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Tn seara zilei de 19 martie a.c. a 
avut loc ședința comună de doliu 
a Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, a Consiliului 
de Stat și a Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Populare Romîne.

Profund îndurerați, participant 
Ia ședință au cinstit memoria tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn,

președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, con
ducătorul iubit al partidului și sta
tului nostru, înflăcărat luptător 
pentru fericirea patriei și a poporu
lui, militant de seamă al mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale.

S-a adoptat hotărîrea cu privire 
la declararea doliului național și 
organizarea de funeralii naționale.

TOVARĂȘUL GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Â ÎNCETAT DIN VIAȚĂ

HOTĂRÎREA
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 

Consiliului de Stat si Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Populare Romîne

In legătură cu încetarea din viață a tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri ale Republicii Populare Romîne hotărăsc i

1. Se declară doliu național în întreaga țară, începînd de astăzi, 19 
martie, pînă în ziua funeraliilor, inclusiv.

2. Se vor organiza funeralii naționale. Funeraliile vor avea loc miercuri 
24 martie 1965.

3. Se constituie o comisie de partid și de stat pentru organizarea fune
raliilor, formată din tovarășii Chivu Stoica (președintele comisiei). Emil 
Bodnăraș, Alexandru Drăghici. Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec.

4. în zilele doliului național, în întreaga țară se arborează în berna 
drapelul de stat al Republicii Populare Romîne și drapelul Partidului Mun
citoresc Romîn.

Manifestările distractive și sportive, adunările festive și comemorative 
de orice fel se suspendă pe toată durata doliului. Teatrele, cinematografele, 
radioul și televiziunea și celelalte instituții de cultură își vor adapta pro
gramele la zilele de doliu.

în ziua funeraliilor toate spectacolele și cursurile învățămîntuîui de 
toate gradele se suspendă.

5. In semn de omagiu, în ziua funeraliilor, se va întrerupe lucrul timp 
de 3 minute în toate întreprinderile și instituțiile din țară (cu excepția 
acelora unde condițiile de producție nu permit întreruperea lucrului); pe 
timpul întreruperii lucrului vor suna sirenele întreprinderilor, locomotive
lor, vaselor fluviale și maritime; se va opri circulația trenurilor, automo
bilelor, altor vehicule și a pietonilor.

6. în Capitala Republicii Populare Romîne și în toate centrele regionale 
se vor trage — în semn de ultim salut — 24 salve de artilerie.

COMITETUL CENTRAL CONSILIUL DE STAT
AL AL

PARTIDULUI MUNCITORESC REPUBLICII POPULARE
ROMÎN ROMINE

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

Din partea Comisiei de organizare a funeraliilor
Comisia de partid și de stat pen

tru organizarea funeraliilor tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al Comitetului Centra! al 
Partidului Muncitoresc Romîn, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne, comunică :

Corpul neînsuflețit al tovarășu

lui Gheorghe Gheorghiu-Dej va fi 
depus în Palatul Republicii Populare 
Romîne.

Accesul publicului, pentru a-șî lua 
rămas bun, va fi admis cu începere 
de duminică, 21 martie a.c., ora 11 
a. m.

MEMBRII CONDUCERII DE PARTID Șl DE STAT
LA CĂPĂTilUL TOVARĂȘULUI GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

în ultimele clipe de viață ale to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
la căpătîiul său se aflau membrii 
conducerii de partid și de stat, to
varășii Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica. Alexandru 
Drăgiiici, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Moghioroș, Alexandru 
Birlădeanu, Dumitru Coliu, Leonte

Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voi
tec, Mihai Dalea, Gheorghe Gaston 
Marin, Gogu Rădulescu, Gheorghe 
Rădoi.

După încetarea din viață a tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
conducătorii de partid și de stat au 
făcut prima gardă la corpul său 
neînsuflețit și au prezentat condo
leanțe familiei.

COMUNICAT
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 

Romîn, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri 
ale Republicii Populare Romîne anunță cu 
adîncă durere încetarea din viață, în ziua de 
19 martie, orele 17 și 43 minute, după o 
boală grea, a tovarășului Gheorghe Gheor-

COMITETUL CENTRAL
AL

PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

ghiu-Dej, prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Romîne, fiu credincios al clasei muncitoare și 
al poporului romîn, conducătorul iubit al parti
dului și poporului nostru.

CONSILIUL DE STAT 
AL

REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

Buletin
In a doua jumătate a lunii ianua

rie 1965, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a prezentat semnele unei 
afecțiuni pulmonare, cu tuse- și ex- 
pectorații reduse sero-muco-sanghi- 
nolente. Examenul sputei nu a ară
tat nimic deosebit. La examenul ra
diologie s-a constatat un proces in- 
filtrativ la nivelul hilului pulmonar 
drept. Controlul radiologie din pri
ma decadă a lunii februarie a arătat 
persistența imagine! de infiltrații a 
hilului pulmonar drept. Examenele 
radiologice de control efectuate în a 
doua decadă a lunii februarie au ară
tat prezența unei formațiuni de as
pect tumoral la nivelul hilului pul
monar drept. Tot în această decadă 
se observă clinic o mărire rapidă a 
ficatului, însoțită de subicter. Exa
menele clinice și de laborator au evi
dențiat prezența de formațiuni tu- 
morale hepatice.

medical
La 2 martie 1965, examenele micro

scopice ale sputei au arătat prezența 
de celule neoplazice.

Pe baza datelor clinice șl de labo
rator s-a stabilit diagnosticul de 
neoplasm pulmonar și hepatic.

Avînd în vedere gravitatea bolii 
diagnosticate, a fost invitat în țară un 
grup de specialiști reputați din străi
nătate, hepatologi, pneumologi și on
cologi, care au confirmat diagnosti
cul.

In cursul bolii s-a aplicat tratamen
tul corespunzător evoluției acesteia.

Datorită caracterului agresiv și de 
diseminare a neoplaziei, boala a con
tinuat să progreseze determinînd o 
evoluție gravă și rapidă cu instalarea 
unui icter intens și unei insuficiențe 
hepato-renale.

în ziua de 19 martie, după ora 16, 
starea bolnavului s-a înrăutățit 
brusc; cu toate îngrijirile date, bol
navul a intrat în comă și a încetat 
din viață la ora 17,43.

Prof. dr. Voinea Marinescu, ministrul Sănătății șl Prevederilor So
ciale ; Acad. dr. N. Gh. Lupu; Prof. dr. Tiberiu Spîrchez; Prof. dr. 
Constantin Nicolau; Prof. dr. Ioan Brukner; Prof. dr. Constantin Anas- 
tasatu; Prof. dr. Octav costăchel; Cont dr. Leon Bercu, dr. Alexandru 
iDumltriu.

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL

REPUBLICII POPULARE ROMÎNE
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SCURTE ȘTIRI
• Recent, 30 de studente ale Ins

titutului Pedagogic- de 3 ani din Pi
tești au devenit instructoare sportive 
voluntare la atletism și volei. Printre 
studentele care s-au prezentat bine pre
gătite la examenul de instructoare spor
tive se numără Florica Oprea, Au
relia Ghită, Teodora Lazăr, Gheorghi- 
ța_ Tudor (atletism), Eleonora Bobîl- 
că, Julieta Bungiu, Elena Radu și 
Ioana lcnescu (volei).

I. FEȚEANU

★

SCHIMB DE ARBITRI ÎNTRE FE
DERAȚIILE DIN ROMÎNIA 

Șl TURCIA

Conform înțelegerii dintre federa
țiile de fotbal din țara noastră și din 
Turcia, între cele două țări are loc un 
schimb de arbitri care conduc partide 
în campionatele naționale respective. 
Astfel, la 13 și la 14 martie, arbitrul 
bucureștean Gheorghe Popovici a ar
bitrat două jocuri de campionat în 
Turcia.

Din Turcia va sosi arbitrul Muzafer 
Sarvan (Izmir).

★

Un alt arbitru romîn, Cornel Ni- 
țescu din Sibiu, a arbitrat de curînd 
partida Olimpiakos Pireu—Spartak 
Plovdiv din cadrul turneului balcanic, 
disputat la Pireu.

CLASAMENTELE CATEGORIEI B

SERIA I

1. Siderurgistul Galați 13 7 3 3 19:11 17
2. Constructorul Brăila 13 8 1 4 22:14 17
3. Dinamo Bacău 13 7 0 6 24:16 14
4. Flacăra Morenî 13 6 2 5 14:12 14
5. Poiana Cimpina 13 7 0 6 23:21 14
6. Metalul Tîrgoviște 13 6 2 5 15:16 14
7. Știința Galați 13 5 3 5 20:19 13
8. Unirea R. Vîlcea 13 6 1 6 20:19 13
9. C.F.R Roșiori 13 5 3 5 15:17 13

10. C.F.R’. Pașcani 13 6 0 7 18:21 12
11. Știința București 13 5 2 6 16:19 12
12. Tractorul Brașov 13 4 3 6 17:22 11
13. Metalul București 13 4 1 8 14:19 9
14. Chimia Făgăraș 13 4 1 8 17:28 9

SERIA A II-A

1. Recolta Cărei 13 8 2 3 23:17 18
2. Știința Timișoara 13 6 4 3 23:14 16
3. Ind. Sir. C. Turzii 13 7 2 4 21:15 16
4. Jiul Petrila 13 6 3 4 25:14 15
5. Vagonul Arad 13 6 3 4 16:15 15
6. C.S.M. Sibiu 13 6 2 5 21:17 14
7. A.S.A. Tg. Mureș 13 7 0 6 21:23 14
8. Minerul Lupeni 13 5 3 5 17:17 13
9. A.S. Cugir 13 6 1 6 20:20 13

10. Gaz Metan Mediaș 13 5 3 5 14:15 13
11. Clujeana 13 5 2 6 18:15 12
12. Sătmăreana 13 5 0 8 15:17 10
13. C.S.M. Reșița 13 3 2 8 15:28 8
14. C.F.R. Timișoara 13 2 1 10 5:27 5

însemnări despre calitate la C.S.M. Cluj
Desigur că, într-o discuție care ar 

avea drept obiectiv atletismul clujean, 
o bună parte dintre probleme s-ar re
feri la activitatea secției respective de 
pe lingă C.S.M. Și nimănui acest lucru 
nu i-ar părea nepotrivit, deoarece secția 
de atletism a C.S.M. este una dintre 
cele mai puternice din orașul de pe 
malul Someșului.

Această secție este încadrată cu patru 
antrenori: doi cu norma întreagă — 
Gheorghe Kiss și Gheorghe Biro — 
și doi cu cîte o jumătate de normă — 
dr. Zina Simu și Dragomir Nicolae. 
Adăugind și faptul că, de pildă, în 
anul bugetar care s-a încheiat, condu
cerea clubului a repartizat secției de 
atletism peste o sută de mii de Iei. 
iar pentru anul care a început „averea" 
acesteia a mai crescut cu încă 80 la 
sută, considerăm că cititorul este oare
cum edificat asupra importanței pe 
care consiliul clubului o acordă acestui 
sport al sporturilor.

In secția de atletism a C.S.M. sînt 
cuprinși, la ora actuală, 117 sportivi 
clasificați și 35 de copii — fete și 
băieți. O scurtă privire asupra felului 
în care și-au orientat și desfășurat în 
ultima vreme activitatea componenții 
acestei secții ar putea să ducă la con
cluzia că lucrurile merg destul de bine. 
In anul 1964 C.S.M. a avut 7 repre
zentanți în diferite Ioturi ale R.P.R. 
Atleții juniori Ion Căpraru (1 500 ob
stacole), Vasile Sărucan (lungime), 
Radu Rusu (1 000 m plat) sînt cam
pioni R.P.R., Ion Căpraru și Radu Rusu 
sînt și deținătorii recordurilor repu
blicane la 3 000 m plat, 1 500 obstacole 
și 1 000 m plat, iar Radu Rusu și 
Ștefan Naghi (suliță) sînt campioni 
școlari ai R.P.R.

Tn ultimele 14 luni, atleții de la 
C.S.M. au participat la 42 de con
cursuri cu caracter intern și la 3 con
cursuri internaționale, realizînd, în 
ultimele, cîteva comportări meritorii 
(2 locuri I, 2 locuri II și 2 locuri IV 
prin sportivii Ion Căpraru și Vasile 
Sărucan),

• In raionul Cimpina 6 800 de ti
neri și tinere au cucerit pină in pre
zent Insigna de polisportiv. Asocia
țiile sportive Petrolul Băicoi, Rafină
ria Cimpina, Dojtana, Bănești ș.a. sini 
fruntașe in organizarea concursurilor 
pentru obținerea Insignei de polispor
tiv.

ST. CONSTANTIN

• Consiliul raional UCFS Rm. Vil- 
cea a organizat numeroase acțiuni 
turistice. In cursul anului trecut au 
fost inițiate 253 de excursii la care 
au participat peste 30 000 de oameni 
ai muncii. Asociațiile sportive Chimia 
Govora, înfrățirea Olănești, Recolta 
Mihăești, Șoimii I.R.T.A. Rm. Vîl- 
cea ș.a. au avut cei mai mulți repre
zentanți in aceste excursii.

C. MARINOIU

O Halterofilii de la Metalul Pitești 
se pregătesc intens pentru etapa fina
lă a campionatului republican In pro
gramul de pregătire au fost incluse 
și demonstrații la sate. Recent, ei au 
susținut o reușită demonstrație la 
Cosești, raionul Pitești, la care au 
asistat peste 400 de spectatori. Cu a- 
cest prilej au fost corectate și 4 re
corduri regionale la stilurile împins și 
aruncat, realizate de I. Nicolescu, I. 
Necatu și de juniorul I. Vlad.

AL. MOMETE

ZN

întrecerea
De la început, o remarcă : e lău

dabilă inițiativa federației de specia
litate de a programa, paralel cu fi
nalele campionatelor republicane de 
juniori, un concurs republican de flo
retă, băieți și fete, pentru cei mai 
mici scrimeri. Joi au evoluat flore- 
tiștii : un număr de 36 de copii, ta
lente autentice în acest sport al age- 
rimii și perspicacității. Ne-a plăcut 
îndeosebi Nicolae Dumitrescu de la 
Farul Constanța, câștigătorul con
cursului. Elevul maestrului I. Popescu 
s-a detașat prin stăpînirea unei game 
destul de variate de procedee teh
nice, printr-un simț al lamei și prin- 
tr-o temeinică pregătire fizică. O im
presie frumoasă au lăsat și ceilalți 
trăgători, în special finaliștii probei : 
Cornel Chișu (S.S.E.), Ștefan Neagu, 
Gh. Burlea și Eugen Fitoc (Progresul) 
și N. Tomușca (CSO Craiova).

Proba de sabie a revenit lui Ștefan 
Weissbdck—SPC (antrenor I. Istrate), 
dar destul de greu, după un baraj 
cu ploieșteanul Paul Filip. Inițial, se

în concursurile la care au luat parte, 
reprezentanții C.S.M. au realizat încă 
29 de recorduri regionale și 68 de re
corduri de club. Trebuie să subliniem 
însă că majoritatea acestora sînt re
corduri de juniori categoria I sau a 
Il-a. De altfel, este o caracteristică a 
clubului clujean, această preocupare 
pentru juniori, pentru viitor. Afirmația 
noastră de mai sus este sprijinită și 
printr-o altă latură a activității antre
norilor de aci. Exceptînd întrecerile, 
cu caracter de selecție, „Cupa C.S.M."
— competiție ce se desfășoară pe 
8 etape, rezervată elevilor școlilor pro
fesionale. prin „filtrul" antrenorilor 
amintiți, au trecut în ultimul an peste 
1 C00 de copii, din care au fost selec
ționați cei 35 de care vorbeam mai 
sus, aceștia reprezentînd elemente cu 
certe calități pentru diferite probe 
atletice.

Deci, așa cum spuneam, la prima 
vedere secției de atletism de la C.S.M. 
Cluj îi pot fi acordate multe note bune. 
Există însă două' aspecte care ne obligă 
să avem rezervă în aprecierile pe care 
le facem.

Mai întîi, să vorbim de valoarea ab
solută a performanțelor obținute, de 
ceea ce ne-am obișnuit să numim 
producția sportivilor noștri, calitatea 
acestei producții. Iată, să luăm în dis
cuție cel mai bun atlet de la C.S.M.
— alergătorul Ion Căpraru. Este ade
vărat că rezultatele sale de la 3 000 m 
plat (8:38,2) și 1 500 m obstacole 
(4:14,6) constituie recorduri republi
cane dar, raportîndu-le la recordurile 
mondiale neoficiale de juniori (3 000 m 
plat — 8:14,8, Matthos da Luca — 
Italia și 1500 m obstacole — 4:08,8, 
Jean Luc Salomon — Franța) ele nu 
„spun" prea mult. Și Căpraru se apro
pie cu pași repezi de seniorat. Aceleași 
comparații, cu aceleași concluzii, se 
pot face și cu alte performanțe ale 
atleților de la C.S.M. Mai este oare 
necesar să reamintim că în secție lu
crează patru antrenori calificați ? Ne-am

Turneele de selecție pe categorii 
la box

REȘIȚA, 19 (prinielefon). Sala spor
turilor -30 Decembrie" din localitate a 
găzduit miercuri și joi primele două 
reuniuni din cadrul turneului de selec
ție la categoriile pană și ușoară. Me
ciurile au fost foarte disputate și de 
un nivel tehnic corespunzător. Revela
ția primelor două reuniuni a fost tî- 
nărul bucureștean C. Stanev care a 
obținut două victorii înainte de limită: 
prin k.o. în fața Iui P. Petre (Oradea) 
și prin abandon în dauna lui V. Seleși 
(Reșița). Boxerii fruntași /. Mihalic, C. 
Buzuliuc și M. Dumitrescu, în primul 
lor meci, au evoluat sub așteptări. Dar 
cel mai slab din rîndurile fruntașilor 
s-a prezentat Ștefan Popoacă. Acesta, 
după ce a cîștigat cu ajutorul arbitrilor 
partida cu Gh. Manea, a doua zi, a fost 
învins la puncte de P. Păcuraru (Ba
nat).

lată rezultatele primei reuniuni la 
CAT. PANA i A. Iliescu (Medg.) b.p. I. 
Sabău (Buc.), A. Simion (Ci. Muscel) 
b. p. Gh. Stan (Buc.), V. Seleși (Reșița) 
b.p. 1. Răducan (Brăila), N. Deicu 
(Brăila) b.p. C. Negoiescu (Buc.), M. 
Goanță (Craiova) b p. A Murg (Buc.), 
C. Buzuliuc (Craiova) b.p. D. Gheor
ghe (Mediaș), M. Pirvu (Buc.) b.p. S. 
Crăciun (Sibiu) ; CAT. UȘOARA: M 
Dumitrescu (Buc.) b.p. I. Enache (Cra
iova), Z. Dinu (Buc.) b.p. 1. Crăciun 
(Onești), /. Aiihalic (Buc.) b.p. V. 
Tudose (Buc.). Rezultatele celei de a 
doua reuniuni : CAT. PANĂ t A. Si
mion (CI. Muscel) b p. A. Iliescu 
(Medg.), Gh. Stan (Buc.) b.p. I. Sa
bău (Buc.), C. Ciontu (Reșița) b.p.

florefisfilor
9

părea că unul din trăgătorii din Plo
iești, care au avut în finală nu mai 
puțin de 3 concurenți (Filip, Popes
cu și Cristof) va cîștiga titlul de 
campion. Filip a tras destul de bine, 
dar s-a „trădat" deseori că, de fapt 
este... floretist, menajîndu-se pentru 
proba în care este specialist; D. Po
pescu are meritul de a-1 fi întrecut 
pe Weissbock, dar n-a avat în ge
neral suficientă finalitate, iar Cristof, 
revelația ultimelor ediții ale campio
natelor, a evoluat cu prea puțină 
convingere. Clasamentul : 1. St. Weiss
bdck (SPC) — 4 v. (d.b.), campion 
republican la sabie pe 1965; 2. P. 
Filip (SSE Ploiești) 4 o. (d. b.); 3. 
D. Popescu (SSE Ploiești) 3 o.; 4. 
G. Gogoman (CSM Cluj) 3 v.; 5. 
Al. Nilcă (Știința Tg. M.) 2 o. ; 6. 
Gh. Cristof (Petrolul Ploiești) 1 v. 
De reținut comportarea promițătoare 
a sabrerilor de la C.S.M.S. Iași, D. 
Vornicu și D. Irimiciuc, animatorii 
asalturilor din preliminariile și semi
finalele probei.

gîndit să punem întrebarea de față 
biroului secției. Asta, cu atît mai mult, 
cu cît din birou face parte și o fostă 
glorie a atletismului clujean — maestrul 
sportului Ilarie Măgdaș, acum inginer 
la atelierele „16 Februarie" din loca
litate. Intenția noastră nu s-a realizat, 
deoarece biroul secției este inexistent. 
Un tovarăș, membru în consiliul clu
bului, sublinia faptul că la atelierele 
„16 Februarie" mai lucrează și maestrul 
sportului Mircea Pop, că pe lîngă ate
lierele respective funcționează o școală 
profesională și că asociația Locomotiva 
de aci nu are secție de atletism I

E limpede, nu ?
încercînd să facem o apreciere ge

nerală a situației din secția de atletism 
a C.S.M. Cluj, dorim să precizăm ur
mătoarele :

— rîndurile de față nu-și propun să 
epuizeze sfera realizărilor și lipsurilor 
din secția de atletism a C.S.M. Cluj;

— rămîn valabile acumulările făcute 
în secție pînă acum, subliniind înde
osebi preocuparea pentru o bază de 
selecție largă, care să afecteze un 
număr mereu sporit de copii.

Dar...
— nu ni se par suficiente obiectivele 

propuse: depășirea recordurilor clubu
lui regiunii și, în unele cazuri, chiar 
și a celor republicane;

— s-a realizat totuși prea puțin, 
avînd în vedere numărul de cadre ca
lificate, condițiile materiale puse la 
dispoziție.

în concluzie: nu cantitatea de efort 
contează — indiferent cîte ore pe 
zi sînt prezenți antrenorii pe terenurile 
sau în sălile de antrenament și con
cursuri — ci felul cum s-a muncit, pro
dusul realizat în aceste ore, nivelul 
performanțelor obținute. Deci, spre 
aceasta trebuie îndreptate toate forțele, 
acestea sînt țelurile care trebuie atinse.

VALENTIN PAUNESCU 

I. Răducan (Brăila), N. Deicu (Brăila) 
b.p. M. Goanță (Craiova), C. Nego
iescu (Buc.) b.p. A. Murg (Buc.), C. 
Buzuliuc (Craiova) b. ab. III M. Pirvu 
(Buc.), D. Gheorghe (Mediaș) b.p. S. 
Crăciun (Sibiu); CAT. UȘOARA; M. 
Dumitrescu (Buc.) b.p. 1. Vișinescu 
(Buc.), /. Dinu (Buc.) b.p. St. Vituș 
(Cluj), P. Păcuraru (Banat) b.p. Șt. 
Popoacă (Buc.), 1. Mihalic (Buc.) b.p. 
D. Roman (Brăila).

I. PLAVIȚU — coresp.

GALAȚI, 19 (prin telefon). întrecerile 
pentru selecția „semiușorilor” și „semi- 
mijlociilor“ desfășurate in orașul nostru 
au fost de un bun nivel tehnic și pre
sărate cu surprize. Revelația întrecerilor 
o constituie tînărul A. Majai (Cluj) care 
prin boxul său spectacular a încîntat 
publicul, reușind in același timp să cu
cerească și două victorii prețioase. In 
primul meci, el a învins clar la puncte 
pe Marin Anghel, iar în cel de al doilea 
pe dinamovistul Gheorghe Vlad. o com
portare la nivelul așteptărilor au mai 
avut-o • I. Covaci (Brăila), N. Moldovan, 
P. Vanea, V. Anțoniu (Buc.), N. Bălescu 
(Galați), FI, pătrașcu și I. Hodoșan (Cra
iova).

Iată rezultatele din prima reuniune 
Ia CAT. SEMIUȘOARA : Gh. stăncuț 
(Buc.) b.p. M. Ionescu (Buc.), FI. Pă
trașcu (Craiova) b.p. Al. Murg (Cluj), 
V. Antoniu (Buc.) b.p. P. Prunea (Cluj),
C. Rusu (Buc ) b.p. Fr. Lovaș (Oradea), 
P. Vanea (Buc.) b.p. D. Fieraru (Buc.),
D. Mir.ea (Buc.) b.p. Gh. Anton (Buc.), 
N. Moldovan (Buc.) b.p. Șt. Arseniu (O- 
nești), M. Stănescu (Galați) b. ab. II 
Gh. Bădoi (Buc.) — Bădoi a fost acci
dentat —, N. Băleanu (Galați) b. ab. II 
I. Pușcașu (C-ța), V. Prooroc (Huned.) 
b.p. E. Săpătoru (Galați ; CATEGORIA 
SEMIMIJLOCIE : I. Covaci (Brăila) b.k.o. 
I. Niri (Oradea), P. Niculescu (Buc.) b p. 
I. Binder (Sibiu), Gh. Vlad (Buc.) b. ăb. 
I. I. Safeiu (Huned.), A. Majai (Cluj) 
b.p. M. Anghel (Buc.j, I. Hodoșan (Cra
iova) b. ab III. T. Plntille (C-ța), T. Mi- 
trea (Galați) b.p. Gh. Ștefan (Bocșa), I. 
Marin (Buc.) b.p. C. Vasiliu (Buc.), C. 
Ghiță (Buc.) b. ab. I. A. Spătaru (Ora
dea). Reuniunea de joi, CATEGORIA 
SEMIUȘOARA : FI. Pătrașcu (Craiova) 
b.p. Gh. Stăncuț (Buc.), A. Murg b.p. 
M. Ionescu, V. Antoniu b.p. Fr. Lovaș, 
P. Vanea b.p. D. Minea, N. Moldovan 
b.p. M. Săvescu, N. Băleanu b.p. V. Pro
oroc, E. Spătaru b. ab. II I. Pușcașu ; 
CAT. SEMIMIJLOCIE : I. Covaci b. ab. 
I. P. Niculescu, A. Majai b.p. Gh. Vlad, 
M. Anghel b.p. I. Safeiu, T. Mitrea b.p. 
I. Hodoșan — decizie discutabilă, T. 
pintilie b.p. Gh. ștefan, I. Marin b.p. 
Al. Spătaru, C. Vasiliu b.p. c. Ghiță.

GH. ARSENE — coresp.

Pregătirea multilaterală-condiție de bază
în procesul de antrenament al spor

tivilor, mai ales al celor avansați, un 
rol deosebit de important îl joacă pre
gătirea psihologică, care trebuie tra
tată de către antrenor cu aceeași a- 
tenție care se acordă și celorlalți fac
tori ai antrenamentului modem. Ca
litățile psihice sînt de cele mai multe 
ori educate și apoi perfecționate în 
cadrul unor ședințe de pregătire, 
cînd sportivii depun eforturi în con
diții grele: cantitate mare de lu
cru, intensitate mereu crescîndă, cu 
participare activă și. conștientă. Antre
norii care sînt deosebit de exigenți, 
reușesc în general să formeze spor
tivi disciplinați, ascultători, perseve- 
renți, care să lucreze cu convingere și 
pasiune pentru perfecționarea lor 
multilaterală. Acei sportivi care lu
crează intens și se pregătesc sistema
tic, planificat, dau de cele mai multe 
ori un randament pozitiv în între
cerile cele mai importante, unde miza 
este deosebit de mare. Totuși, există 
și unii sportivi care, deși au o pre
gătire completă, datorită unor procese 
nervoase negative dau uneori un ran
dament mai slab decît cel scontat. 
Care este cauza ?

Noi, antrenorii, spunem de cele mai 
multe ori că emoția exagerată este a- 
ceea care frînează acțiunile sau exe
cuțiile sportivilor în timpul competi
țiilor și care influențează în mod ne
gativ concentrarea și gîndirea lor. 
Ca antrenor al lotului republican fe
minin de baschet, am avut prilejul să 
studiez timp de mai mulți ani acest 
fenomen psihologic, această manifes
tare psihică ce inhibă jucătoarele — 
mai ales în jocurile decisive — în 
așa fel îneît evoluția lor este de nere
cunoscut, cu acțiuni sterile, cu execu
ții imprecise și comiterea unor greșeli 
de-a dreptul supărătoare. Datorită fap
tului că unele jucătoare nu și-au putut 
stăpîni emoția în momentele decisive, 
nu s-au concentrat suficient în acțiuni 
hotărîtoare, s-au comis greșeli ca arun
cări la coș din poziții neindicate, pase 
la adversar și astfel s-au pierdut multe

înotătorii bănățeni 
au stabilit 4 recorduri 

republicane
Etapa regională a concursului re

publican de hală a prilejuit înotă
torilor bănățeni obținerea unor rezultate 
de valoare, dintre care două recorduri re
publicane de seniori și două de copii. 
Întrecerile, desfășurate la bazinul aco
perit din Reșița au fost bine orgari- 
zate și s-au bucurat de o largă parti
cipare.

_ Recordurile de seniori au fost sta
bilite de Niculae Tat (Olimpia Reșița) 
și de Vasile Costa (S.S.E. Timișoara). 
Primul a parcurs distanța de 400 m 
mixt în 5:16,7 — nou record de se
niori, iar secundul a realizat la 100 m 
bras performanța de 1:13,4 —- nou re
cord de seniori și juniori categoria I. 
Recordurile de copii au fost stabilite 
de Dorina Mezinca (S.S.E. Reșița) la 
400 m mixt (6:22,4) și de Eugen Aimer 
(S.S.E. Reșița) la 50 m fluture (36,7).

Iată câștigătorii altor probe : seriori 
200 m fluture: N. Tat 2:31,6; 100 m 
libert H. Schier (Olimpia Reșița) 
1:00,4; senioare 100 m liber: Codruța 
Sala (S.S.E. Timișoara) 1:10,3; juni
oare categoria I, 100 m bras: Natalia 
Cavalioti (Olimpia Reșița) 1:28,4; ju
niori categoria a Il-a, 100 m flutțfre : 
Zeno Giurasa (S.S.E. Reșița) 1:08,2; 
100 m spate: Zeno Giurasa 1:08,7; 200 
în fluture: Al. Băin (S.S.E. Reșița) 
2:50,6; 100 m bras ; D. Curuță (S.S.E. 
Reșița) 1:18,6; 200 m bras t D Curuță 
2:54,0; 200 m spate i I. Mărgeanu 
(S.S.E. Reșița) 2:44,0; 400 m liber: 
R. Andrei (S.S.E. Reșița) 5:23,4. La 
categoria copii (13—14 ani) s-au evi
dențiat Anca Andrei (S.S.E. Reșița) 
1:10,8 la 100 m liber și 1:18,7 la 100 m 
spate. Dorina Mezinca 1:22,8 la 100 m 
fluture, Ștefan Bis (S.S.E. Arad) 1:15,0 
la 100 m fluture, 1:15,5 la 100 m spate 
și 1:06,0 la 100 m liber, lise Hrușca 
(S.S.E. Reșița) 1:30,9 și 3:19,0 la 100 
și 200 m bras, Daniela Coroiu (S.S.E. 
Reșița) 5:57,9 la 400m liber. Dintre par- 
ticipanții la categoria copii 12 ani s-au 
remarcat Ruth Hoc her (1:24,5 la 100 m 
spate) și Mariana Stanciu (6:53,7 la 
400 m liber). (A. RUDEANU-corespon- 
dent).

meciuri importante din cadrul campio
natelor europene, jocurilor balcanice 
etc.

Jucătoarele au manifestări psiholo
gice diferite. Acestea depind în mare 
măsură de sistemul lor nervos, de tem
peramentul lor. Unele sînt emoționate 
chiar de la încălzire; altele la înce
putul jocului sau în. momentul cînd 
sînt introduse în teren. Avem însă, din 
fericire, și unele jucătoare care nu au 
complexe de emotivitate și dau un ran
dament normal în orice moment, in
fluențând în acest fel în mod pozitiv 
și pe colegele lor mai emotive.

Lucrînd un timp mai îndelungat cu 
elementele care formează echipa f. io- 
nală, am reușit să le cunosc mai Bine 
manifestările psihice. Astfel, mi-am 
dat seama că pregătirea bună dă un 
plus de încredere jucătoarelor și le 
micșorează emoția. O încălzire conști
incioasă creează, de asemenea, o stare 
optimă de concurs, jucătoarele fund 
astfel mai bine pregătite pentru între
cere. întotdeauna am căutat să încep 
jocul cu baschetbaliste care au o pu
tere de concentrare mai mare, sînt mai 
lucide și acționează conform indica
țiilor tactice stabilite dinainte. Unele 
dintre ele au nevoie adesea de o încu
rajare de pe margine și de aceea sînt 
nevoit să intervin în acest sens. Altele 
sînt mai sensibile și atunci interven
țiile trebuie făcute cu mult tact, pen
tru a nu crea panică. în general, con
sider că intervențiile antrenorului au 
adesea o importanță deosebită și pot 
contribui la diminuarea stărilor emoti
ve în timpul întrecerilor.

în concluzie, cred că dacă pregăti
rea sportivilor este multilaterală, dacă 
se acordă o importanță majoră fac
torului psihologic, emotivitatea poate 
fi mult micșorată, astfel că jucătorii 
vor putea acționa relaxat, se vor putea 
concentra asupra indicațiilor primite 
înainte de meci, randamentul lor fiind 
astfel superior.

prof. SIGISMUND FERENCZ



obleme ale aruncătorului de suliță Din programul motocicliștilor
pentru creșterea performanțe- 

etismului a fost în anul 1964 
isținută ca oricînd. între altele, 
e concurs — fie el chiar la 

club — am văzut pe stadion, 
olimpice de ultimul tip (sue- 
lovietice, americane). Performan- 
asculine la această probă nu 
dicat însă la nivelul condițiilor 
ile existente. Spunem acest lu- 
oarece noul tip de suliță trebuie 
i în medie o creștere a rezul- 

cu 4—6 m față de sulița de 
ichi.

din cauzele care au împiedicat 
ea firească a performanțelor 

blicarea unei tehnici necorespun- 
3 noului tip de suliță. Tehnica 
irii cu sulița nouă trebuie să 
ucturată în funcție de calitățile 
ie de portanță pe care aceasta 
față de sulița veche.

i să avem pretenția unei analize 
înțite din punct de vedere aero- 
ic, este constatat că, în principal,

planat-întins al suliței moderne 
un unghi de lansare dat — 

le de viteza de zbor și de șu
ii portantă a acesteia. Deoarece 
ața portantă este dată din con- 
e (tipul de suliță), rămîne doar 
eza de zbor să influențeze pla-

.tehnica de ^aruncare cu sulița de 
'• schi unghiul de lansare cel mai 

jbil, față de orizontală, este de
■ P°, suprafața portantă redusă a

ii sulițe cerînd o astfel de teh- 
(tațiunea acestor lucruri, fără

narii, este indubitabilă.
tehnica de aruncare cu sulița de 

■bu unghiul de lansare se reduce 
—30°. Distanța de zbor nu scade, 
in contră, crește. „Supercompen- 

ce determină creșterea distan- 
3 zbor survine din faptul că po- 
iatea de accelerare a vitezei în 
efortului final este mai mare în 

' țiile unei tracțiuni mai razante, 
oltarea unei viteze de zbor mai 
prin reducerea unghiului de lan- 
poate fi realizată și cu sulița de 
echi însă distanta de zbor a a- 
a va fi mult mai mică decît a 
i modeme. Cu alte cuvinte numai 
ită condițiilor speciale de con- 
ție, marcate printr-o suprafață por- 

mai mare, suliței modeme i se 
» reduce substanțial unghiul de 

o dată cu creșterea vitezei de 
re, favorizînd astfel o distanță de 
maximă.

■ estea fiind elementele reale care 
determina lungimea zborului, să 
> ce se petrece pe stadion.
irea majoritate a sulițașilor noștri 
in încă seama de cerințele sulițe- 
îoderne și folosesc tehnica „veche" 
juncare, cu toate că aruncă cu 
* „planor". Nu rare sînt cazurile 
performanța este mult mai slabă 
cu sulița veche. Explicația este 

de următoarele fapte :
folosirea tehnicii vechi de arun- 
deci unghi de lansare aproape 

0 grade.
„nirnerirea" axului lung al suliței 

aiectoria de zbor este cu atît mai 
ilă cu cit unghiul de lansare este 
mare ; un ax de suliță modernă 
fara traiectoriei de zbor însem-

După prima etapă 
a cantonatului 

de lupte
ima etapă a campionatului repu- 
n de lupte clasice și libere a pri- 
t o evoluție promițătoare a lor
ilor din seria A. Spectatorii au 
at la meciuri disputate, au urmărit 
edee tehnice variate și eficace, 

.tre formațiile care nu au suferit 
o înfrîngere se află Steaua, Di- 

o și Steagul roșu Brașov — la 
sice" — și Dinamo București, Stea- 

' roșu Brașov — la „libere". Din 
a deplasării echipei Steaua la tur- 

internațional din R.P. Mongolă, 
cerile primei etape din grupa a

Ia lupte libere, vor avea loc în 
de 23 mai.

tă cum arată clasamentul după 
ia etapă :

„CLASICE”
Jinamo 2 2 0 0 24: 6 6
teaua 2 2 0 0 24: 6 6
St. roșu Brașov 2 2 0 0 25: 7 6
Unio Satu Mare 2 1 1 0 20:12 5

Viitorul Buc, 2 110 18:14 5
tapid 2 1 0 1 16:16 4
’.S.O. Reșița 2 10 1 14:14 4
/letalul Buc. 2 10 1 10:22 4
Chimistul B. M. 2 0 0 2 10:22 2
C.S.O. Galați 2 0 0 2 8:22 2

lulmentul Brașov 2 0 0 2 7:25 2
;.F.R Timișoara 2 0 0 2 6:24 2

„LIBERE* i
linemo 2 2 0 0 28: 2 fi
Ș,t. r. Brașov 2 2 0 0 22: 4 6

’regresul Buc. 2 2 0 0 19: 7 6
b.S O. Galați 2 10 1 18:12 4
\.S.M. Lugoj 2 10 1 10:16 4
3rahova Ploiești 2 0 11 12:18 3
Rulmentul Brașov 2011 8:20 3
Vagonul Arad 2 0 0 2 11:17 2
3.apid Buc. 2 0 0 2 0:32 2
C.S.M. Cluj 0 0 0 0 0: 0 0
Mureșul Tg. M. 0 0 0 0 0: 0 0 !
Steaua 0 0 0 0 0: 0 0 1

nează o frînare dublă a vitezei de zbor 
comparativ cu sulița veche.

— rezultatul : traiectoria descendentă 
care trebuie să fie cît mai lungă se 
confundă cu o cădere verticală a su
liței, de multe ori în coadă.

în aceste condiții calitățile aerodi
namice ale suliței nu sînt exploatate 
în favoarea performanței și ca urmare 
mulți aruncători revin la tipul vechi 
de suliță.

Sarcina imediată pentru acest an 
a atleților și a antrenorilor este ca, 
bazați pe cele arătate mai înainte, să 
găsească cele mai nimerite mijloace 
pentru reprofilarea tehnicii de arun
care în conformitate cu cerințele suli
țelor noi. Se cere acest lucru deoarece 
numai astfel se va putea beneficia de 
condițiile materiale moderne care ne-au 
fost puse la dispoziție în vederea îm
bunătățirii rezultatelor sportive.

în acest sens, vom prezenta sumar 
cîteva indicații metodice de învățarea 
și perfecționarea tehnicii de aruncare 
cu sulița modernă.

De la început este necesar să pre
cizăm următoarele elemente de bază 
care caracterizează tehnica nouă :

a — Drumul de tracțiune în suliță 
(în efortul final) trebuie să fie cît mai 
lung (condiție esențială cunoscută a 
accelerației).

b — Mîna care poartă sulița să nu 
fie sub nivelul axului umeral la înce
perea efortului final iar înclinarea axu
lui suliței față de orizontală, în faza 
pașilor de aruncare, să nu fie mai 
mare de SO0.

c — Piciorul stîng „în blocare" să 
fie așezat astfel ca trecerea peste el 
să se facă fără bruscare (șocul de 
blocare întîlnit în aruncările cu sulița 
de tip vechi este mult diminuat în a- 
runcările cu sulița modernă) ; piciorul 
stîng se așează pe sol cît mai repede 
și de preferat mai aproape de piciorul 
drept decît în tehnica veche (aproxi
mativ la 5 lungimi de talpă).

d — Umărul drept urmărește ca în 
tracțiunea finală să „meargă" cît mai 
lung înainte, în traiectoria suliții. în 
acest fel sulița va părăsi mîna după 
ce a trecut de verticala picior stîng-

Turneul de sah al maeștrilor
Remizele au caracterizat prima 

parte a turneului de maeștri din Ca
pitală, ajuns la runda a 7-a. In ma
joritatea cazurilor ne aflăm în fața 
unei tendințe comune a adversarilor 
spre joc egal, fără complicații, care 
este sinonimă aci cu teama de a pier
de... Constatarea este valabilă mai cu 
seamă pentru cei ce nu vizează locu
rile fruntașe ale clasamentului, ci cele 
de mijloc care i-ar menține în rîndu- 
rile selecționabililor pentru viitoarele 
competiții de anvergură. Fiecare so
cotește că beneficiul unei victorii este 
comparativ mult mai mic decît peri
colul înfrîngerii 1 Și joacă în conse
cință.

lată însă că acest calcul simplist 
nu se arată totdeauna a fi cel bun. 
Dacă lui Botez i-a reușit pînă acum 
să nu piardă (dar și să nu cîștige...) 
nici o partidă, făcînd remize în serie, 
Mititelu — fost jucător de atac, tre- 
cut definitiv la stilul liniștii depline — 
a suferit două accidente pe parcurs 
și se află aruncat la periferia clasa
mentului.

Pentru a putea deveni atleți
„Cind voi umple acest caiet, voi pu

tea spune că am ajuns ATLET I" 
Cuvintele acestea le-am văzut notate pe 
prima filă a unui caiet cartonat, de 
cîteva sute de pagini. Este vorba de 
jurnalul de antrenament al foarte tînă- 
rului sportiv clujean Ion Negruțiu. In 
acest caiet am văzut notate programele 
tuturor antrenamentelor efectuate de la 
primii pași pe stadion și pînă astăzi, 
sumedenie de date de autocontrol, tăie, 
turi din ziare și reviste, cîteva fotografii 
ale atleților celebri etc.

De aproape trei ani de cînd tot scrie 
date după date. Ion Negruțiu n-a ajuns 
să umple nici măcar un sfert din filele 
acestui caiet, deși despre posesorul lui 
se poate spune, încă de pe acum, că 
este atlet nu așa insă cum și-a propus 
să devină t pentru că, anul trecut, a și 
stabilit un record republican al juniori
lor „mici" la triatlon.

Ion Negruțiu face parte din aceeași 
grupă, la Școala Sportivă de Elevi din 
Cluj, cu alți tineri talentați (Andrei 
Șepci, Gheorghe Gligor, Barbu Bocu 
etc.) care și-au propus și ei să devină 
ATLEȚI. Antrenorul lor, prof. Marian 
Pășcălău, este absolut sigur de aceasta 
și este tot atît de convins cînd afirmă 
că unii dintre elevii săi vor îmbrăca în 
11.68 tricoul reprezentativei noastre olim- 
pi e

— Sînt copii toarte talentafi, spune
M. Pășcălău, sirguincioși, modești și 

trunchi. Senzația aruncătorului va fi 
aceea de avîntare a pieptului pe suliță.

e — în rest, elementele sînt cele 
cunoscute din tehnica veche.

Vă prezentăm cîteva din mijloacele 
indicate de noi :

1. Aruncări razante (paralele cu 
solul), executate de pe loc și cu elan 
redus, cu obiecte mai lungi și mai u- 
șoare decît sulița de concurs (trestii, 
stinghii subțiri de lemn etc.). Aceste 
aruncări se pot executa cu mai multă 
eficacitate împotriva vîntului urmărin- 
du-se „alunecarea" axului lung al o- 
biectivului în filoanele de aer (susține
rea obiectului de aer). Se pot face și 
concursuri la distanță.

2 — Aruncări razante cu sulița din 
alergare (elan liber sau impus) fără 
oprire pe piciorul stîng (fără blocare) 
în momentul eliberării suliței. în a- 
ceste aruncări atletul se va întinde 
mult înainte cu pieptul și cu brațul 
urmărind traiectoria suliței. Se va avea 
grijă deosebită ca în momentul elibe
rării suliței bazinul să nu rămînă în 
urmă. Se pot face și concursuri la dis
tanță fără prag, fără să se țină cont 
de „depășit" și „nereușit" din cauza 
căderii suliței pe plat.

3. — Biciuirea brațului cu nuiele în 
mînă imitînd tracțiunea finală. Cu 
vîrful nuielelor se va biciui o creangă 
(sau alt obiect) ce se găsește la 1,5—2 
m în fața executantului la înălțimea de 
2—2,5 m.

4. — Aruncări cu elan scurt, mediu 
și complet în care se va urmări :

— blocarea piciorului stîng (să nu 
zdruncine șalele aruncătorului) ;

— poziția brațului și a suliței în 
pașii pregătitori (să nu cadă sub ni
velul umerilor);

— unghiul de lansare (să fie între 
20—30°).

Fără îndoială că observațiile de ordin 
tehnic și bagajul de mijloace nu se 
termină aici și ca atare recomandăm 
ca sulițașii și antrenorii lor să caute 
neobosiți și să aplice tot ce poate duce 
la creșterea performanțelor în această 
probă atletică.

T1TUS TATU 
lector la I.C.F.

Sînt însă și remize rezultate după 
o luptă activă, cînd egalarea forțelor 
a survenit numai prin apărări corecte 
în fața atacurilor sau prin scăpări de 
ultim moment ale jucătorilor în avan
taj. Este cazul partidelor lui Ghițescu 
cu Pușcașu și Gunsberger, Neamțu cu 
Szabo și Partos cu Mititelu.

O excepție la cele de mai sus a 
făcut-o runda a 5-a, în care procen
tajul remizelor a fost egal cu acela al 
partidelor decise, dintre ultimele re- 
marcîndu-se frumoasa victorie a lui 
Stanciu asupra tenacelui Radovici.

Alte cîteva rezultate de reținut: 
Gunsberger—Reicher 1—0, Pavlov— 
Stanciu */2—‘/2 (runda 4) ; Partos— 
Pavlov 1—0, Neamțu—Mititelu 1—0, 
Voiculescu—Pușcașu 0—1, Ciocîltea— 
Soos >/2—’/2 (runda 5) ; Reicher— 
Ghițescu 0—1, Stanciu—Soos între
ruptă cu avantaj pentru negru (run
da 6).

In clasament: Partos 4, Gunsber- 
ger, Ghițescu și Neamțu 3l/2, Ciocîltea, 
Soos și Stanciu 3 (1), Radovici
si Szabo 3.

RD. V.

lega(i trup și suflet de atletism. Nici 
unul dintre ei n-a lipsit nici o singură 
dată de la vreun antrenament. Ba mai 
mult, nici unul n-are nici măcar o in- 
tirzierel To(i sînt foarte harnici șihotă- 
riți să devină, așa cum spune Negru- 
tiu, ATLEȚI. Vor să realizeze perfor
manțe de valoare internațională, vor să 
fie selecfionati In lotul pentru Olimpiada 
de la Ciudad de Mexico. Nu-i mulțumeș
te nimic din tot ceea ce au realizat 
pînă astăzi și pentru aceasta muncesc, 
muncesc și iarăși muncesc.

Dacă ei sînt modești, eu nu prea 
sînt / Am ferma convingere, de pildă, 
in ceea ce-l privește pe Andrei Șepci 
(fiul antrenorului de fotbal de la Știința 
Cluj) că pînă in 1968 va fi capabil să 
totalizeze peste 8000 de puncte la decât. 
Ion. După noua tabelă de punctajl... Și 
tot așa sînt convins că cei mai multi 
dintre elevii mei vor putea obține rezul
tate majore. Cu fiecare dintre ei am 
discutat cît se poate de serios. Am luat, 
ca bază de discuție, rezultatele înregis
trate la Tokio, am anticipat nivelul 
performantelor mondiale din 1968, și 
cifrele pe care trebuie să le obfină Șepci, 
Gligor, Negrufiu et comp, pentru a se 
„vedea" în listele performerilor mondiali. 
A fost o muncă migăloasă in stabili
rea obiectivului 1968 dar și a obiective
lor intermediare. Vedeți, copiii se en
tuziasmează ușor, mai ales atunci cind 
este vorba de rezultate care, în compa
rație cu cifrele de acum, ar însemna

Activitatea competitionslă a moto- 
cicliștilor noștri începe la 28 martie 
la Cimpina, cînd vor lua startul cei 
peste 60 de motocicliști înscriși la 
„Cupa primăverii". Etapa a doua —și 
ultima — a acestei competiții se va 
desfășura la Tg. Jiu la 11 aprilie.

Două săptămîni mai tîrziu se va 
da startul în campionatul republican de 
motocros care se va disputa de-a lun
gul a cinci etape (25 aprilie, 23 mai, 
6 și 13 iunie și 18 iulie). Specialiștii 
vitezei pe circuit se vor întrece de-a 
lungul a trei etape (regională : 15 a- 
prilie — 15 iunie; de zonă: 15 iunie 
— 1 august și finală: 15 august) pen
tru cucerirea titlurilor de campioni re
publicani ai anului 1965.

La 12 septembrie va începe campio
natul republican de viteză pe zgură 
care cuprinde trei etape (12 și 26 sep
tembrie, 17 octombrie).

In afara acestor competiții, moto- 
cicliștii noștri vor fi prezenți la mai 
multe concursuri internaționale care 
vor avea loc în țară și peste hotare. 
Astfel, motocrosiștii vor primi vizita 
sportivilor din Iugoslavia și Bulgaria, 
cu care se vor întrece la Brașov la 
27 iunie în cadrul „Cupei celor trei o- 
rașe". In continuare, motocrosiștii vor 
lua startul la 26 septembrie în cea de 
a patra ediție a „Cupei prieteniei" care 
se va desfășura pe traseul din Onești. 
Alături de sportivii noștri vor evolua 
specialiști ai acestui gen din : R.S.C., 
Austria, U.R.S.S., R.S.F.L, R.D.G., 
R.F.G., R.P.U și R.P.B. O săptămînă 
mai tîrziu, la Iași, se va disputa, cu 
aceeași participare, un nou concurs de 
motocros.

Tot în acest sezon vor avea loc mai 
multe concursuri internaționale de dirt- 
track cu participarea sportivilor dir 
R.P.P., R.D.G., U.R.S S , R.S.F.L, R.P.U. 
și R.P.B, care se vor desfășura la Bucu
rești (9. V—8 și 29. VIII - 3. X), 
Sibiu (7, X) și Cluj (10. X). Amatorii 
de viteză pe circuit vor putea urmări 
în august la București un concurs in
ternațional cu participarea sportivilor 
italieni și bulgari.

Motocrosiștii romîni vor evolua peste 
hotare Ia Sipka și Russe (R.P.B.), 
Chișinău și Odesa (U.R.S.S.) și Priș- 
tina (R.S.F.L), iar cei de la viteză pe 
zgură vor concura în R.S.F.I., R.P.U., 
și R.P.B.

După cum se vede motociclștii vor 
avea în acest sezon un program deo
sebit de bogat. Pentru a concura cu 
succes în aceste întreceri, antrenorii 
și sportivii au luat măsurile corespun
zătoare, pregătindu-se temeinic încă din 
iarnă.

Solicitat să ne-spună părerea despre 
modul de desfășurare a campionatului 
republican de motocros ediția 1965, 
maestrul sportului Gh. loniță ne-a dat 

noi recorduri republicane... Le-am ară
tat insă că nu este suficient numai să-ți 
propui ceva, și că este nevoie de multă 
muncă pentru a realiza obiectivul pro
pus. Drumul nu este neted, ci dimpotri
vă 1 Băieții au înțeles totul și s-au pus 
pe treabă. Ceea ce am făcut pînă acum 
este nimica toată fată de cit avem de 
făcut de aci înainte. Greutățile nu ne 
sperie. Sintem un colectiv unit și îm
preună, într.o perfectă colaborare, le 
vom birui. Considerați vorbele mele ca 
pe un angajament, pe care-l exprim în 
numele elevilor mei

Am văzut grupa lui Marian Pășcălău 
la antrenament. A fost o plăcută re
velație să asistăm la o ședință de lucru 
bine gîndită, bine organizată. I-am vă
zut apoi pe elevii săi într-un cros prin 
zăpadă pe aleile parcului Bărnuțiu. De 
la școală pînă Ia stadionul orășenesc. 
Ce au făcut acolo ? Zeci de „sprinturi" 
pe treptele tribunelor, gimnastică și îna
poi, în alergare, la căldura sălii de gim
nastică. Un duș cald, puțin masaj și 
fiecare elev și-a luat rămas bun de la 
profesor. Se grăbeau spre case, să-și 
facă lecțiile pentru ziua următoare.

— Am uitat să vă spun încă un amă
nunt, a completat profesorul Pășcălău. 
Fiecare dintre acești copii pe care i-afi 
văzut invafă bine, unii chiar foarte bine, 
ceea ce le va fi de mare folos pentru 
a putea ajunge in Mexic, pentru a putea 
deveni ATLEȚI 1

ROMEO V1LARA 

următorul răspuns ; „Anul acesta cam
pionatul se dispută după o formulă 
nouă. Ineditul constă în aceea că tit
lurile de campioni vor fi decernate nu
mai la clasele 250 și 500 cmc (după 
regulamentul campionatului mondial) 
și, paralel cu campionatul, are loc 
„Cupa F.R.M." rezervată sportivilor în
cepători de la clasele 125 și 175 cmc. 
Aceasta va face ca la startul probelor 
de campionat să se prezintă sportivii 
cei mai bine pregătiți". Întrebat ce pă
rere are despre valoarea competitorilor 
de la clasa 250 cmc, antrenorul Ion 
Spiciu re-a răspuns : „Principalii preten
dent la titlu sînt, după părerea mea, M. 
Dănescu, Cr. Dovif, Al. Pop și Tr. Ma- 
carie, dar nu trebuie neglijat faptul că 
o serie de tineri dornici de afirmare ca 
Al. Șuier, P. Paxino, C. Coman, V Sa
vin, pot produce oriclnd suprize". Des
pre clasa 500 cmc ne-a vorbit Andrei 
Iliașcu, secretarul comisiei de motocros- 
din F.R.M. : „Cunoscînd valoarea oar- 
ticipantilor de la această clasă este g-eu 
să mă pronunț. Totuși, cele mai multe 
șanse în acest sezon cred că le au Gh. 
Ion, E. Seiler și O. Puiu".

I. DUMITRESCU

Primii îinaliști
pentru campionatele 

republicane 
de haltere

După cum am mai anunțat, între 9 și 
11 aprilie se vor desfășura la Con
stanța finalele campionatelor republi
cane individuale la haltere. In diferite 
orașe au avut loc zilele trecute între
cerile fazei regionale sau orășenești. 
Iată primii clasați — în ordinea cate
goriilor — care și-au cîștigat dreptul 
de a participa în finală. ’

BUCUREȘTI

Cat. 56 kg: Iosif Lazăr (Dinamo) 
240 kg; cat. 60 kg: N. Galer (C.P.B.). 
275 kg; cat. 67.5 kg; G. Ienciu (Pro
gresul) 297.5 kg; cat. 75 kg: D. Ti- 
boldi (Dinamo) 307,5 kg; cat. 82,5 
kg: P. Năstase (Olimpia) 307.5 kg; 
cat. 90 kg: M. Novac (Dinamo) 290 
kg; cat. grea: N. Băncilă (Rapid) 
315 kg.

BRAȘOV

I. Sorescu (St. roșu) 235 kg; A. 
Balaș (St. roșu) 267,5 kg; Schupke- 
ger (St. roșu) 282,5 kg; A. Korodi, 
(St. roșu) 245 kg; M. Kiss (St. roșu) 
260 kg; C. Sente (C.S.O. Mediaș) 335 
kg; 1. Păcuraru (St. roșu) 290 kg. 
(C. GRUIA - coresp.).

CLUJ

N. Nicola 237 kg; L. Lacatoș 255 
kg; L. Barabas 29o kg; A. Kiss 285 
kg; L. Kato 330 kg ; O. Pop 282,5 kg; 
Gh. Șîrbu 255 kg. Cu acest prilej s-au 
înregistrat 4 recorduri regionale: L. 
Kato: 330 kg la total și 107,5 kg. la 
smuls (cat. mijlocie — 82,5 kg); Gh. 
Sîrbu 255 kg la total și 90 kg la îm
pins (la cat. grea). De remarcat că 
Olimpiu Pop are 15 ani, iar A. Hol
zer, clasat pe locul 2 la cat. ușoară 
(67,5 kg) cu 267,5 kg are 16 ani. 
Concurenții de categoria I au obținut 
rezultatele: la 60 kg. A. Zacarias 295 
kg și V. Rusu 255 kg. La cat. semi
grea (90 kg) Spiridon Herghiligiu a 
realizat 350 kg. (P. NAGH1 -coresp.)

ORADEA

I. Balaș 235 kg; M. Chitac 252,5 kg ; 
R. Haluska 230 kg; D. Ban 275 kg; 
I. Mihelea 290 kg; A. Reti 275 kg; 
A. Culici 355 kg (record regional). 
Toți concurenții sînt de la asociația 
Rapid Oradea. (A. JILĂU - coresp.).

Loto - central
La tragerea Loto-central din 19 

martie 1965, au fost extrase din urnă 
următoarele numere i

59 70 6 20 56 15 49 28 27 51

Premii suplimentare : 6 46 15
Fond de premii: 1.151.796 lei.
Tragerea următoare va avea loc 14 

Sft. Gheorghe.



In turneul de polo de la Magdeburg Precizări și incertitudini

Dinamo București a învins pe Dozsa Szolnok cu 5-3 în echipa de fotbal a Cehoslovat

MAGDEBURG. 19. Dinamo Bucu
rești își continuă evoluția în cadrul 
semifinalelor „Cupei campionilor euro
peni" ia polo, alături de echipele 
Dozsa Szolnok. N.C.A.C. Mos
cova și Dynamo Magdeburg. Poliștii 
romîni au sosit la Magdeburg miercuri 
seară, e dată cu formațiile campioane 
ale Ungariei și U.R S.S. Prințul antre
nament al campionilor noștri a avut 
loc joi dimineață, iar în seara ace
leiași zile ei au susținut un joc la 
două porti. pe teren redus.

Deși întîlnește aceleași echipe ca la 
Eskilstuna. Dinamo București are o 
misiune mai dificilă, deoarece ceilalți 
adversari au venit cu formațiile întă
rite. Astfel, la Dynamo Magdeburg 
vor evolua internaționalii Vohs și 
Petzold.

întrecerile acestei semifinale sînt 
găzduite de sala Elbe Schwimmhalle 
unde se află un bazin modern, cu di
mensiuni de 5023. Localnicii mani
festă en mare interes pentru jocuri, 
tapt dovedit de numărul mare de bi
lete vîndute pînă acum.

★
Diramo București a învins vineri 

dimineața pe campioana maghiară, 
Dozsa Szolnok cu 5—3 (2-0, l-l. 1-2. 
1—0). Poliștii romîni au început me-

PE SCURT
CAMPIONATUL MONDIAL DE 

HANDBAL FEMININ

Potrivit unei comunicări a Federației 
internaționale de handbal, a IlI-a edi
ție a campionatului mondial de hand
bal feminin se va disputa în R F.G 
între 7 și 13 noiembrie 1965. La a- 
cest campionat s-au înscris 15 echipe, 
dintre care 13 vor susține între 1 apri
lie și 30 mai a.c. meciuri de calificare 
(tur-retur). Programul definitiv al ca 
lificărilor va fi stabilit azi de Comisia 
tehnică a F.I.H. Vor fi luate în dis
cuție două variante de program. Una 
prevede tocurile: Danemarca — Olan 
da, Cehoslovacia — Norvegia, Iugo
slavia — Suedia, Ungaria — R.D.G., 
U.R.S.S. — Japonia, Polonia — Islanda 
și S.U.A. cu învingătoarea din meciul 
Polonia — Islanda; a doua variantă- 
Danemarca — Islanda, Cehoslovacia— 
Japonia, Iugoslavia — S.U.A., Unga
ria — Norvegia, U.R.S.S. — Suedia, 
Polonia — R.D.G. și Olanda cu în-' 
vingătoarea din jocul Polonia—R.D.G 
Pe baza acestor variante se va alcă
tui programul definitiv al întîlnirilor 
de calificare. Cele 6 echipe învingă
toare vor participa, împreună cu Ro- 
mînia și R.F.G., la turneul final din 
noiembrie.

ȘTIRI DIN NATAȚIE

• Cu prilejul unui concurs de na- 
tafie înotătorul australian Peter Reynold 
a stabilit un nou record mondial în 
proba de 220 yarzi spate (201,16 m) 
cu timpul de 2:13,5. El a corectat cu 
trei zecimi de secundă recordul ofi
cial care aparține americanului Stock. 
Pe 110 yarzi, Reynold a fost crono
metrat în 1:04.5.

• In semifinalele turneului interna
țional de tenis de cîmp de la Alexan
dria, australianul Martin Mulligan l-a 
învins cu 6—3; 3—6; 7—5 pe campio
nul romîn, Ion Tiriac, la capătul unui 
joc deosebit de spectaculos. Gulyas 
(R.P. Ungară) a obținut o surprinză
toare victorie cu 6—3; 6—2 în fața 
australianului Fletcher, câștigătorul tur- 

ciul foarte bine și, ea urmare, în mi
nutul 7 scorul era 3—0 în favoarea 
lor. Ei slăbesc însă ritmul ceea ce 
permite adversarilor să reducă din 
handicap. In continuare Dinamo acțio
nează cu mai multă atenție, domină 
și înscrie încă două goluri. In gene
ral. campionii noștri au fost superiori 
datorită atacurilor rapide care au sur
prins deseori descoperită apărarea e-

Dorin Munteanu — locul II în proba de coborire
JAHORINA, 19 (prin telefon). Vi

neri dimineață, în proba de coborire 
a concursului international de schi 
pentru juniori „Cupa |ahorina“, repte- 
zentantul țării noastre, Dorin Mun- 
teanu, a avut o comportare foarte 
bună, ocupînd locul secund și cla- 
sîndu-se înaintea tuturor concurenți- 
lor austrieci. Clasamentul probei (lun- 
gimea pîrtiei 2 700 m; diferență de 
nivel 700 m): 1. K. Tadeusz (Polonia) 

neului de la Cairo, W. Bungert 
(R.F.G.) l-a întrecut cu 6—2; 6—1 
pe francezul Leclerc. Cel de-al patru
lea semifinalist este spaniolul Couder, 
care l-a eliminat cu 6—4; 6—3 pe 
australianul Kelso. In proba feminină 
(semifinale), australiana Gail Sheriff a 
dispus cu 6—2; 1—6; 6—3 de Dimi- 
trieva (U.R.S.S.).

PUNCT FINAL ÎN .C.C.E." 
LA BASCHET FEMININ

Echipa sovietică T.T.T. Riga a cîștigat 
„Cupa campionilor europeni" la bas
chet feminin. Baschetbalistele sovietice 
au întîlnit joi la Sofia, în cea de-a 
doua partidă a finalei, formația bul
gară Slavia Sofia, pe care au întrecut-o 
cu scorul de 62—52 (36—27). In prima 
întîlnire sportivele sovietice cîștigaseră 
cu scorul de 49—34.

a Întîlnirea retur, contînd pentru 
semifinala „Cupei campionilor euro
peni" la baschet masculin, dintre echi
pele Ț.S.K.A. Moscova și Ignis Varese 
(Italia) s-a încheiat cu victoria baschet- 
baliștilor sovietici cu scorul de 69—67 
(39—28). Victorioasă și în partida din 
tur cu scorul de 58—57, echipa sovie
tică s-a calificat pentru finala compe
tiției în care va întîlni pe învingă
toarea din cea de-a doua semifinală.
O.F.K. Belgrad — Real Madrid.

a Cicliștii polonezi și bulgari care 
s-au pregătit în comun la Plovdiv au 
participat la o cursă de control pe dis
tanta de 66 kilometri (traseu muntos). 
A cîștigat tînărul rutier polonez Jan 
Magiera — lh 36:01,0, urmat de Gaw- 
liczek Balwdzin, Zielinski. Kegel și 
bulgarul Bobcev.

• Atletul etiopian Bikila Abebe, în
vingător al maratonului olimpic de la 
Roma și Tokio, și-a anunțat oficial 
participarea la tradiționala competiție 
de maraton pentru premiul „Mainichi". 
Competiția se va desfășura la 9 mai 
în împrejurimile lacului Biwa (Japo
nia). Alături de Bikila Abebe va 
evolua și colegul său de echipă, Mamo 
Wolde. 

chipei Dozsa. Golurile dinamoviștîlor 
au fost înscrise de Zahan (2). Măr- 
culescu (2) și Kroner. Partida a fosi 
arbitrată corect da Ulrich (R. D. Ger
mană).

In ultimul meci î Dynamo Magde
burg—N.C.A.C. Moscova 4—4 (1—1), 
l—1, 0-1, 2—1).

ADRIAN VAS1L1U

„Cupa Jahorina“

1:39,9, 2 DORIN MUNTEANU
1:42,3, 3. K. Karl (Austria) 1:43,0;... 
9. B. HAIDU;... 11. GH. VULPE; 12. 
V. BRENCI.

La fete, cursa a fost dominată de 
schioarele austriece, care au ocupat 
primele patru locuri. Junioara Liana 
Blebea a avut o comportare remarca
bilă, clasîndu-se pe locul 5, imediat 
după reprezentantele Austriei și înain
tea concurentelor din celelalte țări. 
Clasamentul probei (2 100 m/500 m): 
1. Ani Stoker (Austria) 1:35,4, 2. In
grid Brend (Austria) 1:35,9;... 5. LIANA 
BLEBEA 1:39,6.

Aclimatizarea la
La Alma-Ata a avut loc conferința 

științifică unională pentru problemele 
aclimatizării și antrenamentului sporti
vilor în condiții de mare altitudine în 
vederea Olimpiadei din Mexic. Cu 
acest prilej, prof. Nikolai Zimkin, șe
ful catedrei de fiziologie a Institutului 
de cultură fizică din Leningrad, a 
declarat:

„In afară de latitudinea geografică, 
orașul Ciudad de Mexico se deosebește 
și prin faptul că este situat la înălți
mea de peste 2 000 de metri. Această 
altitudine nu exercită o influentă 
esențială asupra funcțiunilor organismu
lui, dar, la un efort mai însemnat al 
plămînilor, ea poate reduce valoarea 
performantei sportive. De aceea spor
tivii sovietici trebuie să se pregătească 
dinainte pentru a fi capabili în aseme
nea condiții complicate să dea rezul
tate ridicate.

După cnm se știe la Madrid. Real 
a învins cu 2—1 pe Benfica, scor in
suficient însă pentru a recupera a- 
vantajul de 4 goluri pe care îl luaseră 
portughezii în primul joc. Madrilenii au 
deschis scorul în min. 10 prin Grosso 
iar Eusebio a înscris golul egalizator 
(min. 41). După reluare, gazdele au 
mai marcat o dată prin Pușkaș (min. 
70). Cele două echipe au aliniat for
mațiile de bază : REAL : Betancort — 
Miera, Santamaria. Pachin, Muler, 
Zocco — Serena. Pirri, Grosso, Puș- 
kaș, Gento. BENFICA : Costa Perei
ra — Cavern, Germano, Raul. Cruz, 
Peridis, Coluna, Augusto, Torres, Eu
sebio, Simoes.

La Liverpool, echipa locală nu a 
putut trece de F.C. Koln și astfel, 
miercuri la Rotterdam, va avea loc 
meciul decisiv care va desemna tot
odată cea de a patra semifinalistă.

In „Cupa cupelor*, Dinamo Za
greb a pierdut pe teren propriu 
partida cu F.C. Torino, după ce în 
primul joc rezultatul de 1—1 îi dădea 
dreptul să spere la calificarea în se-

Participarea fotbaliștilor cehoslovaci 
la campionatele mondiale s-a soldat 
cu două succese: în 1934, echipa noa
stră a ocupat, locul II la ediția desfă
șurată în Italia (finala Italia-Ceho- 
slovacia 2—1, după prelungiri), iar 
performanta a fost repetată la ulti
mele campionate, desfășurate în 1962 
în Chile.

Firesc, în ce privește ediția din 
1966 de la Londra, toate eforturile 
specialiștilor noștri se îndreaptă spre 
apărarea prestigiului cîștigat. In rea
lizarea acestui deziderat un obstacol 
serios îl constituie, desigur, „prelimi
nariile*. In această etapă avem de 
înfruntat adversari foarte puternici, 
ca Portugalia, Turcia și Romînia.

In ce pr.vește alcătuirea echipei care 
va lua startul în jocurile preliminarii 
din acest an nu sînt rezolvate încă 
toate problemele. Componenții mai 
vîrstnici ai echipei din Chile — 
Schroif. Ticky. Novak. Kadraba — 
dau semne de oboseală, iar alții ca 
Scherer, Adamec, Jelinek, Stibranyi 
nu au atins încă forma necesară. Ca 
urmare, reprezentativa A a pierdut 
anul trecut la Varșovia cu 1—2 cu 
Polonia și a terminat la egalitate 
(2—2) cu Ungaria la Budapesta.

Din toamna anului trecut, conduce
rea pregătirilor echipei a fost pre
luată de antrenorul Vaclav Jira, de
oarece Vytlacil a primit un angaja
ment în Bulgaria. De acord cu con
ducerea federației, Jira a hotă- 
rît să supună lotul unor antrena
mente puternice, dure chiar, fiind pre
văzute meciuri cu adversari puter-

J. O. din Mexic
Fiziologii, biochimiștii, medicii spor

tivi, inginerii și antrenorii din 12 orașe 
ale U.R.S.S., care au participat la con
ferința de la Alma-Ata, au dezbătut 
peste 30 de rapoarte științifice. Confe
rința a generalizat experiența sovietică 
și străină în ce privește aclimatizarea 
sportivilor în condiții de munte, a re
comandat locurile cele mai potrivite 
pentru organizarea de baze sportive de 
antrenament în regiunile cu altitudine 
medie și înaltă ale Caucazului, Asiei 
centrale și Kazahstanului.

în încheiere a avut loc un simpo
zion consacrat problemelor hipoxiei 
(insuficienta de oxigen) în timpul ac
tivității respiratorii. S-a acordat o mare 
atenție faptului că insuficiența oxige
nului care se ivește în timpul exerci- 
țiilor fizice se mărește considerabil o 
dată cu creșterea altitudinii localității.

(Agerptes)

Fotbal pe glob
mifinale. Torinezii au condus cu 2—0, 
prin golurile lui Poletti și Hitchens 
iar Dinamo a îrscris golul de onoare 
prin Jerkovici în ultimele minute de 
joc. Astfel, în semifinale s-au cali
ficat Miinchen 1860 (care în meciul 
retur a terminat la egalitate — 0—0 
— cu Legia Varșovia), F.C. Torino, 
Real Saragossa. Probabil cea de a 
patra calificată va fi West Ham Uni
ted care a învins în deplasare cu 
2—1 pe Lausanne.
JUNIORII IUGOSLAVI LA TURNEUL 

UE FA

BELGRAD (prin telefon de la eo- 
respondentul nostru. V. IGNATOVICI.

Juniorii iugoslavi se pregătesc In
tens pentru a participa și în acest an 
la turneul de fotbal U 3.F.A. In ea- 
drul grupei ei vor avea ea adversari 
echipele Italiei și Scoției. Încă din 1961 
eonducerea reprezentativei de juriori 
a Iugoslaviei ® are Milian Milianici, 
selecționer al echipei noastre de tine
ret, eare s-a fixa* mai întîi asupra 
unul lot alcătuit din 40 de jucători

nici încă de la începutul sez< 
Proiectul ca pregătirile echipei 
efectueze un timp mai înde 
în afara granițelor Cehoslo 
chiar undeva departe, dincc 
Ocean, s-a lovit de opoziția an 
rilor de club de partea cărora s 
liat și o parte a presei. In cel 
urmă, însă, lotul a plecat toti 
Chile, Argentina, San Salvat, 
Mexic. In lunile ianuarie și L 
rie, cînd la noi a fost o iarnă 
iar pe terenuri zăpadă și ghea 
de fotbaliști s-au pregătit aj 
zilnic în condiții climaterice 
punzâtoare, susținînd numeroas 
tîlniri. Din nouă meciuri disp 
selecționata cluburilor R. S. 
slovace (aceasta a fost dent 
sub care a evoluat lotul în a 
deplasare) a cîștigat cinci pa: 
făcut un meci egal, fiind invit' 
F. C. Santos, cu 6—4. de
Plata, cu 2—1, și de Botafog 
2—0.

L-am întrebat pe antrenor ci 
„arăta" echipa pentru meciurile 
preliminarii?

„Și în această direcție s-a 
destulă lumină. Deși portarii 1 
și Schmucker au corespuns, con 
mai departe pe Schroif. In apăra 
■nai buni sînt Lala, Pluskal, I 
har și Weiss. Ultimul îl va în 
se pare cu succes, pe Novak. I 
acest compartiment mai am în » 
și pe Bomba, care fiind accid 
nu a putut face deplasarea, ca 
Horvath, în locul lui Pluskal. 
optimist îo ce privește atacul, dec 
Pospichal. Mraz, Masny și V; 
„merg** din ce în ce mai bine, 
de mijloc îmi dă, însă, multă 1 
de cap. Nu pentru faptul că nu 
destui jucători, ci pentru că 
ales între patru jucători foarte 
Hotărîri definitive pentru acest 
partiment vom putea lua numai 
iuțea meciurilor, optînd pentru 
din perechile: Masopust-Geleta, 
leta-Kvasnak, Vojta-Geleta.

După întoarcerea din turneu, 
gătirile în comun ale lotului ura 
să fie reluate abia Ia sfîrșitul 
martie sau începutul lunii aj 
Pînă atunci jucătorii vor fi la <1 
ziția antrenorilor de club și vor 
ține meciuri de campionat și 
Selecția definitivă se va face du| 
două echipe selecționate vor e1 
în compania unor adversari de 
hotare. La 25 aprilie este progr: 
la Bratislava, primul meci de c 
care, cu Portugalia1^
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JOSEF KS1NAN 
redactor la revista „Sir 

Bratislava

în vîrstă de 16—18 ani. Deoarece 
joritatea acestor tineri jucători 
elevi, pînă acum a avut loc ur si 
antrenament comun, în luna ianu 
în timpul vacantei de iarnă. După ; 
antrenament comun, desfășurat 
Makarska, pe malul Mării Adriș 
artrenoru) Milianici a redus lotu 
22 de jucători, urmînd ca echipa 
finitivă să fie alcătuită înaintea 
carii în R. F. Germană.

In legătură eu pregătirile și pat 
parea tinerilor fotbaliști iugoslavi 
turneul U.B.F.A. am solicitat pâr 
antrenorului Milian Milianici, care 
spus următoarele i „Turneul UJS. 
nu constituie un scop in sine pe 
noi, ci e unul din mijloacele de 
care a calității fotbalului tugoslao 
general. Nu oom putea tace prea rn 
pregătiri comune înainte de plec 
deoarece perioada desfășurării tari 
lut coincide cu slirșitul anului Pc., 
Sintem intr-o serie „tare", in care 
Renii par a fi taooriti. Nici itali 
nu sint ca nimic mai prejos. In o 
caz, participind această compe. 
a juniorilor oom acea numai de 
pătai"
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