toarele probe: seniori (se va des
fășura cea de-a 46 a ediție) 8.00') m, 
senioare (va avea loc cea dea 18-a 
ediție) 1.800 m, juniori 3.000 m și 
junioare 1.000 m. Tot duminică se va 
disputa și tradiționala probă rezer
vată demifondiștilor (4.000 m) care 
a revenit, in ediția de anul trecut, 
alergătorului Beregszazi. la indivi
dual, și echipei Dinamo.

Competiția, așteptată cu mult in
teres de toți iubitorii atletismului, se 
va desfășura pe un traseu stabili1 in
tre Combinatul poligrafic Casa Scin- 
teii și noul cartier de blocuri „Pa
jura".

PATINAJ
A început concursul
Aproape 50 de fete și băieți par

ticipă la concursul începătorilor. 
La cea mai mică categorie (fete sub 
7 ani), Ioana Voia, Cornelia Ghișerel 
ș.a. se află la prima lor evoluție pu
blică. Ele, ca și colegele lor mai... ex
perimentate, au trebuit să deseneze 
pe gheață complicatele figuri (optul 
înainte-înafară, serpentina și treiul). 
Cele mai mari note le-a" obținut Doi
na Mitricică (S.S.E. nr. 2) care a 
totalizat 38,0 p.

La celelalte categorii de participant, 
„impusele" au avut un coeficient mai 
mare de dificultate. Executarea lor 
corectă cere un volum sporit de mun
că la antrenamente. Urmărindu-i în 
întreceri, se poate spune însă că o se
rie de concurenți dotați au progresat 
cu pași de.., melc. Motivul: antreno
rii și instruotorii respectivi s-au ocu
pat foarte puțin de elevii lor, argu- 
menlînd că unii dintre ei nu au 
perspective. Pa altfel, și arbitrajul a

I

O cursă se termină...
Schiul și-a dovedit din nou popu

laritatea ! De joi pînă duminică, adică 
atît cît au durat finalele campionatelor 
republicane la probe alpine, drumu
rile către Valea lui Carp au fost pline 
de mii de iubitori ai acestui sport, care 
au făcut în fiecare zi cîte o excursie 
plăcută pentru a urinări evoluția ce
lor mai buni schiori. Aceștia, la rîndul 
lor, nu au înșelat așteptările. Prin 
dispute echilibrate și prin frumosul 
spectacol creat, ei au făcut ca schiul 
să fie și mai mult îndrăgit.

Referi'ndu-ne la fruntașii probelor 
alpine, trebuie să arătăm că ei A-au 
prezentat mai bine pregătiți decît în 
alți ani, concurînd la un nivel tehnic 
destul de ridicat. La slalom sppcial, 
Nicolae lovici a cîștigat pentru a doua 
oară consecutiv și a treia oară alter
nativ titlul de campion, îndeplinind 
norma de maestru al sportului. Nicolae 
looici s-a dovedit un schior, cu, ex
periență de concurs, reușind să-și pună 
în valoare pregătirea intensă făcută 
anterior. Cel mai în' formă finalist a 
fost însă Kurt Gohn, cîștigător ■ la 
slalom uriaș și coborîre. Lui Kurt 
Gohn i se cuvin felicitări pentru, se
riozitatea cu care s-a pregătit, pentru 
exemplara sa disciplină. Bine s-au 
comportat și GA. Bălan, campion la

pe linia de sosire!
combinată. Constantin Bălan, Marin la primele porți ale manșei a doua 
Focșeneanu, H. Hannich, iar dintre la slalom special și a căzut într-o por- 
fete Ilona Micloș, care rămîne cea mai țiune ușoară. Cînd cei doi și-au dat 

seama de greșeală, era prea tîrziu.
Nu e însă prea tîrziu ca ei, ca și 

ceilalți schiori fruntași, să tragă în
vățămintele necesare și anume că o 
probă trebuie parcursă cu maximum 
de atenție, de concentrare, pe tot tra
seul ei. Numai astfel pot fi evitate 
insuccesele, numai astfel pot fi reali
zate performanțele de valoare.

prof. ION BERINDEI
— antrenor

bună schioară, Liana Blebea, Mihaela 
Casapu, Edith Șuteu și Elena Neagoe. 
Cît privește pe Cornel Tăbăraș, pină 
la campionate învingător în principa
lele concursuri ale sezonului, se pare 
că el a fost descurajat de insuccesul 
din prima cursă (slalomul special) și 
în continuare a evoluat sub posibili
tățile sale.

Deoarece schiorii noștri vor parti
cipa peste puțină vreme la cîteva con
cursuri internaționale, se cuvine să 
atragem atenția asupra unui aspect 
esențial în obținerea unor rezultate 
superioare. Ne referim la atenția cu 
care trebuie parcursă o probă de la 
start la sosire. Or, la finalele campio
natelor doi dintre fruntași au pierdut 
șansa de a ocupa locul întîi, tocmai 
pentru că nu au respectat această 
condiție. Kurt Gohn, de pildă, a parcurs 
fără greșeală prima manșă a cursei 
de slalom special, dar la ultima poartă 
și-a permis un moment de relaxare, 
a trecut peste un fanion și a fost des
calificat. A pierdut prin, aceasta titlu
rile de campion la slalom special și 
hi combinată... Cornel Tăbăraș, la rîn- 
dul său, nu a fost suficient de atent

De joi, finalele campionatelor

Săptămîna aceasta se dispută la Po
iana Brașov finalele campionatelor re
publicane de schi-fond pentru seniori. 
F.R.S.B. a alcătuit următorul program 
de desfășurare a probelor : joi: 30 km 
seniori, 10 km senioare; vineri: 15 km 
seniori, 5 km senioare ; sîmbătă ; • zi 
de odihnă ; duminică : ștafetele 3X1Q 
km seniori și 3X5 km senioare,

sportivilor începători
punctat în acest spirit. Considerăm că 
e greșit acest mod de a privi lucru
rile, întrucît dacă unele elemente n-au 
într-adevăr perspective la „individua
le", ele pot fi îndrumate spre proba 
de perechi sau să concureze la da s 
pe gheață, o probă care 
de particip anți 
în

din lipsă 
nu a fost introdusă 

programul nostru oompetițional.
Cîștigătorii la exercițiile obligatorii : 

cat. 1j.—12 ani: Cătălina Gheorghiță 
(Știința) 44,9 p și Dan Ionescu (Constr.) 
40,5 p ; junioare cat. a Il-a Anca Bel 
(S.S.E. nr. 2) 86.8. întrecerile continuă 
azi la Floreasca.

(Tr. I.)

Concurs demonstrativ
Patinorul „23 August" din Capitală 

va găzdui in zilele de 26—27 martie 
un interesant concurs demonstrativ la 
care și-au anunlat participarea unii 
patinori valoroși din Austria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană și R. P. 
Ungară. Țara noastră va fi reprezen
tată de campionii republicani Elena 
Moiș, Marcel Comanici (seniori). Au
rica Ion și Mihai Stoenescu (juniori), 
precum și de alfi patinatori fruntași.

de fond pentru seniori

SPORTUL POPULAR
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'AURICA ION (Steaua) 
in timpul figurilor impuse
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Rînduri înainte
Je1 RUGB 1

de campionat ■ IV

înaintea începerii campionatului: Au <

darul să rezolve toate 
să creeze posibilitatea 
uniforme.
au fost „operate" a-

Se apropie un eveniment așteptat cu 
legitim interes de către toți iubitorii 
sportului cu balonul oval de la noi: 
inaugurarea ediției 1965 a campionatu
lui republican de rugbi. In intîmpinarea 
acestui eveniment, peste tot, în rîndul 
echipelor bucureștene ca și al celor din 
țară, pregătirile continuă intr-un ritm 
febril.

Noua ediție a campionatului stirnește 
un interes special și pentru motivul că 
în cadrul ei vor fi puse în aplicare, in
tegral, noile modificări aduse regula
mentului de către Federația interna
țională de rugbi amator (F.I.R.A.). De 
altfel, o serie de cursuri organizate cu 
antrenorii și arbitrii de rugbi din țara 
noastră au avut 
„necunoscutele", 
unei interpretări

Din ce rațiuni
ceste modificări in regulamentul de joc?

In principal, pentru a face să spo
rească coeficientul de eficacitate a jo
cului și totodată pentru a orienta rug- 
biul către o evoluție mai spectaculoasă.

La noi, aceste modificări de regula
ment au fost puse parțial în aplicare 
încă la ediția precedentă a competiției, 
de către cîteva din formațiile noastre 
fruntașe. Este vorba de Dinamo, Gri- 
vița Roșie și Steaua.

Aplicarea noilor prevederi regulamen
tare a însemnat un „adio" adresat jo
cului pe înaintare și, implicit, folosirea 
tot mai largă a paselor. Meciul din 
toamnă, de la București, cu reprezenta
tiva Franței, a arătat unele progrese 
ale rugbiștilor noștri fruntași in ce pri
vește însușirea temeinică a noilor 
dificări survenite în regulament, 
mult, evoluția rugbiștilor de la 
vița Roșie în Franța (Auch, Agen,
ziers și Avignon) a prilejuit meritate 
aprecieri în direcția manierei de a in
terpreta și aplica regulamentul adnotat 
al F.1.R.A, Toți specialiștii din 1 ranța 
au recunoscut că punctul de vedere 
francez în ce privește interpretarea și 
aplicarea noilor modificări ale regula
mentului este foarte apropiat de cel al 
romînilor.

Așadar, ediția 1965 a campionatului 
republican de rugbi se va desiășura sub 
semnul unor importante înnoiri. A- 
ceasta va însemna, în mod practic vor
bind, o nouă pledoarie in sprijinul spor
tului cu balonul oval.

mo- 
Mai 
Gri-Be-

Cum am spus, este vorba de o re- , 
nunțare definitivă la jocul static dezlî- ’ 
nat, greoi, pe compartimentul celor ț 
„8", care a proclamat vremelnic un . 
„statu-quo" în detrimentul dezvoltării ’ 
acestei ramuri sportive și a determinat ( 
o scădere a popularității ei.

Trebuia găsită o ieșire din impas. Ani ’ 
de-a rîndul, cu prilejul congreselor | 
F.I.R.A., delegațiile unor țări, printre . 
care și aceea a Romîniei, au pus pe 
„tapet" problema realizării unei cotituri ( 
în destinele rugbiului. Soluția, una sin
gură de altfel, nu era decît aceea pre
conizată la ultima reuniune a F.I.R.A.: I 
modificări de esență ale regulamentului, 
pe principiul unei mișcări mai active 
în teren, al acoperirii unor spații mai 
largi, joc de pase la mină, prin exce
lență — iată, sintetizat, noul principiu 
care a cîștigat teren și a cucerit majo- ( 
ritatea sufragiilor.

Unul din avantajele noilor prescrip
ții regulamentare este și acela al în- 1 
depărtării liniei de apărare de cea a 
atacanților. Aceasta determină o sim- 1 
plificare a jocului în sprijinul folosirii 
active a paselor, al dinamismului jo
cului, privit în ansamblu.

Singura obiecțiune care ar mai putea 
exista — ca o mică frînă în cursivita
tea unei partide de rugbi — ar ti po
sibilitatea folosirii, în continuare, a lo
viturilor de picior în tușă. Nădăjduim 
însă că antrenorii vor orienta elevii res
pectivi în așa fel, îneît să evite prac
ticarea unui astfel de joc și, dimpotri
vă, să se arate încă de la primele etape 
adepții jocului deschis, de pase, la 
mină.

De altfel, este o sarcină importantă 
pentru noi toți — începînd cu biroul 
federal — de a veghea ca noul regula
ment să fie aplicat temeinic — bine
înțeles, nu rigid — contribuind în acest 
fel la creșterea eficacității jocului de 
rugbi. Acest fapt va avea ecouri pozi
tive și mai departe, în perspectivă, în 
întrecerile 
avea de 
zentativa 
club din
peste hotare sau care vor primi acasă 
vizita unor formații de rugbi de pe 
continent.

Mai sînt cîteva zile pînă Ia reluarea campionatului în categoria 
A la fotbal. In lunile acestea de iarnă s-au luat o serie de 
măsuri menite să ducă la îmbunătățirea calitativă a fotbalului, 

Ia ridicarea acestei discipline atît de îndrăgite la nivelul celor frun
tașe. Astfel, federația a organizat o serie de cursuri speciale cu an
trenorii, în scopul ridicării cunoștințelor profesionale, a îmbunătățirii 
metodologiei în fotbalul nostru. Schimburile de experiență recent 
efectuate între antrenorii noștri și cunoscuții antrenori străini Wade 
și Schon au fost binevenite și sperăm că — în general — cunoștințele 
noi însușite la cursuri să fie puse în practică. N-au fost uitați nici 
„cavalerii fluierului44. Cu aceștia din urmă s-au făcut, de asemenea, 
pregătiri speciale.

Eforturile cele mai mari au fost îndreptate, însă, către jucători, 
către cei care, cum se spune, hotărăsc soarta „planului nostru de pro- 
ducție** în fotbal. Ca urmare a indicațiilor federației — în pregătire 
s-a insistat pe jocul individual cu mingea, pe însușirea unor noi și 
importante procedee tehnice, pe înlăturarea unor lacune reieșite în 
analiza făcută de federație.

Redacția a inițiat o discuție cu o serie de fotbaliști fruntași. 
Iată părerea acestora, acum, la început de campionat.

FLORIN ȘTIRBEI (Progresul Bucu
rești) : In privința pregătirilor, iarna 
aceasta a fost cea mai rodnică pentru 
jucătorii echipei noastre. S-a lucrat 
deosebit de intens, cu multă seriozita
te. Antrenorii noștri, Titus Ozon și 
Eugen lordache, s-au străduit să gă
sească formele cele mai atrăgătoare și 
mai eficace de antrenament. S-a lucrat 
mult cu balonul, s-a „umblat"" mult

greșul, am muncit mult în iarna 
ceasta. Din meciurile pe care le-am 
susținut pînă acum, am impresia că 
antrenorii noștri și-au conturat for
mația de bază. Sper că nu voi lipsi 
din ea, pentru că mă străduiesc să 
fiu cît mai folositor echipei. Dorința 
mea cea mai mare este aceea de a 
deveni golgeter, așa cum am mai fost, 
dar nu la „baraj" cu... Pavlovici. Por
nesc în noul campionat bine pregătit, 
și nu voi înșela așteptările...

a-

frumoase, „curate'", care să 
mească pe iubitorii acestui sț 
toate orașele unde va evolua 
noastră.

act 
cin: 
obiș 
ace

RADU NUNWEILLER ( 
București): Particip pentru prii 
la o „masă rotundă" și tot 
prima Oară am și eu ocazia să- 
mai îndeaproape pe cronicarii 
ai ziarului, pe acei care scriu 
mine și care îmi urmăresc 
Consider că aceasta este o 
mi se face. Nu prea sînt 
fac declarații presei. De
spune numai ce am de gînd î: 
rul campionat. In linia de înaiț 
echipei noastre avem jucători 
loare. Eu sînt cel mai tînăr și • 
cea mai mică experiență. lube; 
fotbalul, iubesc mult clubul ca 
crescut. Pentru aceasta 
muncesc din răsputeri la 
să duc o viață sportivă 
ocup 
Anul 
luri,

voi ca 
antren: 
și în 1 
de înun loc în linia

acesta vreau să înscriu 
chiar mai multe decît ■ >

NICOLAE IONIȚĂ (Progresul Bucu
rești) : ...Voi relua una din ideile lui 
Știrbei. Anul acesta echipa noastră por
nește la luptă mult întinerită. Aceasta 
constituie o problemă pentru noi, deoa
rece majoritatea acestor jucători au pu
țină experiență, și abia au reușit să 
se cunoască între ei. In meciul ami
cal de zilele trecute, cînd am întîlnit 
puternica formație a dinamoviștilor, s-a 
văzut decalajul de valoare dintre îna
intașii noștri și apărătorit echipei cam
pioane. Ca jucător de apărare simt 
aceasta, cum se spune, pe „pielea" 
mea, deoarece mingea este ținută prea 
puțin în careul advers. Am însă și eu, 
ca și Știrbei, multă încredere în ta
lentul lui Udroaică, Stanciu, 1. Con
stantin și alții. Sînt convins că, o dată 
promovați în echipa noastră și deci în 
categoria A, vor face totul să se afir
me. In rîndurile echipei noastre există, 
mai mult ca oricînd, o sudură sufle
tească între jucători. Fiu mai avem 
cazuri de indisciplină și cu toții sîntem 
hotărîți să muncim 
mai bine pentru ca 
blicul bucureșiean

sau Frățilă. Pentru aceast;Ene
să-mi perfecționez șutul, să-ni, 
viteza de acțiune, driblingul... j 
să ajung și în echipa națională

internaționale pe care le vor j
susținut rugbiștii din repre- C tehnică, s-au corectat deficiențele 
țării noastre sau echipele de x f‘ecdrui jucător în parte. Aș vrea să 

Romînia invitate să joace J relatez un lucru nou în concepția 
viitoare de joc a echipei noastre. In 
retur vom juca deschis pentru goluri, 
cît mai multe goluri. Aceasta, sper, va 
contribui la spectaculozitatea partide- 

M1HAI NICULESCU > lor pe care le vom disputa. După cum 
vicepreședinte al Federației Romîne ( „„

' ■ de Rugbi ' \ se ftte’ ,n Iormat,-a noastra vor apare
' mulți jucători tineri. Dorința de afir

mare a „puștilor", ca și experiența ju
cătorilor mai vîrstnici vor constitui un 
atu în plus pentru redresarea poziției 
noastre în clasamentul general. Primul 
„examen" în retur îl dăm în fața spec
tatorilor bucureștetii și al suporterilor 
noștri în meciul cu Minerul Baia Mare. 
Vă asigur, va fi un meci „tare", fiind
că această întîlnire constituie un ade
vărat „baraj" pentru ambele echipe. 
Și încă un amănunt: avem nevoie de 
sprijin moral. In această direcție ne 
bizuim și pe suporterii noștri, pe care 
vreau să-i asigur pe această cale că 
nu-i vom dezamăgi.

ACTUALITĂȚI
IN „CUPA 6 MARTIE"

o In cea de a doua e- 
tapă a competiției dotată 
cu „Cupa 6 Martie", sim- 
bătă s-au întîlnit forma
țiile Grivița Roșie și Con
structorul. Jocul a fost di
namic, spectaculos. După 
o repriză mai echilibrată, 
grivițenii s-au impus și au 
cîștigat detașat: 12—3 
(3—3). Au înscris : Coste! 
Stănescu (lovitură de pe
deapsă), Teodorescu, Șer- 
bu. Grigores.u (cite o în
cercare) și, respectiv, Ha- 
ralambie (lovitură de pi
cior căzută).N. TOKACEK 

coresp.

o Tot sîmbătă, pe sta
dionul Steaua, jucătorii 
militari au întîinit forma
ția Progresul. Terenui des
fundat a împiedicat buna 
desfășurare a partidei. To
tuși. deseori .ambele e- 
chipe au realizat acțiuni 
frumoase, în special pe 
înaintare. Progresul a făcut un joc mai 
bun în prima repriză. La reluare, echi
pa din dr. Staicovici a slăbit simțitor 
ritmul de joc șl a permis jucătorilor 
de la Steaua să înscrie 11 puncte (prin 
Ciobănel si Ionesco — trei încercări). 
Scor 11—0 (0—0).

® Mîine, la sediul 
19.30) va avea loc o 
sfătuire a arbitrilor și
rugbi din Capitală în vederea stabilirii 
uitai linii generale comune în arbitraj.

mult, să jucăm 
să nu lipsim pu- 
de atractiv itatea

...Și echipa noastră 
discufie ION

intervine în
FRĂȚILĂ (Dinamo

Fază din

Foto : I. Mihăică

Fotbaliștii se perfecționează, 
in jocuri, la antrenamente, 
de unul singur. Dar, lucru- 
din acest frumos sport, fie

meciul Dinamo — Olimpia, cîștigat de 
dinamoviști cu 41—0

F.R.R. (la ora 
importantă con- 
antrenorilor de

• Secția de rugbi a Clubului sportiv 
școlar, secție care în ultimii ani a ob
ținut o serie de succese deosebite (cam
pioană republicană de juniori în ultimii 
trei ani), organizează „Cupa tineretu
lui", la care vor participa tinerii rug- 
biști de la C.S.S., Știința, Arhitectura, 
Știința Construcții, Știința I.P.G.G. ( București), așteaptă multă în-
Competiția se va desfășura în trei eta- / credere reluarea campionatului. Și 
pe începînd de la 14 martie. C. noi, ca și jucătorii de la Pro-

cuplajelor. Aș vrea să mai ridic o pro
blemă.
desigur, 
exersînd 
rile noi
legate de tehnica individuală sau de 
tactica echipei in ansamblu, se pot 
invăța văzind la lucru formații mari. 
Cite lucruri nu ne-au rămas de la Real 
Madrid, de la lnternazionale ? Dacă 
vor veni dt mai multe echipe din 
străinătate, toți jucătorii, chiar avînd 
rolul de spectatori, vor avea multe de 
învățat.

REDACȚIA : Dar în privința 
sportivității ce ne puteți spune ?

N. IONIȚĂ : Fotbaliștii duhului 
Progresul sînt hotărîți să facă partide

M. DRIDEA (Petrolul Pld 
La noi pregătirile în veden 
ceperii campionatului s-au des, 
mult mai bine ca anul trecu’, 
să afirm că echipa s-a p 
„ca la carte"". In baza
cațiilor date de federație, în < 
preocupării antrenorilor noștri 
Dană și Cernăianu) a stat pre 
calității antrenamentelor, însușirii 
procedee tehnice. Iată de ce, d 
binemeritată odihnă, formația rf 
a început pregătiri intense. S-au 
cite 2—3 antrenamente zilnic, f 
fără cît și într-o sală specială* 
dosită" cu zgură. Antrenamentele 
desfășurat mai mult individual, 
deosebire de ceilalți ani, cînd sț 
nea accentul pe o pregătire ger 
colectivă. Consider că în acest 
cursul de perfecționare al antren 
care s-a ținut nu de mult la Buc 
a constituit un ajutor de preț n 
mai pentru ei, ci și pentru noi, 
torit. Este un motiv în plus să 
că în acest an pregătirea fotbal

★

Discuțiile cu fotbaliștii sublini 
noastre sînt pregătite pentru ii 
că jucătorii sînt dornici să ara 
perioada pregătitoare, să contrii 
tățirea fotbalului nostru.

Așa cum sublinia recenta ple 
neral al UCFS, una din principa 
actuală o constituie îmbunătățiri 
mantă în toate verigile mișcăr 
îndeplinirii acestui obiectiv, fol 
sarcini deosebite, lată de ce este 
peste tot — o serioasă muncă 
rilor, de perfecționare a măie» 
îmbunătățească calitatea jocurile 
se ridice la nivelul cerințelor act 
și mondial

Federația de specialitate, club: 
au obligația să urmărească pro



întul fotbaliștii
mă refer la Petrolul — s-a făcut 

sistematic, mai temeinic. Am în- 
ut cu o piegătire simplă fi am ter- 
at cu una complexă. Am susfinut

'>i meciuri cu adversari tari (lotul 
E.F.A., Faroe etc.). Nu uităm insă 
iciențele. In campionatul din 1963i 
. noi am pierdut 10 meciuri cu 1-0. 
jici se vede ineficacitatea inaintă- 
Jucăm slab, in special, pe extreme.

i un exemplu : clnd jucăm cu Di
no, o echipă care folosește tactici 
dale in funcție de adversar, înain
tea noastră nu mai face nimic cind 
irta este păzită de cei doi Nun- 
illeri și O. Popescu. Și atunci noi 
.hesuim jocul pe mijlocul terenului, 
tăm să șutăm, pasăm unul la al- 

ș pînă pierdem mingea. In jocuri 
echipe tari extremele contează foar- 
mult. Eh, dacă am avea noi cele 

uă extreme dinamoviste 1 Sperăm să 
!Stăm chiar de la inceput un fotbal 
•dern, atletic și de calitate.

REDACȚIA : N-ați răspuns Ia 
. întrebarea : ce probleme sînt nere

zolvate în echipă ?

JBIDEA: A, da. La noi se pune 
oblema unui înaintaș central pe 
re nu-l găsim încă. Sau o extremă 
captă, în cazul cind Badea va trece 
er.

REDACȚIA : Dar Oprișan ?

DRIDEA : EZ este un jucător tinăr. 
e abia 17 ani și jumătate, este des- 
! de talentat, cu perspective. Noi 
eptăm de la el o comportare bună 
dorința de a se afirma. Dar asta 
înseamnă că am lichidat o proble- 

i care ne doare.

REDACȚIA : Dar cu sudura e- 
chipei, cu unitatea morală cum 
stați ?

PRIDEA : Foarte bine. Anul trecut 
mai fost linele situații nefirești. Ast- 

’, au fost discuții între jucători, în- 
j jucători și antrenori. In prezent 
‘i sîntem preocupați de pregătii e și 
mărim un singur scop : să facem 
•abă bună în campionat, să ne cîști- 
m iar sufragiile spectatorilor.
In încheiere aș vrea să ridic o pro- 
:mă și anume cea legată de respec- 

■l tovărășesc reciproc ce se cere fot- 
liștilor. Cred că aici sînt multe de 

spus. Încă se mai petrec pe terenuri 
ciocniri nepermise, loviri intenționate, 
precum și alte abateri, care nu ne 
fac cinste. Este momentul să terminăm 
cu lucruri care ciuntesc așa-numitul 
„fair-play" — sau, cum spunem noi, 
sportivitatea.

P1RCĂLAB (Dinamo București): La 
Un moment dat noi am rămas în urmă 
cu pregătirea, ca urmare a pauzei fă
cute după „turul de forță" de la J.O. 
și lichidarea „restanțelor" în campio
nat. Pregătirea noastră a cuprins două 
etape distincte. Ca urmare a condițiilor 
bune create, noi am lucrat la capitolele 
forță, suplețe și pregătire fizică. Am 
efectuat cîte 2—3 antrenamente zilnic. 
Noi, la fel ca Petrolul, am început 
cu jocuri ușoare și am terminat 6 par
te a pregătirii cu partide mai grele, 
ca acelea cu Dunav Russe și Progre

sul. Jocul cu bulgarii a fost destul de 
greu și ne-a solicitat mult. Aceștia 
joacă mai mult în forță. La aceasta 
s-a adăugat vremea neprielnică pre
cum și terenul tare, înghețat. Echipa 
și-a propus ca în campionat să facă 
numai jocuri bune, să satisfacă ce
rințele legitime ale spectatorilor pri
vind practicarea unui joc dinamic, 
modern.

FRĂȚILĂ: Vrem să reedităm suc
cesul de anul trecut, să luăm și Cupa 
și campionatul.

DRIDEA : Adică să le luați voi pe 
toate 1

PÎRCĂLAB : Acestea sînt obiecti
vele majore ale clubului nostru. Noi 
sperăm să ne comportăm de așa ma
nieră, încît să realizăm aceste obiec
tive. Dacă nu vă convine, luptați și 
voi să le cîștigați. Doar fotbalul este 
o întrecere sportivă, unde cel mai bun 
cîștigă.

REDACȚIA : Cum credeți că 
poate ajuta ziarul evoluția viitoare 

a dv. și a echipei ?

PÎRCALAB : Spunîndu-ne adevărul 
în față. Firește, ne va face plăcere 
să-l auzim cînd vom juca bine, dar 
în același timp trebuie să nu ne su
părăm cînd îl vom întîlni după un 
meci slab. Ne vom strădui să nu mai 
dăm ocazie cronicarilor de a scrie ne
gativ despre noi.

Siderurgistul Galați-Rapid București 0-3 (0-1)
GALAȚI, 8 (prin telefon). — Aștep

tată cu un deosebit interes, partida 
dintre cele două formații a oferii nu
merosului public prezent un joc viu 
disputat, cu multe faze spectaculoase. 
Rapidiștii au jucat bine atît în apărare 
cit și în atac, unde „un-doi“-urile Du
mitriu — Năsturescu au încîntat spec
tatorii. La Siderurgistul s-a resimțit 
vizibil lipsa pregătirii fizice. De ase
menea, neinspirată a fost schimbarea 
lui Stătescu de pe extrema stîngă (re
priza I) pe postul de fundaș dreapta 
(repriza a Il-a) I I

Iată citeva faze mai importante î 
în min. 15 Georgescu execută o lovitu
ră liberă de la aproximativ 20 m. 
Mingea este trimisă în bară și revine 
la Dumitriu, care înscrie din apro-

la București: un curs 
de instructori - arbitri 

de fotbal
Săptămîna trecută, în Capitală a avut 

loc deschiderea cursului de instructori- 
arbitri de fotbal, primul curs care îm
bină pregătirea teoretică, tactică și 
pedagogică cu studiul regulamentului 
de fotbal. Cursul, la care participă 
peste 100 de elevi, toți foști sau ac
tuali fotbaliști, se va încheia la 30 
mai, cînd vor avea loc examenele.

în cadrul cursului se vor preda no
țiuni de cultură fizică generală, tac
tică și teorie fotbalistică, practică pe
dagogică și studiul regulamentului de 
fotbal. Lecțiile vor fi predate de lec
tori ai Institutului de cultură fizică și 
de specialiști, printre care cităm : ing. 
Virgil Economu, prof. Traian Tomescu, 
Gheorghe N. Gherghe, arbitru, Ion 
Voica, asistent I.C.F.

Lecțiile practice vor avea loc pe 
terenul Progresul din str. Dr. Staico- 
vici. 

Un moment din tragerea la sorți a „optimilor" de finală a Cupei R.P.R. 
ediția 1963

Foto: T. Roibu

Contract cu... fotbalul!

piere. în min. 40 M. Voinea ratează 
o bună ocazie de a egala șutind. de la 
numai 10 m pe lîngă poartă. în min. 
58 apărarea gălățenilor cedează din 
nou; Năsturescu, la capătul unei curse 
spectaculoase pe extremă, centrează și 
Kraus ridică scorul la 2-0. Gel de al 
treilea gol este înscris de Năsturescu 
(min. 72) în urma unei faze la care 
a conlucrat toată înaintarea. Arbitra
jul lui Pop Gavrilă (Brașov) a fost 
corect.

SIDERURGISTUL: C1MPEANU — 
Dumitriu (min. 46 Stătescu), COSTA- 
CHE, Florescu, Neacșu — Ivănescu 
FILIMON — Pătrașcu, M. VOINEA, 
R. Matei, Stătescu (min. 46 Dărăban).

RAPID: Urziceanu — Lupescu, Mo- 
troc, G. Dan, Greavu — Dinu, GEOR
GESCU—NĂSTURESCU, DUMITRIU, 
Kraus, Codreanu.

T. S1RIOPOL și N. CRICICA 
corespondenți

Dinamo București—Petrolul si Steaua—C.S.M.S. Iași, 
capete de afiș in optimile „Cupei R.P.R."

Aseară, la ora 18, la sediul F.R.F., 
în prezența delegaților echipelor ră
mase în cursă pentru cucerirea tro
feului „Cupa R. P. Romîne", a avut 
loc tragerea la sorți a meciurilor din 
optimi, jocuri care se vor disputa în 
ziua de 17 martie a.c. Iată mai jos 
partidele, în ordinea în care au fost 
scoase din urnă :
A.S.A. TG. MUREȘ — MINERUL 
BAIA MARE
METALUL TÎRGOVIȘTE — U.T.A. 
MINERUL LUPENI — PROGRESUL 
BUCUREȘTI
C.F.R. ROȘIORI — RAPID BUCU
REȘTI
STEAUA BUCUREȘTI — C.S.M.S. 
IAȘI
FARUL CONSTANȚA — ȘTIINȚA 
CLUJ

Cuplaj
sau 
nu ?

Nu s-a stabilit încă locul de des
fășurare a celor două partide pro
gramate duminică la București, în 
prima etapă a returului. In caz că 
vremea se va îmbunătăți și terenul 
de la „23 August" va fi apt pentru 
două jocuri, meciurile PROGRE
SUL — MINERUL BAIA MARE 
și STEAUA — ȘTIINȚA CRAIOVA 
vor avea loc în cuplaj. In caz con
trar, unul din jocuri se va disputa 
pe stadionul Republicii sau Di
namo-

F. R. Fotbal ne-a comunicat a- 
seară că o hotărîre în acest sens 
se va lua miercuri.

DINAMO PITEȘTI — STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV
DINAMO BUCUREȘTI — PETRO
LUL PLOIEȘTI

După cum se vede, „optimile" din 
cadrul „Cupei R.P.R." nu vor trece 
neobservate, deoarece sorții au... ho- 
tărît cîteva întîlniri deosebit de atrac
tive și echilibrate, în care învingăto
rul nu se poate bucura dinainte de 
calculul hîrtiei. Printre acestea se nu
mără meciurile Dinamo București — 
Petrolul, Steaua— C.S.M.S. Iași și Fa
rul — Știința Cluj. De asemenea, nu 
pot fi socotite ca dinainte tranșate nici 
celelalte întîlniri ale fotbaliștilor din 
categoria A, căci cele patru formații 
din ,,B“ (Minerul Lupeni, A.S.A. Tg. 
Mureș, Metalul Tîrgoviște, C.F.R. Ro
șiori) rămase în cursă sînt hotărîte 
să-și apere cu dîrzenie șansa.

Partidele de mai sus se vor disputa 
pe terenuri neutre. Delegații echipelor 
urmează să cadă de acord. încă în 
cursul acestei săptămîni, asupra ora
șelor în care vor avea loc jocurile.

0 INIȚIATIVĂ LĂUDABILĂ
Asociația sportivă Voința Sibiu a 

luat inițiativa organizării unor echipe 
de pitici. Cooperatorii, prin grupele 
sportive organizate în cadrul coopera
tivelor, au și început să-și înscrie co
piii. Tinerii fotbaliști (sînt admiși copii 
pînă la 15 ani) vor avea la dispoziție 
toate condițiile pentru o cît mai bună 
pregătire.

Tot cu acest prilej s-a hotărît orga
nizarea unui campionat al asociației 
rezervat piticilor. Vor fi înscrise echi-
pele celor șapte grupe sportive ale a- 
sociației.

MIRCEA VLĂDOIANU—coresp.

că echipele 
ampionatului, 
au învățat in 
in la îmbunâ-

□ nsiliului Ge- 
i în perioada 
tii de perfor- 
. Tn vederea 
rstru îi revin 
să se ducă — 
tire a jucăto- 
v ebuie să se 

i echipelor să 
>lan european

★
desfășurat în cadrul echipelor, să vegheze la menținerea 
unui climat de disciplină în cadrul tuturor formațiilor, 
îndeosebi pe teren. Antrenorii, cei care lucreăza nernij- 
locit în mijlocul jucătorilor, au sarcina importantă de a 
pregăti formațiile de care răspund la nivelul fotbalului 
mondial, de a îmbunătăți metodologia antrenamentelor, 
de a pregăti jucători valoroși, capabili să facă față ce- 
rințelor. Este necesară, de asemenea, promovarea cu 
curaj a elementelor tinere de perspectivă, pentru a avea 
cît mai mulți jucători susceptibili de a fi selecționați în 
loturile naționale. Sîntem convinși că returul campio- 
natului ne va aduce acea satisfacție — mult dorită de 
spectatori — de □ vedea echipele noastre practicînd 
un fotbal de mai bună calitate.

ule dejfotbal
'uctiv-educativ

Discuție orqanizată de :V. GRAD1NARU și C. MANTU

Fotbaliștii se pregătesc. Suporterii 
la fel. Primii fac antrenament. Ulti
mii, contracte. Contracte cu IEBS-ul 
pentru bilete. Nu mai vor oamenii să 
aibă emoții. Să asalteze casele de bi
lete de la „Republicii" sau „Ion Vidu". 
Joacă Romînia cu Portugalia în pre
liminariile campionatului mondial de 
fotbal, invidiatul bilet de intrare este 
asigurat I La tribună sau la peluză. 
După cum s-a făcut contractul. Și nu 
orice bilet. Cele mai bune locuri I

Am asistat la asemenea „pregătiri" 
ale suporterilor. Asta se întîmpla la 
Fabrica de confecții și tricotaje Bucu
rești. Ce făceau iubitorii fotbalului de 
aici ? Mai bine spus ce făcea tov. Ion 
Dumitru de la asociația sportivă Con
fecția ? Avea în față două tabele cu 
„tribune" și „peluze". Intra cineva:

— Noroc, nea Dumitre l Ce zici de 
Rapid 7

— Echipă măre t
— Aia 71
— V reau să spun „mare" in sen

sul... la spune, tu nu lucrezi la între
ținere 7

— Frati-mcu lucrează acolo.
— Așa 7 De cine m-ai întrebat 7
— De Rapid, nea Dumitre.
— Nu „stă" in fața Progresului I
— Este 7
— Este. Cu cîte bilete te înscrii 7
— Cu două.

INSTANTANEE

— La tribună, la peluză 7
— La tribună.
— Am notat. Vii la fiecare sfîrșit 

de săptămină să-ți ridici biletele de 
la mine. Nu-ți mai pierzi oremea du- 
cindu-te după ele în oraș. Pricepi avan
tajul contractului făcut cu IEBS-ul 7

— Și la meciurile internaționale 7
— La fel. Vii tot aici ca să le ri

dici. Te-ai înscris cu două „tribune", 
ai două locuri rezervate la orice cu

plaj sau meci internațional de pe 
„23 August" ori „Republicii".

— Nu-i rău.
— Te cred l Păi știi pentru cite bi

lete am încheiat contract cu IEBS-ul 
acum un an? Pentru 3301 Venea me
ciul, veneau și biletele. Planificat. Și 
tot planificat lucrăm și anul acesta. 
Dar cu 660 de bilete I

Pregătiri ale suporterilor în vederea 
noului sezon fotbalistic am întîlnit în 
multe asociații sportive bucureștene. 
La Institutul de statistică, la Fores
tierul, Mătasea populară etc. Peste tot 
se încheiau contracte cu... fotbalul. 
Cum ? Am arătat. Intra cineva :

— Noroc, nea Dumitre, dumneata 
cu ce 'echipă ții 7

— Cu cea care joacă mai bine.
— Și eu la fel.
— Deci cu Farul 7
— Nu, cu Dinamo 1...
Și, cu o bucurie ascunsă de a fi tot 

..returul" vecini, fiecare se înscria cu 
cîte o peluză...

V. TOFAN
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NOTE, COMENTARII...

ACTIVITATEA handbalistică în 
sală se apropie de sfîrșit. Turneele 
finale ale „Cupei F.R.H.“ au fost ul
timele competiții interne oficiale des
fășurate pe teren acoperit. Treptat, 
însă, echipele vor trece — în raport 
cu... bunăvoința vremii — la antrena
mente în aer liber, desăvîrșindu-și pre
gătirea în vederea reînceperii cam
pionatului republican, fixată pentru 4 
aprilie. Cu o singură excepție : echi
pa Dinamo București. Angrenată în 
lupta pentru cucerirea „Cupei cam
pionilor europeni", în a cărei finală 
este calificată în mod practic, echi
pa bucureșteană își va continua pre
gătirile în sală, deoarece la 20 martie 
susține la București returul meciului 
cu Grasshoppers Zurich, iar la 3 apri
lie este programată la Lyon finala.

MAJORITATEA formațiilor din ca
tegoria A se afla în prezent în pre
gătire pentru apropiatul sezon, urmă
rind să atingă obiectivele de instruire 
și joc stabilite în urma analizei com
portării în toamnă. De fapt, echipele 
își continuă activitatea de pregătire, 
pentru că scopul „Cupei F.R.H." toc
mai acesta este : să asigure continui-

Mariana Ciogolea,
învingătoare in

Des-fășurate în cinstea „Zilei femeii", 
întrecerile de tenis dotate cu „Cupa 8 
Martie" au luat sfîrșit sîmbătă după- 
amiază eu ultimele partide din turneul 
final.

Confirmînd forma bună arătată de 
la începutul concursului, dinamovista 
Mariana Ciogolea a câștigat și ultimul 
meci, susținut în compania colegei 
sate de club, ludit Dibar. Partida a 
prilejuit multe schimburi frumoase de 
mingi, decise prm lovituri în forță și 
atacuri la fileu. Cu un plus de sigu
ranță și hotărîre, Mariana Ciogolea 
și-a adjudecat victoria cu scorul de 
6—3, 4—6, 6—3- Al doilea meci al 
grupei finale a revenit Ecaterinei Hor- 
șa, învingătoare prin neprezentarea 
Eieonorei Ro.șianu.

Tn a doua grupa, Sanda Ciogolea a 
învins în meciul decisiv pe Aneta Ve- 
rone cu 6—4, 4—6, 6—“2. S-a întrerupt 
partida Irina Viziri»—Aurelia Cîrnaru, 

tate în antrenament și joc în timpul 
iernii.

Paralel însă, secțiile de handbal tre
buie să manifeste preocupare deosebită 
și pentru pregătirea terenurilor, creînd 
astfel condiții bune de desfășurare a 
partidelor de campionat.

ÎN ACELAȘI TIMP, arbitrii au da
toria să se pregătească și ei cu toată 
seriozitatea, mai cu seamă din punct 
de vedere fizic. Meciurile disputate în 
ritm rapid pretind o mare mobilitate 
pe teren din partea arbitrilor și a- 
ceștia nu pot face față unui asemenea 
ritm decît printr-o pregătire fizică 
bine pusă la punct.

LA 26—28 MARTIE va avea loc Ia 
București o importantă consfătuire a 
arbitrilor. în afară de analiza arbi
trajului în prima parte a campiona
tului, în cadrul acestei consfătuiri vor 
fi prelucrate noile modificări ale re
gulamentului de joc, precum și inter
pretarea lor oficială. Sperăm că arbi
trii vor dezbate cu toată exigența pro
blema arbitrajului, care în turul cam
pionatului a manifestat importante lip
suri, mai ales în ceea ce privește in
terpretarea și aplicarea regulilor, (p.g.) 

„Cupa 8 Martie"
în momentul cînd scorul era egal: 
4—4 în primul set.

Iată clasamentul competiției : 1. Ma
riana Ciogolea (Dinamo) 3 victorii (din 
3 partide); 2. Eleonora Roșianu 
(Steaua) 1 v.; 3. Iudit Dibar (Dinamo) 
1 v-; 4. Ecaterina Horșa (Progresul) 
1 v.; 5. Sanda Ciogolea (Dinamo) 3 
v.; 6. Aneta Verone (Progresul) 2 v.; 
7—8. Irina Viziru (Steaua) și Aurelia 
Cîrnaru (Dinamo) 0 v.

în cadrul festivității de închidere a 
concursului, tovarășa prof- ing. Suzana 
Gîdea, președinta Consiliului Național 
al Femeilor din R.P. Romînă, a oferit 
finalistelor frumoase premii.

★
De ieri după-amiază, sala Steaua 

găzduiește o nouă competiție rezer
vată jucătorilor fruntași din Capitală. 
Se dispută „Cupa Steaua", ediția 1965, 
care cuprinde probele de simplu mas
culin și simplu feminin.

RADU VOIA i 15—17.

întrecerile șahiștilor 
bucuresteni>

în ultimele două runde ale finalei 
campionatului Capitalei s-au înregis
trat următoarele rezultate: Chiricuță— 
Rădulescu ,*/2—'/s, Țepeneag—Erdeuș 
0—1, Pitpinic—Reicher 1—0 1, Teodo- 
rescu—Gavrilă 0—1 (reprezentare), 
Nicolici—Braunstein 0—1, Bondoc— 
AndriJo-iu întreruptă (negrul are avan
taj), Nacht—Țucă '/,—*/2, Schlesinger 
—Voiculescu 0—1 (runda XVl-a); Voi
culescu—Chiricuță într. (albul are 1 
pion în plus), Țucă—Schlesinger ,*/2— 
'/2, Andrițoiu—Nacht într. (poziție 
complicată), Braunstein—Bondoc 0—1, 
Gavrilă—Dumitrescu 1—0, Reicher— 
Teodorescu 1—0, Radulescu—Țepe
neag 1—0, Erdeuș—Pitpinic într- (run
da XVlI-a); Bondoc—Nacht ’/2—,'/2, 
Voiculescu—Bondoc ’/2—Va, Gavrilă— 
Reicher */2—’/2, Nacht — Schlesinger 
*/2—Va (întrerupte).

înaintea disputării ultimelor partide 
întrerupte conduce Gavrilă cu 12'/2 
puncte, urmat de Nacht cu 12 (1) p-, 
Voiculescu și Bondoc 11 Va (1) p., Rei
cher 11 p., Braunstein I0'/2 P-> Erdeuș 
10 (1) p.

S-au încheiat întrecerile în finala fe
minină. lată primele clasate: 1. Vera 
Zsigmond (Filmul) 9'/2 P- (din 11); 2- 
Emilia Dîma Chiș (Progresul) 9 p.; 3. 
Stana Nicolici (Centrocoop) 81/a P-l 4. 
Ana Aposto'.escu (I-P.A C.H.) 5 p.; 5. 
Zări Karibian (Progresul) 7 p.

T. NICOARA-coresp-

De la I. E. B. S.
CONSFĂTUIREA DIFUZORILOR DE 

BILETE PENTRU COMPETIȚII
• Difuzorii voluntari de bilele pen

tru competițiile sportive, din cadrul 
asociațiilor sportive, smt invitați la 
consfătuirea ce va avea loc MIERCURI 
10.111, ora 18, în sala de festivități a 
UCFS.C.C., str. Vasile Conta ni. 16, 
etaj VIII, în legătură cu reînceperea 
campionatului de fotbal.

• Începînd din săptămîna aceasta, 
la patinoarul artificial din parcul „23 
August", se reia programul obișnuit 
de patinaj public : joi și sîmbătă orele 
17—19 și duminică orele 10—13 și

Azi începe turneul final 
al campionatului republican de juniori

începînd de azi se dispută în 
Capitală turneul final al campionatu
lui republican de juniori, la care par
ticipă următoarele 8 echipe: Seria 1: 
Constructorul și S.S.E. nr. 2 din Bucu
rești, Metalul Rădăuți, Șurianul Sebeș 
Alba; Seria a Il-a: Avîntul Miercurea 
Ciuc, Voința Miercurea Ciuc, Steagul 
roșu Brașov, Steaua București-

Iată programul de azi: ora 8: Me
talul—Șurianul, ora 10: Avintul—Voin
ța, ora 17: Steaua—Steagul roșu, ora 
19: S.S.E. 2—Constructorul. Mîiiie sînt 
programate partidele: S.S.E- 2—Șuria
nul, Voința—Steaua, Avîntul—Steagul 
roșu, Constructorul—Metalul, la ace
leași ore ca azi.

• Pe patinoarul „23 August" s-au

Vești de la
Pe arenele de popice din întreaga 

țară se desfășoară în aceste zile între
cerile etapei I a campionatului repu
blican pe echipe. Iată cîteva vești :

BRAȘOV. A început returul campio
natului regional. Mai bine pregătite, o 
serie de echipe obțin rezultate valo
roase. în mod deosebit se remarcă, în 
zona I, echipele Flacăra Brașov, deți
nătoarea locului I după zece etape cu 
26 p, Victoria Bod, Metrom Brașov și 
Torpedo Zărnești, clasate în ordine pe 
locurile următoare. In zona a Il-a s-au

• La bazinul acoperit Floreasca 
continuă cursul de inițiere la înot pen
tru copii. înscrieri la bazin.

• ASOCIAȚIILE SPORTIVE POT 
ÎNCHEIA CONTRACTE PENTRU 
REZERVAREA DE BILETE LA 
JOCURILE DE FOTBAL DE CATE
GORIA A ȘI INTERNATIONALE CE 
SE DESFĂȘOARĂ PE STADIOANE
LE „23 AUGUST" ȘI REPUBLICII, 
ADRESÎNDU-SE I.E.B.S., STR. VA
SILE CONTA NR. 16, ETAJ VII, 
'TELEFON 11.79.70/116. 

TEATRUL

disputat meciurile de baraj pentru de
semnarea echipei campioane de juniori 
a Capitalei. Titlul a revenit pentru a 
5-a oară consecutiv formației Con
structorul, antrenată de M. Flamaropol ’ 
și Dinu Constantin iu. In primul meci,. 
Constructorul a întrecut Steaua cu 
12—2 (2—0, 6—1, 4—1), după un joc 
în care a avut continuu inițiativa. In 
cea de-a doua partidă Constructorul a 
înfîmpinat, timp de două reprize, o dîr-' 
ză rezistență din partea S-S.E. 2, dar 
s-a impus pînă la urmă cu 7—1 (0—0, 
3—1, 4—0). In aceste meciuri, o for
mă foarte bună a dovedit-o Ion Marian 
de la Constructorul, autor a 7 goluri-

L- ENCIU, coresp.

corespondenți
impus formațiile Gaz metan Mediaș și 
Electrica Sibiu, aflate pe pj-teneie locuri, 
la egalitate de puncte (28 jri după zece 
etape. Ele s-au distanțat serios de cele
lalte adversare.

Dintre jucători se cuvine să subli
niem comportarea popicarului Daviit 
Szebeny (Flacăra Brașov) care a dobo- 
rît 925 popice, ceea ce reprezintă un 
nou record regional (v. r. 916 p.d. a- ■ 
parținea lui Ernest Kiss — Gaz nietaa 
Mediaș).

C. GRUIA

TG. MUREȘ. Primele întreceri aje 
returului campionatului regional s-au 
încheiat cu rezultate valoroase. Astfel, . 
echipa feminină Voința Tg. Mureș a 
învins formația Voința Odorhei ’ cu 
2 529 — 2 095 p.d. La obținerea acestui 
valoros rezultat au contribuit în mod 
deosebit Margareta Szemani (465 p.d.). 
Aurelia Albert (439 p.d.), Ecaterina 
Damo Ii (434 p.d.) și Ecaterina Dame 
I (429 p.d.). De asemenea, formația 
masculină Voința Tg. Mureș a obținut 
un rezultat bun în compania Voinței 
din Odorhei. Scor final : 5 1 87 — 4 838 
p.d. De la învingători cele mai bune 
rezultate le-au înregistrat Carol Soos 
(912 p.d.) și Dumitru C. Dumitru 
(901 p.d.). >_

ION PĂUȘ

Un premiu de 86.781 lei la Pronoexpres
Numai astăzi mai puteți depune bu

letinele pentru concursul suplimentar 
PRONOSPORT — CAMPIONATUL 
MONDIAL DE HOCHEI PE GHEA
ȚA. Programul este alcătuit din cete 
mai interesante meciuri ale seriilor A 
și B.

Se câștigă cu 12, 11 și 10 rezultate 
ca la concursurile obișnuite, dar se 
pot obține premii și cu 9 sau 8 rezul
tate exacte în ipoteza neexistenței va
riantelor ciștigătomre cu 12, 11 sau 10 
rezultate exacte.

Deci au distrugeți buletinele după 
aflarea rezultatelor.

9 Concursul PRONOSPORT de du
minică 14 martie 1965 are drept „cap 
de afiș" meciurile din prima etapă a 
returului categoriei A a campionatului 
nostru. In rest 5 meciuri din campio
natul italian categoriile A și B. lată 
programul integral :
CRISUL—DINAMO BUCUREȘTI 
C.S.M S. IAȘI—RAPID
ȘTIINȚA CLUJ—PETROLUL
DINAMO PITEȘTI—FARUL
U.T.A.—STEAGUL ROȘU
PROGRESUL—MINERUL B. MARE
STEAUA-ȘTIINȚA CRAIOVA
ALESSANDRIA—PALERMO
BARI-LIVORNO
BRESCIA-MODENA
NAPOLI— PADOVA
VENEZIA—SPAL

• In atenția câștigătorilor la trage
rea Mărțișorului.

— Tragerea la sorți a autaturism-e- 
lor va avea foc miercuri 17 martie a.c.

— Plata premiilor obișnuite în bani 
se va face îacepînd de luni 15 martie 
a.c.

— Premiile suplimentare în bani la 
categoriile a IÎI-a și a Vl-a sfert pre
cum și cele de la categoria a VH-a 
întregi și sferturi se vor expedia prin 
mandat poștal la domiciliul câștigăto
rilor începînd cu data de 15 martie
a.c.

— Câștigătorii autoturismelor vor fi 
înștiințați în scris (în perioada 20—31

• JUCATI LA CONCURSUL 
SUPLIMENTAR PRONOSPORT 
(HOCHEI) ASTĂZI ULTIMA ZI !
• PRIMELE MECIURI DIN 
CAMPIONATUL R.P.R. (RETUR) 
ÎN PROGRAMUL CONCURSU
LUI PRONOSPORT DE DUMI

NICĂ

martie 19S5) cînd trebuie să se pre
zinte personal la Direcția generală 
Loto-Pranosport, Serviciul Comercial. 
București, Caiea Victoriei nr. 9 pentru 
a le ridica-

— Câștigai' rîî din Capitală ai celor
lalte obiecte vor fi înștiințați în scris 

Săptămîna viitoare pe ecrane : SĂPTĂMÎNA VIITOARE PE ECRANE : O PRODUCȚIE A STUDIOULUI CINEMATOGRAFIC BUCUREȘTI

Scenariul; TITUS POPOVICI

Qeyid UV/U C/ULM
VICTOR REBENGHJC, UVtU CIUCEl' 
STEFAN CIUBOTARAȘtl. OVQRGY KOVĂCS.' 
AM SZELES , O!NA PATBICHI. ANDREI, e 
CSI KT. EM ERIC SCHAFEER. COfTACHB 
ANTONIO. EMIL BOTTA . LASZLlf KISS 
N.T0MAZ06LU. CONSTANTIN BkEZEANU. 
TON CARAM1TRU .OZOHOE AUREL!AH

la ce dată trebuie să se prezinte pen
tru a ridica obiectele, iar cei din pro
vincie la ce dată le vor fi expediate 
la domiciliu.

Premiile concursului Pronoexpres 
nr. 9 din 3 martie 1965 :

Categoria I : 1 variantă a 86.781 lei ;
Categoria a Il-a : 3 variante a 10.617 

lei ;
Categoria a III-?. : 58 variante a

1.577 lei ;
Categoria a IV-a : 410 variante

a 286 lei ;
Categoria a V-a . 1.325 variante a i

88 lei ; i
Categoria a VI : 6.272 variante a J

26 lei. j
Cîștigălor la categoria I : Andraș la- j 

noș din Cluj. 7

Rubrică redactată de Loto-Prono- { 
sport. L

„BARBU DELAVRANCEA1*
Sos. Ștefan cel Mare nr. 34 

prezintă :

PREMIERA

„NOAPTEA LA DRUMUL MARE ‘
de RENATO LELLI

în distribuție : SANDU RADULESCU, artist emerit 
EUGEN PETRESCU
ANGELA MACRI și VOICU JORJ

Regia : ION SIMiONESCU
Decoruri : arh. VLADIMIR POPOV
Costume : GEORGETA TROFIM



SCRIMĂ BASCHET
Cuvintul cititorilor

„Vinovat
fără vină11

„Aveți o echipă tînără, 
de mare perspectivă!“

— Prin telefon de la trimisul nostru special, Tiberiu Stama —

Am vizionat, nu de mult, finala 
„Cupei orașului București" la box. Am 
încurajat și răsplătit cu aplauze între
cerea dîrză a tinerilor. Un meci mai 
frumos ca altul. Cu toate acestea, la 
un moment dat o parte dintre specta
tori și-au manifestat nemulțumirea față 
de evoluția unor boxeri, ca și față de 
unele decizii ale arbitrilor. Mi-a ră
mas mai pregnant în memorie disputa 
dintre tinerii C. Georgescu (Construc
torul) și N. Gîju (Steaua). A învins 
Gîju. Nu la distanță — cum se spune 
— dar pentru că trebuia dat un în
vingător, atunci acesta nu putea fi de- 
cît Gîju, care se dovedise superior în 
cunoștințe tehnico-tactice. Dar unii 
dintre spectatori n-au fost de acord cu 

' aceasta. Ei au vrut — și au cerut in
sistent — gjic.toria lui Georgescu. De 

’ ce oare ? Pentru că — și acest lucru 
se observă deseori în reuniunile noastre 
■pugilistice — unii spectatori, necunos- 

înd regulamentul precum și din sen
timente de simpatie față de un boxer, 

’ vor cu tot dinadinsul ca victoria să 
fie atribuită „celui mai tînăr", celui 
care „se bate", și nu aceluia care prac
tică un box corespunzător. Din tribu
ne au început să se arunce spre Gîju 
cutii de chibrite și alte obiecte. „Vi
novat fără vină", talentatul pugilist 
de la Steaua s-a uitat, surprins și 
dezamăgit spre public. Era el oare 
vinovat cu ceva ?

GH. ILIUȚĂ
profesor de educație fizică cu 

specializare box

Start în turneul pe categorii 
de greutate

Mîine se vor disputa în orașele Con
stanța și Hunedoara primele meciuri 
din cadrul turneului pe categorii de 
greutate. Interesul stîmit de această 
competiție este foarte mare. Iubitorii 
boxului din localitățile respective vor 
avea prilejul să vadă „la lucru“ tot ce 
există mai bun în boxul nostru la ora 
actuală. Vor fi prezenți la întreceri 
atît pugiliști din loturile reprezentati
ve, cit și tineri talentați care vor fi 

j selecționați pentru apropiatele confrun
tări internaționale — meciurile cu se
lecționatele R. D. Germane, Olandei, 
campionatele europene de la Berlin.

La Constanța, se vor întrece boxeri 
din categoriile cocoș, mijlocie mică și 
8 reprezentanți ai categoriei semigrea, 
iar la Hunedoara, cei din categoria 
muscă, mijlocie, precum și 8 sportivi 
din categoria semigrea, întrecerile vor 
continua joi și sîmbătă.

BUDAPESTA, 8. Cuvintele ce dau 
titlul articolului de față ne-au 
fost adresate sîmbătă la prînz 
după terminarea meciului Romînia— 
Ungaria de către președintele federa
ției maghiare de scrimă, Ferenc Ko
vacs. Iar conducătorul delegației fran
ceze, dl. Alphonse Lucien, a ținut să 
adauge : „Se pare că specialiștii dv. 
au ajuns la o formulă de echipă pe 
cit de curajoasă, pe atît de inspirată. 
Cunosc bine lotul floretistelor dv. Toc
mai de aceea pot să spun că alături 

ILEANA DRIMBĂ

de Olga Orban-Szabo, tinerele len- 
cic și Ghiulai și-au cîștigat definitiv 
un loc în formație. Stanca este și ea 
un talent autentic, dar mai trebuie 
să lucreze. Pe Tasi am văzut-o mai 
puțin, iar despre Chira pot să spun 
că are toate șansele să ajungă o veri
tabilă Colombetti, dacă va munci ca 
și ea. Felicit federația romînă pentru 
acțiunea de întinerire a echipei. Lu
crul acesta l-am făcut și noi acum 
cîțiva ani și, pe cît se pare, n-am gre
șit."

Acestor păreri autorizate aș vrea 
să le asociez și cîteva observații per
sonale. în ansamblu, fetele noastre 
au dat satisfacție. Lotul a fost alcătuit 
aproape numai din trăgătoare care au 
drept de participare la viitoarea con
fruntare a speranțelor, la Rotterdam : 
Ileana Ghiulai-Drîmbă, Ecaterina 
Iencic, Marina Stanca, Manuela Chi
ra și Suzana Tasi. Dintre toate, cel 
mai mult s-a „văzut" Ecaterina Iencic. 
A tras curat, simplu, economic, a cău

tat să greșească cît mai puțin. în cele 
trei meciuri pe echipe a „scos" 7 vic
torii. Imediat după Olga (9 v), care 
a evoluat bine la această primă con
fruntare internațională a arului 1965. 
La 19 ani neîmpliniți, Iencic se im
pune în formația noastră de tineret, 
ca de altfel și în cea de senioare. 
Ileana Drîmba a reușit și ea asalturi 
care-i atestă calitățile. Cele cu Rejto 
(4—1), Domolki (4—2), Rousselet 
(4—3) și Depetris (4—3) ne fac să 
vedem în ea o trăgătoare cu mari 
posibilități. A avut însă și scăderi — 
înfrîngerile inadmisibile la Herbster 
(2—4) și Oggero (3—4) care, adău
gate altor înfrîngeri la fel de evi
tabile ale celorlalte floretiste, ne-au 
„subțiat" tușaverajul. Cu mai multă 
atenție, cu o mai bună dozare a efor
turilor și cu un plus de control psihic, 
Ileana Drîmbă poate realiza mai mult. 
Despre Suzana Tasi știam că este 
o floretistă care are ca principal atu 
— tehnica. A tras într-un singur meci, 
cu Italia, și a realizat două victorii, 
dintre care cea la Lorenzone (4—0), 
a fost o încîntare. Din păcate, Tasi 
nu manifestă suficientă personalitate. 
O timiditate nefirească la o trăgătoa
re cu un bagaj substanțial de cuno
ștințe tehnice și tactice. Marina Stan
ca a tras numai în meciul cu Franța, 
în general, în acest meci scrimerele 
noastre „s-au pus greu pe picioare", iar 
Stanca n-a făcut excepție. în schimb, 
la individual, ca a arătat multe lu
cruri bune, realizînd cîteva victorii de 
răsunet (4—1 cu Depetris, 4—2 cu 
Marosi, 4—2 cu Rejto), care dovedesc 
cu prisosință că poate oferi mai mult. 
Despre Manuela Chira, la primul con
curs peste hotare, o singură observa
ție : este floretistă cu cea mai bună 
gîndire tactică. Nu are, firește, sufi
cientă experiență. Tocmai de aceea 
trebuie, în continuare, încercată și, 
ca și în cazul Marinei Stanca, orien
tată către valorificarea alonjei, de
oarece este trăgătoare cu gabarit 
mare (1,92 m).

Nu voi insista asupra concursului 
individual, pentru că el n-a avut 
aceeași importanță. Menționez doar 
faptul că între Rejto, Rousselet și 
Olga Orban-Szabo, clasate în această 
ordine pe primele trei locuri în tur
neul final, diferența de valoare a fost 
aproape insesizabilă. Rămîne de vă
zut ce vor spune viitoarele lor con
fruntări — Como („Floreta de ar
gint"), Paris („Cupa Jantie") și, bine
înțeles, campionatul mondial progra
mat în capitala Franței, principalul 
prilej de stabilire a ierarhiei valo
rilor.

Astăzi, Ia Floreasca

Rapid-Voința București in campionatul feminin
• MECIUL DINAMO BUCURESTI-STEAUA VA AVEA LOC JOI
• DOI ARBITRI ROMINI VOR CONDUCE FINALA „C’.C.E
întrecerile campionatului feminin, 

seria I, se reiau astăzi prin cele două 
partide programate în Capitală. Ince- 
pînd de la ora 17, în sala Floreasca 
se întâlnesc Știința și Progresul Bucu
rești, iar în continuare vom putea ur
mări o partidă interesantă, care opune 
formațiile Rapid și Voința București. 
Celelalte trei meciuri ale etapei, Voin
ța Oradea—Voința Brașov, Știința 
Constanța—Constructorul București și 
Mureșul Tg. Mureș—Știința Cluj se 
vor desfășura joi 11 martie.

• Cel mai important joc al campio
natului masculin, DINAMO BUCU
REȘTI—STEAUA, a fost programat 
joi după-amiază, de la ora 18,15 în 
sala Floreasca, avînd în deschidere 
partida Rapid—Farul Constanța (ora 
Î7). In aceeași zi se vor disputa în
tâlnirile Știința Cluj—Știința București, 
Știința Timișoara—Dinamo Oradea, 
C.S.M-S. lași—Știința Tg. Mureș și 
Steagul roșu Brașov—Politehnica Cluj.

• Iată oum arată cele două cla .i- 
mente înaintea jocurilor din această 
săptămînă :

In imaginea noastră o fază din meciul Rapid — Voința București, din tur.
1. Vasilescu se opune aruncării Hanelorei Spiridon sub privirile Ancăi Ra- 

coviță și Măriei Eckert
Foto : T. Roibu

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. M. 12 8 4 627:608 20
5. Știința Cluj 12 6 6 585:596 18
«. Constr. Buc. 12 6 6 683:645 18
7. Voința Brașov 12 4 8 683:688 ÎS
8. Progresul Buc. 12 4 8 550:599 16
9. Voința Oradea 12 1 11 463:766 13

10. Știința C-ța 12 0 12 482:754 12

MASCULIN

1. Dinamo Buc. 20 18 2 1665:1310 38
2. Steaua buc. 20 16 4 1565:1254 36
3. Știința Tim. 20 12 8 1411:1349 32
4. Dinamo Oradea 20 11 9 1421:1371 31
5. știința Buc. 20 11 9 1404:1359 31
6. Rapid Buc. 20 10 10 1449:1401 30
7. Steagul r. Br. 20 10 10 1492:1527 30
8. Știința Cluj 20 9 11 1375:1286 29
9. Farul C-ța 20 7 13 1241:1507 27

10. Știinta Tg. Mureș 20 6 14 1415:1570 26
11. C.S.M.S. Iași 20 5 15 1259:1520 25
12. Politehnica Cluj 20 5 15 1212:1455 25

• întrecerile din seria ai Il-a a cam-
pionatelor republicane vor fi reluate
în ziua de 14 martie

• Doi arbitri romîni, dr. Dan Chi-
riac și Gh. Roșu, au fost invitați să
conducă meciurile T.T.T. Daugava
Riga—Slavia Sofia din cadrul finalei
„C.C.E-" la baschet feminin.

Federația romînă de lupte și-a făcut 
recent bilanțul activității pe anul 1964. 
Darea de seamă prezentată a cuprins 
principalele probleme care au stat în 
fața federației de lupte, a scos în evi
dență realizările și lipsurile și a ară
tat căile și metodele pentru îmbună
tățirea activității.

în rîndurile de față, ne vom ocupa 
de cîteva probleme cuprinse în darea 
de seamă și reliefate în cuvîntul par- 
iicipa-nților la discuții- Una din pro
blemele majore a fost cea a lărgirii 
bazei de mase a acestui sport. în anul 
care a trecut, federația de specialitate 
a luat o serie de măsuri pe linia îm
bunătățirii sportului de mase. F.R.L. 
a dat un sprijin activ regiunilor unde 
acest sport era mai puțin dezvoltat, 
prin trimiterea unor antrenori-instruc- 
tori și sportivi fruntași, care să ajute 
nemijlocit secțiile respective. Ca rezul
tat, la trîntă — poarta de intrare în 
sportul luptelor — au fost angrenați 
în concursuri, cu prilejul Spartachia- 
dei republicane, peste 120 000 de parti
cipanți, majoritatea din mediul sătesc- 
In această acțiune s-au evidențiat ora
șul București, regiunile Ploiești și Ga
lați. Regiunile Suceava și Bacău 
s-au calificat pentru prima oară la fi
nala campionatului republican. De alt
fel, ca urmare a participării numeroase 
a tineretului la prima etapă a Sparța- 
chiadei republicane, s-a creat posibili
tatea înființării unor noi secții de lupte 

1 (în special în regiunile unde acest 
6port era mai puțin dezvoltat), în ca
drul cărora să fie pregătite și promo- 

’ vate noi elemente pentru sportul de 
performanță.

Un număr sporit de participanți s-a 
înregistrat și în campionatele republi
cane de juniori. Pe saltele au urcat 

cu acest prilej 2 400 juniori- Dintre 
aceștia, o serie de elemente talentate 
au și intrat în vederile federației. Este 
vorba de C. Pătrașcu (Tîrgoviște), I. 
Vrabie (Sinaia), V. Moraru (Brăila), 
Gh- Cloț, Gh. Judele, P. Țeotoc și 
C. Penciu (București), N. Baca (Satu 
Mare), M. Popescu (Lugoj) și alții-

O grijă deosebită s-a acordat de 
către comisia orășenească București, 
campionatelor pentru copii între 16— 
14 ani. Această acțiune trebuie însă 
extinsă și în regiuni.

Cu toate aceste rezultate pozitive 
în activitatea sportivă de mase în 
sportul luptelor mal sînt o serie de de
ficiențe. Ele se datoresc în bună parte 

Obiective importante in îața sportului luptelor
• Lărgirea bazei de mase • „Liberele14 la nivelul „clasicelor11

faptului că indicațiile și sarcinile Bi
roului Consiliului General al UCFS nu 
au fost traduse în viață în întregime- 
Mai există o serioasă lipsă de conti
nuitate pe linia întăririi și dezvoltării 
luptelor pe plan local. Nu s-au creat 
condițiile necesare dezvoltării activi
tății de mase, nu s-a continuat acțiu
nea de pregătire a elementelor talen
tate. O dată cu încheierea concursuri
lor din cadrul Spartachiadei republi
cane, activitatea competițională pentru 
acești luptători a încetat. De asemenea, 
s-a apreciat ca negativ faptul că la 
numeroase competiții pregătirea teh
nică a concutenților a lăsat de dorit, 
ceea ce dovedește că uneori antreno
rii au lucrat în mod necorespunzător, 
urmărind numai obținerea de rezultate 

imediate- La această lipsă au contri
buit și comisiile locale, care nu au or
ganizat — la acest nivel — întreceri 
cu caracter continuu care să stimuleze 
pregătirea și deci obținerea de perfor
manțe.

In pofida acestor lipsuri, putem tra
ge concluzia că activitatea sportivă de 
mase a fost generatorul de elemente 
pentru sportul de performanță, care în 
anul 1964, în special la lupte clasice, 
a obținut o serie de succese de seamă. 
Este de ajuns să amintim numele unor 
luptători ca N. Mariinesc-u, C. Teodoru, 
f. Herman, care au fost descoperiri în 
etapele de mase ale diverselor con
cursuri din ultimii ani și au obținut 

apoi rezultate valoroase pe plan in
tern și internațional-

O altă problemă care a constituit 
subiectul multor discuții, în cadrul șe
dinței de analiză, a fost aceea a lup
telor libere.

Luptele libere, sport care se practică 
de aproape 10 ani în țara noastră, au 
obținut unele succese care au determi
nat pe specialiști să aprecieze că R.P. 
Romînă poate obține rezultate bune 
chiar și la J.O- de la Tokio. Și acest 
lucru poate că era firesc. La concursul in
ternațional al R.P- Romîne, la care au 
participat luptători de valoare, sportivii 
noștri au cucerit patru locuri 1. Era o 
performanță care nu putea fi trecută 
cu vederea. Dar, comportarea reprezen
tanților noștri la J.O. nu s-a situat la 

nivelul așteptărilor. Din cei patru 
sportivi participanți, numai St- Stîngu 
s-a clasat pe locul 6, ceilalți (St. Tam
pa, Gh. Tăpălagă, Fr. Boia), fiind 
eliminați chiar din primele tururi. Ce 
concluzie se poate desprinde analizînd 
aceste rezultate ? Este adevărat că ni
velul cunoștințelor tehnice ale luptăto
rilor noștri nu a atins o valoare mon
dială- Dar, trebuie să spunem că ei 
nu au dat dovadă nici de dîrzenie în 
meciurile susținute, că nu au fost pă
trunși de răspunderea ce le revenea, 
că au luptat reținuți arătînd o nemo
tivată teamă de adversar. Teama de 
a executa procedee este de cele mai 
multe ori urmarea firească a unei pre- 

gătiri necorespunzătoare. Dacă aș# W 
stat lucrurile, ne întrebăm de ce acești 
luptători nu au avut aceeași pregătire 
ca și colegii lor de la „clasice"? Con
siderăm că comportarea nesatisfăcă- 
toare a luptătorilor de la „libere" se 
datorește în mare măsură exigenței 
scăzute a antrenorilor în procesul de 
pregătire, precum și lipsei de interes 
manifestată de unii sportivi în scopul 
ridicării măiestriei lor sportive.

Am arătat lipsurile și cauzele care 
le-au generat și rămîne să vedem ce 
trebuie făcut pentru lichidarea lor. 
Planul de măsuri întocmit de biroul 
federației de lupte pune punctul pe i. 
S-au prevăzut măsuri care pot lichida 
aceste carențe în timpul cel mai scurt. 
Dintre acestea, amintim atenția deose

bită care se va da în acest an lărgirii 
bazei de mase a sportului luptelor în 
cluburi și asociații sportive și îmbună
tățirea continuă a activității sportive de 
performanță. Federația de lupte va 
desfășura o intensă muncă de perspec
tivă, va selecționa pe cei mai talentați 
luptători și îi va promova în loturile 
reprezentative. De asemenea, se va 
acorda o mai mare atenție creșterii ni
velului luptelor libere- Pe viitor, an
trenamentele celor două stiluri se vor 
desfășura separat și vor fi încredințate 
unor antrenori cu o pregătire corespun
zătoare. Tot pentru acest lucru, fede
rația va inyita antrenori din țările 
unde luptele libere sînt la un nivel ri
dicat pentru a se realiza un schimb de 
experiență (antrenorul bulgar Raiciu 
Petrov a și fost oaspetele nostru), se 
va pune accent pe însușirea de către 
luptători a unui bagaj cît mai bogat 
de procedee tehnice, pentru ca în acest 
fel să se poată realiza mai multe com
binații în luptă. Se va insista pe însu
șirea celor mai eficace procedee — 
intrările la picioare și dezechilibrările.

Acestea sînt numai cîteva din măsu-
.rile prevăzute în planul federației. Ele 
sînt mult mai multe- Avem convinge
rea că dacă vor fi puse în practică,« 
se va realiza o creștere vizibilă a lup
telor libere, în așa fel îneît ele să se 
situeze la nivelul „clasicelor". Este de 
dorit cu atît mai mult acest lucru, cu 
cît în acest an în fața 
noștri stau noi obiective 
campionatele mondiale,

luptătorilor 
importante: 
Balcaniada,

concursul internațional al R.P- Romîne
și multe altele.
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Finlanda a furnizat prima surpriză
la „mondialele" de hochei pe gheață

Campionatele mondiale de hochei pe 
gheață ce se desfășoară în Finlanda 
continuă să domine actualitatea spor
tivă internațională. Firește, cu mult 
interes sînt urmărite partidele ce au 
ioc la Tampere (grupa A). Deoarece 
„cei patru mari“ (U.R.S.S., Ceho-

țara noastră) au urmărit meciul din
tre echipele Canadei și S.U.A., un tra
dițional derbi al formațiilor de pe 
continentul american. Așa cum se pu
tea prevedea, canadienii au cîștigat și 
acest meci, cu scorul de 5—2 (0—0,
2—0, 3—2).

slovacia, Canada și Suedia) nu s-au 
întîlnit încă între ei, nu se poate vorbi 
deocamdată de o adevărată ciocnire 
a forțelor. Totuși, prima surpriză a 
fost consemnată duminică seara tîr- 
ziu, cînd, echipa Finlandei a reușit 
t::i nesperat rezultat de egalitate în 
fața suedezilor: 2—2 (1—0, 0—1, 
1 — 1). în celelalte meciuri desfășurate 
pînă acum favoriții au obținut victorii 
clare. Cu partidele desfășurate aseară, 
toate echipele din grupa A au sus
ținut cîte trei jocuri. Ieri, în primul 
meci al zilei, selecționata Ceho
slovaciei a obținut o confortabilă vic
torie în fața hocheiștilor norvegieni: 
9—2 (4—2, 4—0, 1—0). Seara spec
tatorii prezenți în tribunele stadionului 
din Tampere (ca și telespectatorii din

înaintea jocurilor programate as
tăzi, clasamentul grupei A arată ast
fel : U.R.S.S., Canada și Cehoslovacia 
— toate cu cîte 6 p, Suedia 5 p, Fin
landa 1 p, S.U.A., Norvegia și R.D. 
Germană cu cîte 0 p.

Marți sînt programate meciurile: 
R.D.G.—S.U.A. și Finlanda—Norvegia, 
iar miercuri: Canada—R.D.G., Sue
dia—U.R.S.S. și Finlanda—Ceho
slovacia.

★
Alte rezultate înregistrate în grupa 

B: R.P. Polonă-Elveția 3—1 (1—1, 
1—0, 1—0), Austria—Anglia 5—4 
(2-1, 1-1, 2-2).

IN FOTO: aspect dintr-un recent 
meci desfășurat la Moscova între echi
pele U.R.S.S. și Canadei. Atac la 
poarta canadiană.

Sixten Jcrnbcrg: un marc campion
Cînd vorbești de marii performeri ai 

schiului nu-1 poți omite, desigur, pe 
Sixten Jernberg, supranumit „marato- 
nistul zăpezilor". Fostul tăietor de 
lemne din micul sat suedez Lima a a- 
vut o activitate sportivă prodigioasă, 
încununată de mari satisfacții și suc
cese, realizate grație unei voințe de 
fier și unei munci titanice. Multiplu 
campion olimpic și mondial în probele 
de fond, Sixten Jernberg s-a retras din 
activitatea competițională după succe
sul repurtat anul trecut la J. O. de la 
Innsbruck, dar a rămas totuși alături 
de tinerii schiori pentru a le îndruma 
pașii.

Care este oare cel mai semnificativ 
aspect ce se desprinde din cele două 
decenii de activitate neîntreruptă, în care 
timp el a participat la peste 400 de mari 
concursuri ? Poate acela că nu a a- 
bandonat niciodată. „In 1961, în con
cursul de la Holmenkollen — poves
tește Sixten — eram la un pas de a- 
bandon. La kilometrul 25, simțeam o 
durere îngrozitoare în stomac, vedeam 
negru în fața ochilor, iar picioarele nu 
mă mai țineau. A trebuit să dau do
vadă de o voință extraordinară pen
tru a trece de acest „punct mort". Am 
reușit să termin cursa și să mă clasez 
pe locul 4". Am reprodus acest citat 
pentru a ilustra tenacitatea și dîrze- 
nia lui Jernberg.

De-a lungul anilor, Sixten Jernberg 
a avut un mare adversar: pe finlan
dezul Veiko Hakulinen. „Din această 
rivalitate sportivă s-au născut marile 
mele performanțe și succese" — spune 
Jernberg. Dar, în afara rivalității de 
pe pîrtiile de zăpadă, Veiko și Sixten 
au fost prieteni buni. „Ne-am împărtă
șit reciproc experiența și nu am avut 
„secrete" în metodica antrenamentelor 
sau în ce privește ceara folosită. Cînd 
mă întreceam cu Veiko. nu se punea 
chestiunea metodelor de antrenament 
sau a stilului — care erau pentru noi 
identice — ci, exclusiv, era vorba de 
o dispoziție de concurs, de așa-zisă for
mă din acea zi. Nicicind unul din noi

marelui campion. Jernberg nu a cu
noscut nici o zi de pauză. Iarna sau 
vara, el s-a antrenat mereu 2—3 ore 
zilnic! Vara făcea crosuri în pădure 
și sporturi complimentare, iar din oc
tombrie pînă la ultima zăpadă, din a- 
prilie, pe Sixten îl puteai vedea zilnic 
colindînd pe schiuri pădurile și colinele 
din jurul satului său natal. Lima. După 
părerea lui Sixten Jernberg, succesul 
unui fondist nu este determinat nu
mai de talentul cu care acesta este 
înzestrat. „Dacă ai talent, poți obține 
rezultate bune numai dacă adaugi un 
plus de muncă, dacă duci o viață spor
tivă exemplară.

Nu sînt de acord cu părerile unora, 
că sportivii nordici sînt născuți pen
tru a deveni schiori fondiști de va
loare mondială. Am convingerea că 
dacă am lua doi copii la fel de talen- 
tați, unul nordic și altul din sud, și 
i-am pregăti în condiții climaterice 
identice, cel mai bun va deveni acela 
care se antrenează mai temeinic".

Sixten Jernberg s-a retras din acti
vitatea competițională. Acum, „bătrî-
nul" este antrenorul fiului său, care-i 
poartă numele, și al altor tineri
schiori talentati. „Nu știu dacă fiul
meu va deveni schior sau va practica 
alt sport. N-are nici o importantă. Prin
cipalul e să practice cu pasiune spor
tul preferat. Practicarea sportului 
contribuie la formarea unui om de ca
racter, sănătos, călit pentru munca de 
fiecare zi și dacă el are aptitudini 
deosebite va deveni cu siguranță și un 
sportiv fruntaș" — a spus Jernberg.

Iată-l pe Sixten Jernberg ciștigind la
Innsbruck ultima sa medalie olimpică 

de aur (la 50 km fond)

Revista presei străine

Altitudinea Mexicului

Din toate sporturile
HANDBAL. La Varșovia : Polonia— 

Iugoslavia (f) 8—5 (5—4) ;
• La Roskilde (Danemarca): Dane

marca—R.F. Germană (m) 17—17
(11 — 11). Oaspeții au condus eu 17— 
14. • La Berlin : R.D.G.—Cehoslova
cia (m) 15—II (8—7) și R.D.G.— 
Cehoslovacia (f) 9—8 (4—5).

TENIS. Turneu internațional la 
Miami Beach (S.U.A.). Simplu băr- 
ba’i : Ralston (S.U.A.) — Koch (Bra
zilia) 3—6, 6—3, 7—5, 6—2 ; simplu 
femei: Margaret Smith (Australia) — 
Leslev Turner (Australia) 6—2, 8—6.

• Turneu internațional la Moscova.
Simplu femei: Helga Schultze
(R.F.G.) —Tiu Kivi (U.R.S.S.) 2—6, 
8—6, 6—3 ; simplu bărbați: Leyus—

Metreveli (ambii U.R.S.S.) 6—4, 7—5, 
8—6.

BOX. La Leipzig : R.D.G.—Bulgaria 
10—8. La cat. grea Pandov (B) a 
fost învins de Schlegel (R.D.G.)

• La Kingstone (Jamaica) Ray 
Sugar Robinson l-a învins pe Jimmy 
Beecham prin k.o. în repriza a doua. 
Asistentul lui Robinson a fost Cassius 
Clay.

ȘAH. Campionatul Iugoslaviei a fost 
cîștigat de Matulovici. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat marii maeștri Gli- 
gorici și Parma.

CICLISM. Belgianul Rik Van Looy 
a cîștigat Turul Sardiniei. El a fost 
urmat de italienii Venturelli și Po- 
gialli. Francezul Jacques Anquetil a 
ocupat locul 4.

nu a fost supărat din pricina unei vic
torii a celuilalt".

Sixten Jernberg a fost un sportiv cu 
un caracter ferm, care a știut să pri
mească onorabil înfrîngerea, să învețe 
din greșeli. El a căutat întotdeauna 
să-și elimine lipsurile care l-su îm
piedicat eventual să obțină victoria. 
Seriozitatea a fost principalul atu al

O delegație franceză condusă de 
colonelul Crespin, delegat francez pen
tru pregătirea olimpică, și doctorul 
Fernand Plas, profesor de cardiologie 
la Facultatea de medicină din Paris, 
a vizitat instalațiile sportive de la 
Ciudad de Mexico. Iată cîteva impresii 
împărtășite ziarului „LE MONDE".

Pe terenurile de fotbal
Pînă la sfirșltul acestei luni vor fi cu

noscute semifinallstele în cele două 
competiții oficiale din Europa, rezervate 
echipelor de club: „Cupa campionilor 
europeni” si „Cupa cupelor". In „C.C.E.”, 
prima echipă calificată în semifinale 
este mternazionale. Miercuri, pe Hamp
den Park din Glasgow, Inter a trecut 
prin cel mal dificil examen de pînă 
acum din „C.C.E." — cum a declarat, 
de altfel, Helenio Herrera. In ciuda fap
tului că scoțienii au dominat copios, 
Inter s-a apărat în stilul ei caracteristic, 
resplngînd atacurile dezlănțuite ale gaz
delor. In ultimele 20 de minute italienii 

' au jucat practic în 10 oameni, deoarece 
■Facchettt (accidentat) a trecut figurant 

i pe extremă, iar în locul lui, pe linia de 
fund, s-a retras Peiro. învinsă doar eu 
1—0, Inter a obținut calificarea în seml- 
finalp, datorită victoriei repurtate în tur 
cu 3—1. Pe cine va întîlni Inter în semi
finale ? Răspunsul îl vom afla după tra
gerea la sorți care va avea loc la 23 

’martie la Roma. Șansele cele mal mari 
de calificare în semifinale sînt de par- 

l tea echipelor Benfica (5—1 în primul 
■ joc cu Real Madrid), Liverpool (0—0 în 
tur cu F.C. Koln) șl Vasas Gyor (1—1 în 
tur cu D.V.S., la Amsterdam). Mîine la 
Gy6r se dispută meciul revanșă, iar
săptămîna viitoare Real primește re
plica portughezilor șl Liverpool întîlnește 
pe F. C. Koln. In ce privește întîlnirea 
Liverpool—Koln, trebuie să amintim că 
ea a fost amînată din cauza zăpezii. 
După informațiile primite rezultă că te
renul nu a fost impracticabil,- dar arbi
trul danez Hansen a hotărît amînarea 
partidei la cererea echipei gazdă. For
mația vest-germană a înaintat un memo
riu U.E.F.A.

Si în „Cupa’ cupelor" se conturează se
mifinallstele : prima calificată este for
mația Real Saragossa. Dinamo Zagreb a 
realizat un valoros med nul la Torino 
(1—1) deși a jucat în ultimele minute 
în zece oameni (Puljkan a fost eliminat 
de pe teren). Echipa Munchen 1860, în
vingătoare cu 4—0 la Varșovia cu Legia,

se poate considera calificată în turul 
următor (revanșa la 17 martie). Meciu
rile dintre Westham United și Lausanne 
urmează să desemneze pe cea de a pa
tra semifinalistă.

★
In preliminariile campionatului mon

dial. la Los Angeles: S.U.A.—Mexic 2—2 
(2-1).

★
IUGOSLAVIA (etapa a 16-a). Partizan 

—Steaua roșie 1—2 (au marcat Prllnee- 
vici și Kostici, respectiv Djurkovici — 
autogol. Sekularaț de la Steaua roșie a 
fost în excelentă formă). Hajduk—Rad- 
nlckl 2—0. Dinamo Zagreb—Rjeka 2—3! 
Sarajevo—Zeleznlcear 0—0, Velej—Za
greb 3—1, Vojvodina—Vardar 1—1. Pri
mele clasate :

„11“-le Benficăi Lisabona, care a dispus recent de Real Madrid cu 5—1 in 
„C.C.E.": în picioare, de la stingă la dreapta — Germano, Peridis, Cruz, 
Râul, Caoem, Costa Pereira; rîndul de jos (de la stingă la dreapta) —

Jose Augusto, Torres, Eusebio, Colima, Simoes

BELGIA (etapa a 22-a). Anderlecht— 
Standard LiSge 2—0, C. S. Bruges—Da
ring Club 2—2, La Gantoise—St. Trond 
1—1, S.C. Antwerp—Lier se 1—0, F.C. 
Diest—Beerschot 1—0.

1. Anderlecht
2. Standard Liege

23 20 2 1 70:15 42
22 12 6 4 38:23 30

• SITUAȚIA IN „CUPELE EUROPENE" • TN PRELIMINA
RIILE CAMPIONATULUI MONDIAL • CAMPIONATE TN 
TARILE EUROPENE: REAL MADRID ÎNVINSĂ; PARTIZAN 

BELGRAD LA A DOUA INFRINGERE

Oviedo—

1. Sarajevo 16 10 3 3 33:15 23 PORTUGALIA (etapa a 19-a). :Braga—
2. Partizan 16 8 5 3 25:18 21 Benfica 1—2, Academica—Portoi 1—4;
3. Zelejnicear 16 844 21:13 20 Sporting Lisabona—Seixal 1—0.
4. Din. Zagreb 16 925 25:17 20

1. Benfica 19 13 5 1 62:12 31
R.D. GERMANA (etapa a 17-a). S.C. 2. Porto 19 12 2 5 39:22 26

Karl Marx stadt--Aufbau Magdeburg 3. C.U.F. 19 11 4 4 39:24 26
2—1, Dinamo Dresda—Wismut Aue 1-1,-
Motor Steinach—Chemie Leipzig 
Vorwărts Berlin—Dynamo Berlin 
Empor Rostock—Lokomotive :

1—1, 
i 3—0, 
Stendal 

1—1, S.C. Leipzig—Motor Jena 1—0, S.C. 
Neubrandenburg—Motor ' “

SPANIA (etapa a 25-a). Atletico Ma
drid—Real Madrid 1—0, Sevilla—Murcbla 
0—0, Valencia—Palmas 2-1,- Atletico Bil
bao—Levante 1—1, Espanol—Corruna
2—0, Cordoba—Barcelona 1—0, 
Saragossa 2—0.

Zwickau 1—0.

1. Motor Jena
2. Vorwărts Berlin
3. Empor Rostock

17 10 3 4 29:16 23
17 10 3 4 33:19 23
17 10 2 5 28:17 22

1. Atletico Madrid
2. Real Madrid

25 18 3
25 16 5

4 47îl9 39
4 55:17 37

3. Saragosa
4. Valencia

24 15 2 7 46:28 32
24 13 4 7 47:18 30

ELVEȚIA (etapa a 16-a). Lausanne—
Belinzzona 4—0, Chaux des Fonds—Ser-
vette 2—3, Young Boys Berna—Gras-
shoppers 3--1.

1. Lausanne 16 10 4 2 41:16 24
2. Servette 16 10 2 4 33:17 22
3. Yong Boys 15 8 2 5 34:25 18

ANGLIA (meciuri restante pînă în
etapa a 30-a). Arsenal—Sheffield United
1— 1, Everton—Blackbourn 2—0, Black
pool—Birmingham 3—1, Sheffield Wed
nesday—Westham United 2—0, Sunder
land—Nottingham 4—0. Situația fruntașe
lor a rămas neschimbată: Chelsea 46 p, 
Leeds United 45 p, Manchester United 
44 p.

FRANȚA (meciuri de cupă — optimi 
de finală). Stade Fran<?ais—Nantes 3—1. 
St. Etienne—Rouen 1—0, Toulon—Reims
2— 1, Valenciennes—Cherbourg 0—0, Ren
nes-Quentin 10—0, Strasbourg—Miramas 
1—0, Toulouse—Nice 2—2, Sedan—So- 
chaux 2—1.

MEXIC (finala Cupei Mexicului): F.C. 
America—Morelia 4—2 (1—0). Golurile e- 
chipei învingătoare au fost marcate de 
Vava (2) care a jucat în reprezentativa 
Braziliei și Fragoso (2) care a evoluat 
la Tokio în reprezentativa olimpică a 
Mexicului.

„Am fost impresionați de numărul . 
terenurilor și de instalațiile de care 
dispune capitaia mexicană, a declarat 
Crespin după această vizită. Sînt niște 
centre remarcabile, bine organizate, 
bine aerisite, bine echipate. Mexicul va 
fi cu siguranță gata pentru Jocurile 
din 1968“. Delegatul sportiv francez a 
adăugat : „Desigur, mai sînt multe 
de făcut, dar Mexicul mai are 
iacă trei ani și jumătate înainte. Noi 
care am văzut tn ce stadiu se afla 
Tokio cu treizeci de luni înaintea Olim
piadei — a subliniat el — putem spune 
că (ara aceasta este departe de a fi in 
intîrziere".

Doctorul Plas a vizitat terenul „la 
Marquesa", situat la 3500 metri alti
tudine, și a observat comportarea atle- 
țiior mexicani în timpul și după efor
tul fizic ca și rapiditatea lor de recu
perare.

„Mi-am dat seama, a spus el. că 
atietii mexicani. afla(i într-o bg/iă con. 
diție fizică, nu aveau reacții <48 acelea 
pe care le-ar fi avut sportivii noștri la 
o altitudine de 3500 metri. Există deci 
o problemă a altitudinii și va trebui 
să ne alegem atleții in funcție de posi
bilitățile lor de adaptare la condițiile 
proprii acestei țări".

Cardiologul a semnalat de aseme
nea că va fi fără îndoială util ca la 
Olimpiada mexicană să fie lăsat timp 
mai mult între probe, de exemplu în
tre cele eliminatorii și finale, astfel 
îneît să se permită tuturor atleților să 
fie în măsură să întreprindă un nou 
efort.

Colonelul Crespin a prevăzut că de
legația franceză va sosi la Mexico cam 
cu zece, cincisprezece zile înaintea în
ceperii Jocurilor. Probele se vor des
fășura de la 12 la 27 octombrie 1968. 
Vor fi reprezentate toate sporturile, 
figurînd în programul de la Tokio cu 
excepția judo-ului.

DOUĂ ȘAHISTE ROMÎBCE
LA TORALIJL DE LA BELGRAD
între 8 și 24 martie se desfășoară 

la Belgrad un important turneu femi
nin de șah, organizat în cinstea Zilei 
internaționale a femeii. Țara noastră 
este reprezentată de maestrele inter
naționale Margareta Teodorescu și E- 
lisabeta Polihroniade.
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