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ii gîndul la „schimbul de mîine“
Recenta dezbatere a celor 
ctuale probleme ale vieții 
ve băimărene, în centrul 
iilor la conferința CIu- 
sportiv orășenesc — Baia 
s-a situat, evident, ...vi- 

. Cine sînt cei care-i vor 
ti pe actualii titulari din 
nai bune formații sportive 
irene ? Preocuparea ni 
irut firească, grija pentru 

de miine corespun 
ihtruliMgl cerințelor vieții, 
iată de ce.
șcarea sportivă din orașul 
-ilor maramureșeni a cu
lt o mare dezvoltare. Nu- 
I asociațiilor sportive a 
ut necontenit, ajungînd în 
■nt la 51 și, o dată cu a- 
a, și cel al membrilor 
5: 26 400. O bogată și va- 

activitate competițională 
■ase a creat o largă bază

Astăzi și miine, la bazinul Floreasca 

lnirea de inot Romînia—Cehoslovacia

igrid Ungur (pe culoarul 3) zimbește feri
tă după cursa record la 100 m liber 
■05,4) făcută in bazinul Dynamo Berlin.

Jupă aproape cinci ani, iubi- 
i natației vor avea din nou 
ibilitatea să-i urmărească pe 
tătorii noștri fruntași într-o in
here internațională. Este 
ba de întilnirea amicală din- 
reprezentativele de înot ale 

niniei și Cehoslovaciei, care 
fi găzduită astăzi (de la ora 

și miine (de la ora 18.30) 
bazinul acoperit de la Flo- 

isca.
Sportivii cehoslovaci și-au cre- 

in ultimul timp, o frumoasă 
>utație in Europa. înotători ca 

, dgner, Ferak, Lohnicki sau Ko
mova. Schmidtooa au progre- 
i neîncetat, ajungînd în mo- 
>ntul de față la rezultate de 
'tă valoare- Dar, întrucît pe 

.ortivii oaspeți i-am prezentat 
numărul nostru trecut. în rîn- 
rile ce urmează ne vom ocupa 
ccincurenții noștri.
Înotătorii romîni au fost an- 
ijați în ultimele două săptămîni 

două concursuri importante 
neciul Berlin—București și Con- 
irsul republican de hală) la 
îrșitul cărora unii dintre ei au 
•Stat că dețin o bună formă 
por'țivă, concretizată printr-o
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pentru desfășurarea unui adîn- 
cit proces de depistare, selec
ționare și instruire a celor 
mai talentate elemente, evi
dențiate cu prilejul întreceri
lor.

Și pentru a sprijini afirma
țiile noastre (cu „date" con
crete), iată cîteva cifre conclu
dente.

Anul trecut, de exemplu, Ia 
întrecerile desfășurate în ca
drul primei etape a Spartachia- 
dei republicane au participat 
peste 33 000 de tineri și tinere, 
remarcîndu-se pentru buna or
ganizare a competițiilor aso
ciațiile Topitorul, Minerul Baia 
Sprie, Grupul școlar miner, 
Constructorul etc. De mare In
teres s-au bucurat și se bucură 
competițiile organizate pentru 
obținerea Insignei de polispor
tiv; 3 500 de tineri și tinere au 

serie de rezultate 
promițătoare pentru 
sezonul 19t>5. Ne re
ferim, în mod deose
bit, la recordurile ’ 
republicane realiza
te de Tiberiu Șer- 
ban, Mihai Poto
ceanu, Anghel Șop
tereanu, Vladimir 
Moraru, Ingrid Un
gur, Cristina Bala- 
ban- In compania 
sportivilor ceho
slovaci, reprezen
tanții noștri au un 
fericit prilej de a-și 
ameliora, în conti
nuare, actualele per
formanțe, ducîndu-le 
la un nivel mai a- 
propiat de standar
dul internațional.

Selecționata R.P. 
Romîne va conta în 
întrecerile de azi și 
miine pe următorul 
lot: Cornel Geor- 

gescu și G. Blajec (100 m li
ber), E. Voicu și VI. Moraru 
(400 m liber), VI. Moraru și G, 
Morar (1 500 m liber), T. Șer- 
ban și M. Potoceanu (100 și 200 
m spate), A Șoptereanu și V. 
Costa (100 și 200 m bras), N. 
Tat și Fr. Fiilop (sau E. Voicu) 
la 200 m fluture, N- Tat și Con
stantin Georgescu (400 m mixt); 
Ingrid Ungur și Gabriela Tal- 
pan (100 m liber), Cristina Ba- 
laban și I. Ungur (400 m liber), 
Maria Klos și Cristina Stănescu 
(100 și 200 m bras), C. Bala- 
ban și Anca Trohani (100 m spa
te). Nicoleta Bărbulescu și Ag
neta Sterner (100 m fluture). A. 
Trohani și Gabriela Tărnăuceanu 
(400 m mixte).

Iată programul celor două zile 
de întreceri: AZI. de la ora 19; 
100 m liber (m), 100 m spate (f), 
200 m spate (m), 100 m flutu
re (f), 400 m liber (m), 100 m 
liber (f), 100 m bras (m), 100 
m bras (f), 400 m mixt (m), 
4x100 m mixt (f), 4x200 m 
liber (m) ; MIINE, de la ora 
18.30; 200 m fluture (m), 400 m 
liber (f), 200 m bras (m), 200 
m bras (f), 100 m spate (m), 
400 m mixt (f), I 500 m liber 
(tn). 4x 100 m liber (f), 4x 100 
m mixt (m). 

f

devenit posesorii acestui în
drăgit trofeu sportiv. Aceste 
cîteva .date concrete" sînt cu
lese din activitatea desfășurată 
în anul trecut. Investigînd însă 
o perioadă mai lungă, făcînd 
comparații și alcătuind o res- 
trinsă statistică devine preg-

VALENTIN PĂUNESCU

(Continuare in pag, a 2-a)

ACTUALITATEA SPORTIVA
• Gruiescu, Niculescu șl Leov, 

pe primul loc In turneul 
international de box
de la Budapesta

La turneul internațional de box 
disputat la Budapesta, în zilele de 
5, 6 și 7 aprilie, boxerii romîni 
Gruiescu, Niculescu și Leov au 
avut o comportare remarcabilă 
ocupînd primul loc la categoriile 
respective. Ceilalți doi reprezen
tanți ai noștri, Covaliov și Po- 
poacă, au fost eliminați în pri
mul și respectiv, în cel de ~ al 
doilea tur.

• Arbitri străini
la meciurile de fotbal 
de la Arad și Brașov

Intîlnirile de fotbal dintre 
U.T.A.—Steaua și Steagul roșu— 
Progresul vor fi conduse de arbi
trii bulgari Stoian Ciomatov și 
Alexander Gaidarov.

9 A fost desemnat
arbitrul meciului de volei
Rapid—S. K. Leipzig (m) 
din „C. C. E.“

Comisia de organizare a „Cupei 
campionilor europeni” a comuni
cat F.R. Volei numele arbitrului

Primăvara pe Herăstrău

A venit primăvara pe Herăstrău și o dată ca In fotografie, primele caiace deschid seria 
ea, siluetele svelte ale ambarcațiunilor sportive antrenamentelor în vederea concursurilor de 
brăzdează apele liniștite1 ale 'pitorescului lac canotaj, din acest sezon, 
bucurcșleati. Bolo : V Bagcac

-"a „Crosului Balcanic
• SE ANUNȚA DISPUTE STRINSE LA FIECARE 
CAMPIONI BALCANICI PE PISTA ÎN POSTURA 

CLASAMENTELE• CUM SE FAC

PROBA • 5 
DE CROSIȘTI

Steagul albastru al tradiționa
lelor întreceri balcanice de atle
tism va fi ridicat din nou I De 
data aceasta pentru a cinsti cea 
de-a X-a ediție — jubiliară — a 
„Crosului Balcanic", competiție 
pe care, după cinci ani, o organi
zează, din nou, capitala țării 
noastre.

La întrecerile de miine dimi
neață, în cele patru probe ale 
concursului, vor lua parte cei mai 
valoroși alergători de fond din 
Bulgaria. Grecia, Iugoslavia. Ro- 
rnînia și Turcia. Pe mulți dintre 
ei i-am urmărit și aplaudat cu 
prilejul locurilor Balcanice, din 
septembrie trecut, pe stadionul 
Republicii. De data aceasta pe 
Andrei Barabaș, Muharrem Dal- 
kîlic. Franc Cervan, C-tin Gre- 
cescu și Slavko Span (campioni 
balcanici, în ordine, la 1 500 ni. 
5 000 m, 10 000 m, maraton și 
3 000 m obst.) îi vom putea ve
dea în postură de crosiști.

Simpla lecturare a listelor de 
înscriere, la fiecare probă, este 
suficientă în a ne anunța dispute 
extrem de echilibrate, de o bună

delegat să conducă semifinala în
trecerii masculine dintre Rapid 
București și S.K. Leipzig, care, 
cum se știe, se va juca miercuri
14 aprilie în capitala țării noastre, 
în sala Floreasca începînd de la 
ora 19. Cel căruia i-a fost încre
dințată această sarcină este arbi
trul internațional belgian Anthoni 
Debeve.

în vederea întîlnnii de la Bucu
rești, voleibaliștii germani ur
mează să sosească în Capitală 
luni 12 aprilie.

• PRIMIM VIZITA
TENISMENIEOR SOVIETICI

Săptămîna viitoare, iubitorii de 
tenis din Capitală au ocazia să 
urmărească o interesantă compe
tiție internațională : meciul Bucu
rești—Moscova. Tenismenii sovie
tici și-au anunțat participau ții, 
care ’ echivalează cu lotul repre
zentativ: T. Leius, A. Metreveli,
S. Lihaciov, V. Egorov, A. Ivanov 
sau J. Parmas.

Se vor disputa două întîlniri 
paralele între primele selecționate 
și cele de tineret, începînd de joi
15 aprilie.

"Cupa Voința 
la ciclism

Sîmbătă și duminică se desfă
șoară pe șoseaua București— 
Ploiești (varianta Buftea) „Cupa 
Voința". Această întrecere ciclistă 
de fond, organizată de clubul 
sportiv Voința București, va reuni 
la start pe cei mai valoroși aler
gători din cluburile și asocia
țiile sportive din Capitală. 

valoare. Sîntem convinși că ti
nerii noștri alergători din echipele 
de juniori, ca și cei mai vîrstnici 
de la seniori, nu vor precupeți 
nici un efort pentru a avea corn 
portari cit mai bune, pentru a ob
ține victoria.

Dorim succes tuturor parti
cipant ilor I

Prima victorie romînească la „Crosul Balcanic" a fost înregis
trată, în 1960 la București, de Constantin Grecescu. El este sin
gurul dintre participanți care a reușit să cîștige de trei ori titlul 

de campion balcanic la cros.

lată acum lista competitorilo' 
și numerele lor de concurs:

J UNIOARE : Bulgaria : 16. L.
Dobreva 17. O. Letzkovska, 18. S 
Mladenova, 19. T. Pantaleeva ; 
Iugoslavia ; 54. V. Nikolici, 55.
J. Salaj. 56. D. Cigir, 57. S. Den- 
clei ; Romînia : 92. El. lonescu,

Oțelari destoinici—sportivi pasionați
Pe oricine îl vei întreba despre 

frații Botău, răspunsul va fi ace
lași. Aici, la noua oțelărie hune- 
doreană, amindoi sînt cunoscuți 
ca doi vrednici muncitori, dar 
fi ca doi pasionați sportivi. In 
schimbul de oțelari condus de 
inginerul B. Maxim, unde lu
crează, ca prim-topitori, Ion (la 
cuptorul 4) și Dumitru (la 6). 
frații Botău sînt lună de lună 
evidențiați în întrecerea socia
listă, elaborînd zilnic sute de to
ne de oțel peste sarcina de 
plan. Luna trecută, cel mai 
vrednic s-a dovedit Ion. In 
dreptul numelui său, săgeata 
graficului arăta o importantă can
titate de oțel depășire. In luna 
aceasta, Dumitru este hotărît să 
obțină el victoria. Și după hăr
nicia și priceperea cu care ela
borează fiecare șarjă, va reuși.

Pasiunea pentru sport s-a năs
cut cu mulți ani în urmă. In 
echipa de volei a scolii profe
sionale i-a dus consăteanul lor 
loan Prodan. După Ion a venit 

93. El. Baclu, 94 CI. Iaeob, 98. 
G. Moldovan : Turcia : 71 Z. Ce- 
kirge, 72. S. Bilge. 73. N. Emekll- 
baș, 74. H. Giildlken.

JUNIORI : Bulgaria : 7. T- T«- 
cev, 8. P. Bosev, 9. M. Jelev, 10. 
Z. Kostov. 11. B. Balabanov; 
Grecia : 28. N. Dossis, 29. P. Pat- 
sakios, 30. D. Babaroutsis. 31. E. 
Vayanos, 32 G. Birbilis. 33 G. 
Kentros (V. Borovas) ; Iugoslavia ; 
44. VI. Djordjevlci, 45 B Keler, 
46. St. Drvis, 47. J. Smit, 48. B.
Has, 49. R. Pavlovskl ; Romînia: 
82. D. Săvescu, 83. I. Iordaehe, 84. 
X. Cloca, 85. Al. Dîndăreanu, 88,

V. Pătrășcanu, 87. A. Dumitru; 
Turcia : 65. M. Ay, 66. E. Erdagly. 
67. I. Iceller, 68. M. Aii M?nemen, 
69. M. Sllay 70. S. Kutiu

SENIOARE : Bulgaria ■ 12. K.
Danailova, 13. V. Amzina. 14. T. 
Isaieva, 15. E. Assenova ; Grecia £

(Continuare în pag. a 8-a) 

și cel mai mic, Dumitru. Acum 
cei trei sînt colegi în echipa 
secției. In anul trecut, campioa
nă pe oțelărie a fost echipa lui 
Prodan, iar campioană pe com
binat, echipa oțelăriei, formată 
din Prodan și Ion Botău, cu alți 
cîțiva oțelari. Anul acesta. Ion 
Botău și-a propus ca echipa, 
schimbului său să fie cea mai 
bună. Au și început să se anj- 
treneze, după-amiezele, în aer. 
liber. Are echipă bună I

In toamna anului trecut, Ut 
întrecerile pentru cucerirea ht, 
signei de polisportiv, perfor
manțele realizate de frații Botău 
au fost dintre cele mai hune. 
Insignele de „Fruntaș în între
cerea socialistă", ca și cele de 
polisportiv, strălucesc pe piep
tul fiecăruia, ca o răsplată de
plină a strădaniilor celor doi 
vrednici oțelari și pasionați spor
tivi...

De aceea, maistrul Constantin 
Toma, secretarul comitetului da 
partid pe secție, un pasionat 
susținător al echipei de volei, 
mi i-a recomandat cu căldură.

„Frații Botău sînt o’elar des
toinici, sportivi neîntrecuți. Ne 
mîndrim cu ei“.

GH. I. NEGREA-coresp.

Primii campioni
la haltere

CONSTANȚA, 9 (prin telefon 
de la trimisul nostru). — Vi
neri au început în localitate, 
finalele campionatului repu
blican de haltere. La catego
ria cocoș, titlul a revenit iui 
Ion Panait (Steaua) cu 297,5 
kg, urmat de V. Fiat (Steaua) 
cu 292,5 kg, A. Zakarias 
(C.S.M. Cluj) cu 277,5 kg. și A. 
Wagner (Steagul roșu Brașov) 
cu același rezultat.

La pană, A. Toma (Steaua), 
a obținut performanța de 305 
kg. cu care a ocupat locuî prim. 
L-au urmat: D. Niculescu 
(Steaua) cu 300 kg. și D. Stoica 
(Progresul) cu 282,5 kg.

Campionatul continuă sîmbătă 
și duminică.

ION OCHSENFELQ



Sfaturi practice pentru participanții 
la crosul „Să intimpinăm 1 Mai“

LA A 20-A AMVLRSARL A ZIARULUI
„SPORTUL POPULAR-

Întrecere de cros la Slatina.
Foto : P. Romoșan

* Competiția sportivă de mase la 
■ordinea zilei este crosul „Să întîm- 
pfoăni 1 Mai*,  care reunește la start 
zeci de mii de participant!, practi- 
canți mai de mult ai sportului ca și 
începători. In rîndurile de fată ne 
vom adresa celei de a doua categorii 
de tineri, incercînd să le facem 
•câteva recomandări.
i Pentru ca un sportiv începător să 
■poala participa la un concurs de 
«ros este strict necesar ca în primul 
Tind să se supună unui control me
dical. Cu cîtva timp înainte de con
curs, concurentul trebuie să execute 
o serie de antrenamente. Pentru efec
tuarea lor este necesar un echipa
ment sumar : tricou, chilot, ciorap și 
pantofi de tenis (dacă este posibil și 
trening).

Antrenamentele se vor desfășura 
In aer liber, pe cîmp, in pădure, pe 
teren arat. Se vor evita asfaltul și 
șoseaua pietruită. La început, terenul 
Va fi mai plat, mai tîrziu se va aler
ga la deal, la vale, peste șanțuri etc.

Sportivul trebuie să cunoască cîteva 
probleme de tehnică:

• Pe teren plat. în alergare, corpul 
este ușor aplecat înainte, brațele în
doite din cot, se mișcă natural pe lîn- 
Să corp, pasul este lejer (nici prea 
lung, nici prea scurt), picioarele ating 
solul cu căicîiul și rulează spre vîrf.

• La deal. Corpul este mult aple- 
<cat înainte, pasul scurt, se aleargă 
pe pingea (vîrf).

Două noi finale 
republicane școlare
Luna aceasta, activitatea sportivă 

școlară de performanță este marcată 
de două noi evenimente care rețin 
atenția : finalele de handbal și bas
chet ale școlilor medii cu program 
special de educație fizică.

Handbaliștii și handbalistele se vor 
întîlni la Timișoara în perioada 16— 
18 aprilie. în perspectivă, o verita
bilă finală de campionat republican 
de juniori, în care vor evolua .spe
ranțele" noastre într-un sport tot mai 
răspindit. încredințată spre organi
zare S.M. 4, finala promite să aibă 
cele mai bune condiții de desfășu
rare.

Baschetbaliștii și baschetbalistele 
vor concura în Capitală, într-un tur
neu final programat în perioada 21— 
25 aprilie. Un foarte bun prilej pen
tru specialiști, de a verifica modul în 

•care s-a făcut selecția în aceste școli 
•ca și roadele muncii depuse pînă în 
prezent.

Cu gîndul
(Urmare din pag. 1)

mantă acea dezvoltare despre care 
■vorbeam la începutul acest»! rela
tări.

Iată cîteva „opoziții*  pe o distan
tă de 2 ani: 1962 (primele cifre) — 
1964.

Maeștri ai sportului: 1—8; sportivi 
cat. I: 48—106; cat. a n-a: 293—459; 

■cat. a IlI-a: 758—1232; juniori: 213— 
1138; secții afiliate: 66—110; sportivi 

'legitimați: 641—2070 etc.
Creșterea calitativă este evidentă 

iși ea a apărut, pe fundamentul unei 
serii de acumulări cantitative concre
tizată, printre altele, în: consolida
rea organizatorică și materială a aso
ciațiilor, alcătuirea unui judicios ca
lendar competițional — pe toate trep
tele — o instruire mai apropiată de 
«ertețele moderne, o dăruire mai

• La vale. Corpul este ușor lăsat 
pe spate, pasul mai lung, contactul cu 
solul se ia pe călcîi.

• Pe teren accidentat. Șanțurile 
mai scurte se vor sări, iar prin cele 
lungi se va trece. Obstacolele de 50— 
60 cm vor fi sărite, cele de la un 
metru în sus se vor trece prin căl
care sau sprijin cu un picior și mînă. 
Respirația se va face deopotrivă pe 
nas și pe gură. Se va evita respirația 
numai pe nas și mai ales alergarea cu 
bastista în gură.

La începutul fiecărui antrenament 
se va efectua o încălzire (acomodare 
cu efortul), și anume: mers vioi 
150—200 m ; alergare ușoară 500— 
600 m ; plimbare 100 m ; gimnastică 
generală 10 minute.

La anlrenamentele următoare, dis
tanțele parcurse în alergare vor creș
te treptat (se va alterna în continuare 
cu mers vioi și respirații) pînă ce 
sportivul va reuși să alerge fără efor
turi prea mari distanța reglementară 
de concurs. Apoi, în cadrul antrena
mentelor de același fel, distanța ma
ximă de alergare se va menține a- 
ceeași dar va crește viteza de aler
gare. în zilele premergătoare con
cursului efortul va fi treptat redus.întrecerea studenților bucureșteni

Duminică, stadionul studențesc „Po
litehnica" din Capitală a cunoscut o 
vie animație : se disputa etapa inter- 
institute a tradiționalului cros „Să în- 
tînipinăin 1 Mai“. La start s-au aliniat 
peste 80 de concurenți și concurente 
din diferite institute de învățămînt 
superior din București. Băieții aveau 
de străbătut un traseu măsurînd 1500 
m iar fetele un traseu în lungime 

' de 800 m.
j Startul l-a dat asistentul Alex. Bi- 
j zim, multiplul campion al țării la 

aruncarea suliței. Ca favoriți la băieți, 
plecau tinerii de la Institutul peda
gogic, cîștigătorii competiției de anul 
trecut, iar la fete „Agronomia". După 
primul tur la băieți, ordinea era /. 
Spudercă, C. Tatu, V. Păirășcanu, 
A. Micu, A. Vlădoianu. La sosire se 
vine aproape compact. Pe primul loc 
C. Tatu, concurent ce s-a dovedit cel 
mai bine pregătit de-a lungul întregii 

j curse. Pe locurile următoare s-au cla- 
sat: A. Micu, G. Serbescu, A. Vlă
doianu și I. Spudercă. La sfârșitul

1 concursului s-a alcătuit și un clasa

la „schimbul de mîine“
mare a activului salariat și obștesc 
tn îndeplinirea sarcinilor.

Sportivii din Baia Mare participă, 
la ora actuală, la diferite competiții 
de categorie republicană: fotbal (Mi
nerul— A, Topitorul, Minerul Baia 
Sprie — C), volei (Minerul Explorări
— A), lupte (Chimistul — clasice A, 
libere — B). Un titlu de campion re
publican l-a adus în orașul de pe 
malul Săsarului atleta Irina Micloș- 
Zegreanu (cros).

Acestea ca și alte realizări ale 
sportivilor băimăreni au fost amin
tite cu prilejul dezbaterii de care 
vorbeam mai sus, dar alături de ele 
și totodată subliniate cu două lln:i
— ca să spunem așa — au fost 
scoase în evidență o serie de cauze 
care au făcut ca activitatea sportivă 
băimăreană să nn se ridice la nivelul 
condițiilor și forțelor existente. Ma
joritatea participanților la discuțiile 
prilejuite de conferința C.S.O. Baia 

iar cu o zi înainte de concurs este 
indicată odihna.

în perioada de antrenament și con
curs sportivul trebuie să evite fuma
tul și alcoolul. Somnul trebuie să fie 
de minimum 7—8 ore. Masa se va lua 
cu două ore înainte de antrenament 
și nu mai devreme de o oră după 
antrenament.

După primele antrenamente vor a- 
pare dureri musculare (febră muscu
lară). Este ceva normal la un înce
pător în sport. înlăturarea febrei 
musculare se face prin odihnă, băi 
calde, masaj și ANTRENAMENT 
CONTINUU. Pentru concurs nu se va 
schimba regimul de viață. înainte de 
concurs se va lua masa cu cel puțin 
trei ore, dar nu în cantități mari.

Se va verifica echipamentul și în 
special șnurul de la chilot și șiretu
rile de pantofi (care se pot rupe).

La concurs se va alerga cu pantofi 
de tenis, cu care s-au mai făcut an
trenamente înainte, pentru că cei noi 
pot produce rosături. Se va evita 
alergarea în pantofi de stradă sau 
altfel de pantofi cu toc.

LUCIAN PURDEA
asistent I.C.F.

ment (neoficial) pe echipe. Primul loc 
a revenit Institutului pedagogic (an
trenor, asistent Emil Constantinescu),
I.S.E. (asistent Mihai Vasiliu), Uni
versitatea (asistent Al. Bizim). In 
afară de concurs a participat și V. 
Păirășcanu (Institutul pedagogic) care 
face parte din lotul republican pentru 
Crosul Balcanic.

La fete pe primul loc a sosit tot 
o concurentă de la Institutul peda
gogic, Virginia Stan, cîștigătoare și 
a altor întreceri de cros. Locurile 
următoare au fost ocupate de Anca 
Popovici, Geta llincă, Victoria Diaconu 
și Sanda Necula. Pe institute, bine 
s-au prezentat atletele de la „Peda
gogic" (asistentă Elena Fortu), apoi 
Universitatea (asistent St. Ursu) și 
„Construcții" (lector A. Șimu). Re
zultatele ce s-au obținut nu pot reține 
atenția specialiștilor, dar ceea ce este 
esențial e că s-a luptat ou multă ar
doare pentru ocuparea unui loc cit 
mai bun.

ION HUIDUMAC

Mare au pus pe „tapet" ca principală 
cauză a răminerii în urmă a unora 
dintre ramurile sportive (atletism, 
natație, gimnastică, fotbal ș.a.) lipsa 
unor pepiniere proprii în care să iie 
crescute cadrele necesare alcătuirii 
unor noi echipe sau împrospătării 
formațiilor existente.

Deși în Hotărirea Conferinței pe 
țară a UCFS este prevăzută organi
zarea centrelor de inițiere și învățare 
a sportului, conducerea C.S.O. Baia 
Mare și consiliile asociațiilor nu au 
privit cu simț de răspundere acest 
lucru. „Această situație — se spune 
in darea de seamă — a dus la exis
tența unei baze de mase înguste in 
sporturi importante ca atletismul, 
gimnastica, natația, halterele, boxul 
etc., ceea ce a limitat in mod serios 
posibilitățile de selecție și promo
varea unor elemente talentate in lo
turile și echipele chemate să repre

Joi la amiază a avut loc la 
sediul Uniunii Ziariștilor din 
R. P. Rornină o ședință festi
vă consacrată aniversării a 
20 de ani de la apariția pri
mului număr al ziarului 
„Sportul popular". Au parti
cipat membri ai Biroului 
Consiliului General al UCFS, 
redactori șefi, redactori șefi 
adjuncți și redactori ai zia
relor centrale, corespondenți 
și colaboratori ai ziarului 
„Spartul popular", activiști ai 
mișcării de cultură fizică, 
sportivi fruntași.

Ședința a fost deschisă de 
tov Aurelian Nestor, se
cretar general al Uniunii 
Ziariștilor din R. P. Romînă. 
Referatul cu privire la activi
tatea „Sportului popular" în 
acești 20 de ani a fost pre
zentat de tov. Mircea Coste» 
redactorul șef al ziarului.

Bin partea Biroului Con
siliului General al UCFS au

Două moduri diferite 
de a cîștiga o finală...

Gimnaștii școlilor medii cu pro
gram special de educație fizică și-au 
desemnat campionii pe acest an. Fi
nala, programată la Rm. Vîlcea, în 
condiții de concurs destul de grele 
(săli improprii, aparate necorespun
zătoare) a cerut și băieților și fete
lor eforturi neobișnuite.

Au urcat pe treapta cea mai de 
sus a podiumului echipele din Bucu
rești (fete) și Brașov (băieți). Două 
succese obținute însă pe căi dife
rite. Gimnastefe, elevele profesoarei 
Barbara Dumitrescu, au meritat 
locul I, rod al unei munci asidue, 
sistematice. în schimb, gimnaștii 
„pregătiți" de prof. N. Sebeșan, nu 
au prea mari merite în obținerea suc
cesului. Profesorul Sebeșan s-a fo
losit de o tactică cu care nimeni 
nu poate fi de acord. Din dorința 
de a cîștiga concursul CU ORICE 
PREȚ, el a alcătuit o formație cu 
patru sportivi care au lucrat la ca

Gimnasta Lucia Cliiriță (clasa a XI-a, șc. medie nr. 
35 București) — locul 1 la categoria maestre. 

Foto : Marius Miclovici — Rm. Vîlcea

zinte orașul nostru In importantele 
competiții regionale și republicane".

Același aspect l-au subliniat și o 
serie de vorbitori ca lng. Ștefan 
Constantin, Ion Boleanu, Alexandru 
Cherecheș, August in Firtea, prof. Be- 
nedect Sine, loan Socaci, Nicolae îo- 
nescu ș.a. De altfel, această tendință 
de concentrare a eforturilor pentru 
asigurarea schimbului de miine s-a 
cristalizat în hotărirea adoptată de 
către conferință. Aci a fost preco
nizată înființarea unor centre de ini
țiere și învățare la o serie de ra
muri sportive: atletism, tenis de masă 
(2 centre — as. Voința și Oțelul), 
lupte (as. Chimistul), 6 centre fotbal, 
un centru de volei la Minerul Explo
rări ș.a.

„Serele" acestea ale speranțelor 
vor trebui să fie însă înconjurate cu 
grijă și mai ales cu devotament și 
pricepere de către cadrele tehnice 
ce vor fi angrenate aici deoarece in 
miinile lor se află viitorul sportului 
de performanță băimărean. Și con
diții pentru frumoase realizări sînt 
destule.

salutat ziarul tov. președinte 
Aurel Duma și tov. vice
președinte Ion Balaș. Au 
adus, de asemenea, saluturi 
redacției, personalului tehnic 
corespondenților și colabora
torilor „Sportului popular" 
tovarășii Ion Cumpănașu, 
redactor șef adjunct al ziaru-- 
lui „Scînteia" Stelian Sa
vin, redactor șef adjunct 
al ziarului „Scînteia tinere
tului", Cornel Pilot, se
cretar general de redacție al 
ziarului „Munca". Alexan
dru Momete, activist al 
consiliului regional UCFS 
Argeș, corespondent al ziaru
lui „Sportul popular". în în
cheiere, tovarășul Aurelian 
Nestor a adresat ziarului . 
„Sportul popular" un cald 
salut din partea Uniunii Zia
riștilor din R.P. Romînă și 
a lucră tort lor din presă și 
edituri.

tegoria I seniori, deși — așa c 
s-au prezentat în întreceri — 
n-aveau pregătirea corespunzător 
O tactică prin care s-a urmărit î 
puțin latura spectaculară (la dr 
vorbind, unele execuții ale sporti 
lor din Brașov, la bară fixă îndeost 
au trezit ilaritate) și mai mult 
punctaj care să-i asigure întîielat 
Este o tendință dăunătoare, pe c. 
organele de resort ale M.I. treb 
s-o combată.

în ansamblu, concursul a arătat 
vizibilă creștere a vaiorii gimnast: 
practicată in aceste școli. O bu 
impresie au lăsat în special echip 
masculine din București și Iași, ci 
feminine din București, Brașov, 
mișoara, Iași și Rm. Vîlcea. O m< 
țiune pentru formația feminină 
S.M. II din Iași, care promite ca 
viitorii ani să candideze cu ti. 
șanse la titlul de campioană. Mun 
profesoarei Doina Feordeanu, 

direcția selecției și 
pregătirii științifice 
elevelor sale, înce 
să-și Spună cuvântul.

La individual cornpi 
ca și în edițiile preț 
dente ale finalei, fet« 
aii fost acelea, care 
cules cele mai multe 
plauze și Rodica Sec 
șan, mai ales, indiscui 
bil cea mai talenta 
dintre concurentele i 
la categoria junioare 
Revenirea profesoar 
Silvia Mihăilescu 
școala timișoreană 
face simțită din pli 
Lucia Chiriță, la cafeg 
ria maestre, a fost și i 
în atenția genera' 
printr-o gafiiă de exe 
citii executate cu mul 
acurateța.

î n ce privește arbitr 
jele, acestea nefiind sul 
cient de omogene, au tr 
zit deseori discuții, un 
ori peste limitele print 
pialității. Se impune < 
ia asemenea concursu 
să fie delegați arbit 
neutri și nu antreno 
sau profesori din cadri 
școlilor participante.

TIBERIU STAMA
RFZUI.TATE TEHNICE : FETE —

5. M. 35 Buc. 350.95 p; 2. S.M. 2 Brașc
344.25 p; 3. S.M. 8 Cluj 321,55 p: 4. S.M. 
Timișoara 320,85 p; 5. S.M. 2 Iași 311,8S I
6. S.M. 2 Rm. Vîlcea 307,80 p; 7. S.M. 
Galați 302,90 p; 8. S.M. 1 Craiova 251,05 I 
9. S.M. 2 Tg. Mureș 249,70 p; BĂIEȚI - 
1. S.M. 2 Brașov 462,80 p; 2. S.M. 35 Bu, 
452,55 p; 3. S.M. 2 Tg. Mureș 452,1 
p, 4. S.M. 2 Rm. Vîlcea 447,10 p; 
S.M. 8 Timișoaia 414,20 p; 6. S.M. 2 Ia: 
406.45 p; 7.. S M. 4 Galați 404.45 p; 8. S.W 
1 Craiova 398,45 p; 9. S.M. 8 Cluj 389,90 i

INDIVIDUAL COMPUS: FETE, juni 
oare cat. a II-a: 1. Rodica Secoșan (Tini
45.25 p; 2. Sabina Șerbănescu (Buc
44.85 p: 3. Cristina Ungureanu (Buc
44.35 p; junioare cat. I: 1. Adriana Ma 
rinescu (Buc.) 61,55 p; 2. Maria Măcica 
șan (Cluj) 60,25 p; 3. Mariana Dresnaud 
(Bv.) 58.65 p; senioare cat. I: 1. Lilian. 
Duicu (Bv.) 71,20 p; 2. Rodica Știrb: 
(Buc.) 69,75 p; 3. Gabriela Fejer (Bv.
69.25 p maestre: 1. Lucia Chiriță (Buc. 
73,50 p; 2. Elena Solomon (Buc.) 71,35 ț 
BĂIEȚI, juniori cat. a II-a: 1. Al. Olte 
(Rm. V.) 55 p; 2. N. Simion (Buc.) 54,8 
p; 3. A. Iszlai (Tg. M.) 53.20 p; junior 
cat. I: 1. A. Stoica (Buc.) 73,40 p; 2. M. Iri 
mescu (Buc.) 73,40 p; 3. T. Szigeti (Tim.
72.85 p; seniori cat. a II-a: 1. P. Mihaiui 
(Buc.) 93.65 p; 2. Gh. Păunescu (Craiova 
91,65 p; 3. N. Butnaru (Buc.) 88,35 p; se 
niori cat. I: 1. P. Potcovaru (Buc.) 110,5: 
p; 2. Gh. Mutu (Craiova) 107,35 p; 3. C 
Barbălată (Iași) 103,65 p: 4. C. IStrati 
(Rm. V.) 103,50 p; 5. Gh. Blaj (Bv.
102.35 p.
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T) etapă importantă
.'Penultima etapă a campionatului re- 
iblican feminin, programată pentru 
îine, cuprinde jocuri foarte impor- 
nte pentru situația echipelor în cla
mant. Ne referim în primul rind la 
irtidele Progresul — Voința Brașov 

Constructorul — Știința Cluj care 
xr decide în mare măsură formațiile 
5 se vor clasa pe locurile 5 și 6 și 
jr participa deci la turneul final al 
impionatului. Cu mult interes sînt aș- 
ptate și meciurile Voința București 
- Știința București și Rapid — Mu- 
îșul Tg. Mureș, ocupantele 
atru locuri în clasamentele 
diții ale acestei competiții.

campionatul feminin,

primelor 
ultimelor

ARBITRII BUCUREȘTENI 
INVITAȚI...

SÎNT

Arbitrii de baschet din Capitală sînt 
nvitați luni la ora 18 la sediul consi- 
iului orășenesc UCFS pentru a audia 
eferatul „Aprecierile antrenorului fran
cez Robert Busnel asupra arbitrajelor 
arestate la J.O. de la Tokio". Cu acest 
orilej se va face și analiza arbitra- 
elor Ia turneul final al campionatului 
publican masculin.

S* * y__ __________ .

greșeală frecventă a arbitrilor noștri 
este sancționarea aproape fără excep
ție a „capacelor", deși deseori acestea 
sînt efectuate absolut regulamentar. 
Antrenorii pretind că, din această 
cauză, jucătorii nu mai aplică în me
ciuri ceea ce exersează la antrena
mente, fiind lipsiți astfel de unele 
procedee tehnice moderne.

Ce trebuie făcut ? Jucătorii să învețe 
și ei regulamentul, să fie disciplinați, iar 
antrenorii să aibă o atitudine mai obiec
tivă, să nu găsească întodeauna arbitrul 
drept „țap ispășitor" pentru o partidă 
pierdută. La rîndul lor, arbitrii au 
obligația să fie la curent cu toate nou
tățile ivite în tehnica și tactica jocului, 
să se pregătească și ei prin arbitrarea 
cît mai multor meciuri de antrenament, 
să conducă într-o manieră care să per
mită aplicarea procedeelor tehnice mo
derne.

Numai printr-o colaborare armonioa
să, printr-un interes sporit, prin mai
multă înțelegere și încredere recipro
că, antrenorii, jucătorii și arbitrii vor 
putea contribui la progresul baschetu
lui nostru.

D. STANCULESCU

leași condiții, vom găsi lucruri simi
lare și la pistol viteză, conjugate de 
data aceasta însă și cu crearea posi
bilității de a menține linia de ochire 
(fără a mișca mîna din încheietura 
pumnului) și pe timpul trecerii de pe 
o siluetă pe alta.

Dar oare, numai din cauza deprin
derilor formate în însușirea tehnicii 
tragerilor sînt necesare asemenea adap
tări sau modificări ale armamentului ?

După părerea mea mai pot fi impuse 
adaptări și modificări ale armamentu
lui și datorită uni' deprinderi căpătate 
de sportiv in activitatea sa de toate 
zilele desfășurată înainte de a începe 
să practice tirul. Astfel, un sportiv care 

nu poate ochi decît cu ochiul stîng, 
va trebui să-și improvizeze o linie de 
miră lateral-stîngă față de cea nor
mală, iar ur trăgător de pistol care nu 
poate trage cu brațul întins va fi obli
gat să-și confecționeze o crosă și niște 
aparate de ochire corespunzătoare a- 
cestei situații.

Oricare din motivele de mai sus dă 
dreptul trăgătorilor să procedeze . la 
adaptarea sau modificarea armamentului 
ce li se pune la dispoziție pentru pre
gătire și competiții.

Dar, pe lîngă considerentul arătat 
mai sus, de a nu se trece la o aseme
nea acțiune decît după ce trăgătorul 
a ajuns la un nivel oarecare de pre
gătire tehnică și teoretică, mai sînt și 
altele de care trebuie ținut neapărat 
seama. Astfel, este de reținut faptul 
că, ori de cîte ori se consideră nece
sar să se facă o adaptare sau o modi
ficare la armament, acest lucru nu tre
buie să se execute decît cu avizul și 
sub directa supraveghere a antrenorului. 
In felul acesta pot li evitate unele 
pripeli sau chiar inutilității, care de

OBLIGAȚII RECIP ROCE
Arbitrajele prestate cu prilejul tur

neului final al campionatului repu
blican masculin au comportat vii dis
cuții în rîndul celor care au urmărit 
această pasionantă întrecere. Ca și după 
unele partide din campionatul femi
nin, antrenorii și jucătorii s-au plîns 
că arbitrii, prin maniera lor de a con
duce partidele, viciază rezultatele sau 
desfășurarea meciurilor. Arbitrii, la rîn- 

•dul lor, s-au plîns că antrenorii și ju
cătorii nu cunosc regulamentul, sînt 
lipsiți de obiectivitate, nu-și recunosc 
greșelile, sînt nedisciplinați și că prin 
atitudinea lor derutează pe spectatori.

Și, de fapt, ambele „tabere" au drep
tate în parte, iar din această dispută 
purtată pe față sau în „culise", de 
pierdut nu are decît baschetul. Și iată 
le ce.

Unii jucători și antrenori au dove
dit că 
vitate 
acestui 
obișnuit 
hement 
greșeală 
este evidentă. Să ne amintim doar de 
ultimul meci al turneului final (Steaua 
—Dinamo București) în care Cîmpea- 
nu nu a recunoscut aproape nici

sînt lipsiți de obiecti- 
și că nu cunosc regulile 
joc sportiv. A devenit ceva 
ca jucătorii să protesteze ve
cină sînt penalizați pentru o 
personală, chiar cind aceasta

Cînd și cum procedăm la adaptarea sau modificarea armamentului
Obținerea performanțelor ridicate în 

tirul cu arma sau cu pistoletul, este 
strîns legată și de unele caracteris
tice de fabricație ale armamentului. 

..Cine practică tirul, nu are nevoie de 
prea mult- timp ca să-și dea seama 
că există ceva care nu-i convine la 
arma sau pistoletul cu care trage, că 
nu se simte în largul Iui în poziția de 
tragere etc.

Și lucrul este firesc. Tot așa se 
întîmplă cînd ne cumpărăm o haină 
sau o pereche de pantofi gata confec
ționați. încercăm să găsim ceva care 
să fie și comod și frumos și elegant. 
Numai că în tir, nu avem această po
sibilitate de a încerca, de a alege din- 
tr-un număr de arme pe cea aie cărei 
dimensiuni ni se potrivesc mai bine. 
Și, în al doilea rînd, nu totdeauna știm 
de la buc început cum trebuie să arate 
arma sau pistoletul cu care vrem să 
realizăm performanțe.

Experiența și practica au dovedit că, 
pentru a ajunge la un nivel mediu de 
pregătire tehnică și teoretică, orice 
trăgător poate folosi un armament 
cu caracteristici tehnice și de construc
ție generale. Sau, căruia i s-au adus 
foarte mici modificări de adaptare, mo
dificări care să nu-1 facă impropriu 
folosirii și de către alți trăgători.

Aceasta, din două motive esențiale i
1. formarea deprinderilor necesare u- 

nui trăgător de performanță trebuie 
brodată pe o tehnică materială, care 
s-a dovedit că asigură minimum de 
timp și drumul cel mai sigur spre 
performanță ;

2. imposibilitatea de a putea preve
dea că începătorul de azi va deveni 
sigur performerul de mîine, ne pune 
în postura de a nu ne permite luxul ca 
arma (pistoletul) ce i-am încredințat-o 
să o folosească în exclusivitate.

Urmărind în continuare procesul de 
pregătire al unui trăgător de perfor
manță, vom constata cu siguranță că 
o dată cu nivelul pregătirii sale teh

BASCHET

Mingea ratată de jucătoarele de la Voința Brașov a revenit Elisabetei Nagy 
de la Știința București. Ambele formații vor evolua mîine dimineață în sala 

Ciulești.
Foto : T. Roibu

unul din cele cinci faulturi comise, 
sau de partida Dinamo Oradea—Steaua 
în care jucătorul Nagtj și antrenorul 
Constantinescu au protestat cu ges
turi teatrale, incitînd publicul. Ca să 
nu mai vorbim de întîlnirea femi
nină Voința București — Progresul 
București la sfîrșitul căreia cei doi an
trenori au făcut următoarele declarații: 
Gh. Lăzărescu (Voința): „Din cauza 
arbitrajului am fost la un pas de a 
pierde meciul"; Gr. Avachian (Pro
gresul) : „Din cauza arbitrajului am 
pierdut meciul"... Sîntem convinși că 
dacă ar fi învins Progresul declara
țiile ar fi sunat la fel. Doar „replicile" 
s-ar fi inversat...

Arbitrii au și ei însă greșelile lor. 
F.i conduc jocurile „cheie" cu o seve
ritate excesivă, fluierind orice contact 
personal. Am văzut chiar cazuri cînd 
doi jucători au sărit la panou, unul a 
prins mingea și a plecat în dribling, 
iar celălalt, după ce și-a atins adver
sarul în săritură sau în cădere, s-a 
ferit foarte vizibil de a-l jena. Atin
gerea a fost inerentă în lupta pentru 
balon, nu a influențat cu nimic în
treaga acțiune și totuși arbitrii au 
fluierat fault. Cu ce curaj să se mai 
lupte jucătorii sub panou ? O altă 

nice crește și nivelul cunoștințelor sale 
teoretice. El începe să-și dea seama, să 
înțeleagă : ce se petrece cu proiectilul 
atît în interiorul țevii cît și pe drumul 
parcurs de la ieșirea din țeava pînă la 
țintă; care sînt condițiile clasice de 
construcție ale unei arme (calibru, lun
gimea țevii, lungimea liniei de miră, 
centrul de greutate, înclinarea patului 
față de axul țevii etc.), pentru ca ea să 
corespundă cerințelor unei arme de ca
litate superioară ; ce alte cauze străi
ne de armă și trăgător (lumină, vînt, 
ploaie etc.) pot influența negativ cali
tățile unei arme și, în consecință, re
zultatul unei trageri cu ea; dacă exis
tă posibilități de acționare împotriva 

COLȚUL SPECIALISTULUI
tuturor acestora, care sînt ele și cum 
pot fi folosite în interesul obținerii u- 
nor rezultate cît mai bune.

Cu alte cuvinte, sportivul a pătruns 
In tainele balisticii interioare și exte
rioare și poate privi acum lucrurile 
prin prisma cauzei și efectului. El 
nu mai este un simplu executant a ceea 
ce i-a spus antrenorul său că e bine 
să facă. De acum, el începe să treacă 
prin procesul discernămîntului orice 
acțiune nouă a sa, să descopere gre
șeli sau neglijențe elementare, dar 
care-1 făceau să bată pasul pe loc.

Trecînd la tragerile eu pistolul de 
precizie, vom vedea că și aici sînt ne
cesare intervenții (modificări) asupra 
crosei. Astfel crosa pistolului unui 
sportiv care trage din poziția de față, 
diferă mult ca formă de a aceluia 
care trage avînd mina întinsă pe 
direcția umerilor. Modificarea este im
pusă de faptul că. în primul caz, direc
ția brațului cu care susține pistolul 
face un ușor unghi cu linia de ochire, 
în timp ce în ai doilea caz, ele se 
suprapun. In aceleași cazuri și ace-

Partide decisive in seriile secunde 
de campionatelor republicane

Etapa de mîine a campionatelor re
publicane de handbal se dispută sub 
semnul unor importante partide. Atît 
la fete cît și la băieți în seria a Il-a 
a campionatelor republicane se întîl- 
nesc primele două clasate : Știința 
București—Rafinăria Teleajen (mas
culin) și Rulmentul Brașov—Voința 
Odorhei (feminin).

Cele patru formații, care dețin 
.capul de afiș*  al acestei etape, sînt 
cunoscute și apreciate în special prin 
spectaculozitatea jocului lor și, în 
aceeași măsură, prin buna lor pregă
tire tactică. Este firesc deci să aștep
tăm ca meciurile de la București 
(Știința—Rafinăria Teleajen) și Bra
șov (Rulmentul—Voința Odorhei) să 
confirme aceste bune aprecieri, cu 
atît mai mult cu cît în formațiile 
Știința și Rafinăria, evoluează și o bună 
parte din componenții lotului masculin 
de tineret.

In afară de aceste două jocuri, 
etapa de mîine a campionatelor repu
blicane mai programează o serie de 
meciuri interesante cum ar fi întîlni- 
rea dintre echipele feminine Șc. medie 
4 Timișoara și Rapid București, pre
cum și unele partide importante pen
tru evitarea... ultimelor jocuri în cla
sament.

Iată programul complet al etapei de 
mîine : MASCULIN, SERIA I : Ști
ința Galați—Tractorul Brașov ; Di
namo Brașov—Știința Timișoara ; 
Știința Tg. Mureș—Dinamo Bacău ; 
Voința Sighișoara—Steaua ; MASCU
LIN, SERIA A II-A : Cauciucul ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej—Recolta Hăl- 
chiu ; Știința București—Rafinăria Te
leajen ; Tehnometal Timișoara—Știin
ța Cluj ; C.S.M. Reșița—Rapid Bucu
rești ; C.S.M.S. Iași—Voința Sibiu ; 
FEMININ, SERIA I : Știința Cluj— 
Confecția București ; Știința București 
—Tractorul Brașov ; S.S.E. Ploiești— 
Știința Timișoara ; Șc. medie nr. 4 Ti
mișoara—Rapid București ; C.S.M. Si
biu—Mureșul Tg. Mureș ; FEMININ, 
SERIA A II-A : Record Mediaș—
S.S.E. Petroșeni ; Favorit Oradea— 
Electromagnetica București ; Progresul 
București—Constructorul 
Voința Sighișoara—Știința
Rulmentul Brașov—Voința <

Timișoara; 
i Galați ; 
Odorhei.

★
au loc și 
campiona-

Tot începînd de mîine 
primele partide din cadrul 
tului de calificare pentru echipele de 
juniori și junioare. Aceste partide 

cele mai multe ori degenerează intr-o 
manie a căutării vinei numai in for
ma și dimensiunile armamentului.

De asemenea, la fel de important 
este să se cunoască și în ce perioadă a 
arului este nimerit să se facă adapta
rea sau modificarea armamentului. 
Este știut, din psihologie, că atunci cind 
se distrug inhibările sau cauzele an
terioare, se modifică și deprinderile. 
Ca atare, orice modificare sau adap
tare adusă armamentului are drept 
urmare o perturbare în domeniul deprin
derilor deja formate. Și de aci necesita
tea scurgerii unui timp consistent, pen
tru a ne obișnui cu noile condiții de 
lucru.

De aceea, adaptarea sau modificarea 
armamentului este bine să se facă in 
perioada de tranziție sau cel mai tîrziu 
la începutul perioadei pregătitoare.

In fine, atunci cîrd procedăm la 
adaptarea sau modificarea armamen
tului, trebuie să avem în vedere și 
faptul că acest lucru să nu afecteze 
caracteristicile lui balistice. Mai pre
cis : trebuie respectată structura orga
nică a țevii și modul ei de prindere în 
pat sau crosă ; nu trebuie să ampli
ficăm unghiul de zvîcrire ; trebuie păs
trat nealterat întregul proces de ardere 
a pulberii în interiorul țevii; nu tre
buie uitat că la confecționarea armei 
sau pistolului respectiv au contribuit 
oameni de specialitate interesați și ei în 
realizarea unui armament de calitate 
superioară.

Neglijarea sau tratarea cu mai puți
nă atenție a acestor lucruri, atrag 
după sine nu numai inutilitatea unei 
adaptări sau modificări, ei și posibili
tatea ca ea să dăuneze performanțelor 
pe care le dorim atît de mult.

GH. CORBESCU 
antrenor 

se vor desfășura duminică 11 aprilie 
cu o singură excepție : jocul Rafinăria 
Teleajen—S.S.E. Iași (masculin) care 
are loc azi. Programul complet este 
următorul : masculin : S.S.E. Constan
ța—Știința Călărași ; S.S.E. Sibiu—< 
Constructorul Hunedoara ; S.S.E. Tg. 
Mureș—IRTA Oradea ; Textila Bu- 
huși—Dinamo București ; Electropute- 
re Craiova—Știința Slatina ; S.S.E, 
Bistrița—Voința Botoșani ; Șc. medie 
nr. 4 Timișoara—Știința Cărei ; femi
nin : Știința Alexandria—S.S.E. nr. I 
București ; Voința Brăila—Victoria 
orașul Gh. Gheorghiu-Dej ; S.S.E. Bu
zău—S.S.E. Constanța ; S.S.E. Rm. Vîl- 
cea—S.S.E. Sibiu ; Start Tg. Mureș — 
Știința Baia Sprie ; Luceafărul Bra
șov—Știința Vlădeni ; Știința Cluj—< 
Măgura Fundul Moldovei ; S.S.E. Tg. 
Jiu—C.F.R. Teiuș. Se 
singur meci, primele 
gazde. Competiția mai 
încă două etape, după
calificate își vor disputa 
finale care se vor organiza 
și 16 mai la 
masculine și 
feminine.

va juca un 
echipe fiind 
programează 

care echipele 
turneele 
între 14 
echipeleBîrlad pentru 

la Sinaia pentru cele

★
pe care echipa noastră 
Dinamo București urma

Partidele 
campioană, 
să le susțină în prima și a doua etapă 
a returului campionatului au fost ami
nate din cauză că dinamoviștii au 
participat la finala „Cupei campioni
lor europeni". Cele două jocuri au 
fost reprogramate astfel : 18 aprilie 
la Petroșeni cu Știința și 22 aprilie 
la București cu Dinamo Bacău.

Cîteva pase și iată (în fotografia noas
tră) un șut periculos la poartă. Frumu
sețea și dinamismul jocului de handbal 
vor fi confirmate desigur și mîine în 

cadrul campionatelor republicane.

® RLCBI
Mîine: Grîvita Rosie—Dinamo» J

Etapa de mîine a campionatului re
publican programează cîteva partida 
de mare interes. în mod deosebit, 
reține atenția jocul dintre formațiile 
fruntașe Grivița Roșie și Dinamo, meci 
considerat pe bună dreptate ca unul 
din principalele derbiuri ale campio
natului. Așteptăm ca cele două echipe 
să dovedească nu numai puterea lor 
de luptă ci și progresele realizate în 
aplicarea jocului la mină, deschis, spec
taculos. Sub acest aspect, derbiul de 
mîine este cel mai indicat pentru a ne 
arăta în ce măsură noua orientare se 
bucură de preocuparea antrenorilor și 
jucătorilor fruntași.

Dintre celelalte partide, se anunță 
— de asemenea — interesante și 
echilibrate — meciurile : Constructorul 
•— Progresul și Gloria — Știința Cluj. 
Militarii vor susține un joc dificil la 
Bîrlad în compania Rulmentului. Stu
denții din Petroșeni și Timișoara vor 
juca „acasă" cu C.S.M.S. Iași și, res
pectiv, Farul Constanța.

în București, ca și în provincie, mîi
ne continuă să se desfășoare —• >n 
cadrul etapei a Il-a — jocurile din 
campionatul de calificare.
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Aseară la Berlin
V

1 D. GERMANĂ (A) - B. P. BOMÎKĂ (A)
Decizie eronată in meciul Mindreanu — Poser

BERLIN, 9 (prin telefon de la tri
misul nostru special R. CÂLĂRĂ- 
ȘANU).

Partida dintre primele selecționate 
de box ale R. P. Romîne și R. D. 
Germane, disputată astă-seară la 
Berlin, s-a încheiat cu victoria gazde
lor : 6—~4.

Decizia total eronată din .partida 
Mindreanu — Poser (care La 'defavo
rizat pe boxerul romîn) a viciat re-

zultatul general, care trebuia să fie 
egal.

Iată rezultatele înregistrate :
Cat. muscă: K. John b.p. C. Pop ,• 
•Cat cocoș : R. Poser 

dreanu;
Cat. pană : C. Stanef 

repr. III pe E. Reincke ;
Cat. -semi-ușoară: D.

FI. Pătrașcu ;
-Cat. ușoară: I. Mihalik b. abandon 

repr. III pe H. Winter ;

b. p. N. Min-

b. abandon

Dunkel b. p.

O victorie care nu
R.P.R. (B)~R.D.G. (B) 6
Primul examen internațional susținut 

de „secunzii" țării noastre în compa
nia echipei B a R. D. Germane, joi, 
în sala Floreasca, a dat cîștig -de cau
ză boxerilor romîni, cu scorul de 6—4. 
Așadar, victorie în prima întrecere in
ternațională din acest an. Maniera în 
care ea a fost obținută nu ne poate 
însă mulțumi și această părere este 
împărtășită și de antrenorii lotului. 
M ai mult, evoluția unor boxeri care 
urmează să ia locul celor mai vârst
nici în prima noastră reprezentativă 
ne îngrijorează. Și aceasta, cu atît mai 
mult cu cit, peste puțină vreme, ur
mează să participăm la campionatele 
europene de la Berlin. Boxeri ca Vasile 
Trandafir, Mihai Gheorghioni și chiar 
Constantin Buzuliuc și Ion Dinu s-au 
prezentat insuficient pregătiți. Primii 
doi, în special, au fost departe de o 
valoare care să le permită participarea 
la o întrecere .internațională.

Și acum, cîleva secvențe din filmul 
celor 10 meciuri. Deschiderea au fă
cut-o „muștele" C. Ciuoă -și <?. Ba- 
biasch. Reprezentantul nostru -boxează 
atent în defensivă și pe contraatac, 
oprește toate atacurile lui Babiasch 
cu „croșeuri" de stingă precise și 
„contre" de dreapta. în prima repriză, 
în urma unui -croșeu de stingă, Ba- 
biasdi este numărat. Același aspect 
(mai puțin K.D.-ul) îl are și repriza 
secundă. în ultimul rund boxerul ger
man, hotărît să refacă terenul pierdut, 
atacă dezlănțuit (uneori chiaT pericu
los cu capul), dar Ciucă, deși mai pu
țin „proaspăt" ca în primele reprize, 
se descurcă și obține o victorie clară.

Tînărul nostru reprezentant la ca
tegoria „cocoș" — N. Cîjn — -a oferit 
celor prezenți un adevărat „recital" 
pugilistic. Prin boxul său derutant, 
bogat în deplasări și eschive, cu lovi
turi precise, Gîju a încântat și pe... 
arbitrul german din ring, H. Hertel, 
nelăsîndu-i adversarului său, R. Proch, 
nici o speranță.

C. Buzuliuc a pierdut la puncte, de

D. Dahn b. p-

J. Voigtlander

Cat. semimijiocie : 
I. Marin ;

Cat. mijlocie mică:
b. p. V. Badea;

Cat mijlocie: M. Mariuțan b. p. 
W. Trodler,-

Cat semigrea: B. Anders b. p. 
M. Nicolau;

Cat grea : V. Mariuțan b. p. G. 
Siegmund.

aceeași manieră ca și rn 
anul trecut, în fața acelu
iași adversar, W. Hiibner. 
Reprezentantul nostru a 
păcătuit prin aceea că a 
axat totul pe lovitura 
„tare!" și a practicat un 
box lent, static, dîndu-i 
posibilitatea lui Hiibner 
să puncteze.

„Semiușorul" V. Anto
niu s-a -dovedit același 
tenace boxer, ale cărui 
lovituri nu „iartă". După 
un început de Studiu, în 
care H. Seyfert are ini
țiativa, Antoniu se „su
pără" și cu câteva lo
vituri puternice își zdrun
cină vădit adversarul. 
Mai ofensiv în repriza 
secundă, Antoniu al tri
mite de două ori la po
dea pe Seyfert, care ter
mină repriza cu mare 
dificultate. Din nou la 
podea și în ultimul rund, 
boxerul german este mul
țumit să fie învins nu
mai la puncte. La „ușoară", 
lipsit ■ de vigoarea care-I caracterizează 
și de „seriile" sale bine cunoscute, a 
obținut o discutabilă victorie la punc
te în dauna lui H. Wolke. Decizia acor
dată Iui Dinu i-a determinat pe arbitri 
la o nouă greșeală (în compensație) în 
partida Gh. Vlad — A. Dehmann. 
Vlad a câștigat clar două reprize, tri- 
mițîndu-și și la podea adversarul. Și, 
deși în ultima a fost depășit datorită 
mai slabei pregătiri fizioe, el merita 
victoria. Totuși juriul a acordat-o lui 
Lehmann.

I. Covaci a îndheiat „socotelile" cu 
7.'. Stanafh în minutul 2 al primei re

de lovi- 
putemic 
intervine 
devenise 
abandon.

O nouă „stingă" a reprezentantului nostru, V. An
tonia, își va găsi „ținta". Fază din meciul V. Antoniu 
(stingă) — H. Seyfert disputat joi, în sala Floreasca. 

Foto : P. Stan

1. Dinu,

prize. In urma unui schimb 
turi, boxerul german este 
zdruncinat și arbitrul din ring 
salvator oprind lupta care 
inegală, dictând victoria prin 
1. Olteanu a evoluat neconcludent. El 
a început timorat lupta și s-a lăsat con-

dus două reprize în meciul cu A. Bedau, 
deși acesta nu-i era cu nimic superior, 
în ultimul rund a dovedit că are mari 
posibilități, dînd drumul la brațe și 
cîștigînd categoric. De altfel, acest 
fapt i-a determinat pe arbitri să acor
de reprezentantului nostru victoria, în- 
tru-un meci, în general, egal.

La categoriile semigrea și grea, re
prezentanții noștri, V. Trandafir și 
M. Gheorghioni s-au prezentat total 
necorespunzător. Ei au fost depășiți 
categoric de adversarii lor, J. Schle- 
ger și, respectiv, K. Degenhardt, pier- 
zînd la puncte.

Și pentru că acestea au fost ulti
mele meciuri, (deci ultima impresie), 
cei prezenți au părăsit sala cu des
tulă amărăciune, gîndindu-se la boxeri 
ca Linca, Negrea, V. Mariuțan... și la 
faptul că „europenele" se apropie.

MIHAI TRANCĂ

ÎNTRECERILOR SeORTIVF

AZI
VOLEI : sala Dinamo, ora 19,30: Di

namo—‘CJ?. București (f) cart.. A.
BASCHET: sala Floreasca, de la 

ora 19: România H—Combinata Dina
mo 4-Steaua, Romînia 1—Combinata 
Rapid-i-Știința, meciuri în cadrul tur
neului de verificare a loturilor repu
blicane.

NATATIE : bazinul Floreasca,__
la ora 18: întâlnirea de înot dintre re
prezentativele României și Cehoslova
ciei.

LUPTE: sala Dinamo, de la ora 
România (A) — R.S.'S. 'Ucraineană 
la lupte libere. .

de

18: 
A,

MÎINE
HANDBAL: teren Progresul, ora 

Progresul—Constructorul — '
ii:Timișoara

ct .1); stadionul Tineretului, ora 16: 
Știința București—Tractorul Brașov 
(f I), ora 17: Știința București—Rafi
năria Teleajen (m II).

NATATIE : bazinul Floreasca, de la 
ora 18,30: întîlnirea de înot dintre re
prezentativele Romînlei și Cehoslova
ciei.

BASCHET : sala Giulești, de la ora 
8,15: Progresul—Voința Brașov, con
structorul—Știința Cluj, Rapid—Mure
șul Tg. Mureș, Voința—Știința Bucu
rești, meciuri în cadrul campionatu
lui republican feminin.

LUPTE : sala Dinamo, de la ora 
11: Romînia (tineret) — R.S.S. Ucrai
neană, la lupte libere.

VOLEI : sala Floreasca, de la ora 9: 
Metalul—C.S.M. Sibiu (f), Rapid—■Pe
trolul Ploiești (m), Steaua—Dinamo 
București (m) meciuri în categoria A.

FOTBAL : stadionul „23 August", 
ora 13,15: Granitul—Flacăra roșie 
(oamp. oraș, de copii); ora 14,30: Di
namo București—Știința Cluj; ora 
16,30: Rapid—Petrolul; stadionul Poli
tehnica, ora 8,45: Viitorul Electronica 
București—știința București (j); ora 
10,15: Știința Buc.—Metalui Buc. feat. 
B): stadionul Giulești, ora 9,15: Teh- 
■nometal Buc.—■’Progresul Alexandria 
(cat. C); ora 11: Rapid Buc.—S.S.E. 
Ploiești (j); stadionul Dinamo, ora 
9,30: Dinamo Victoria Buc.—Flacăra
roșie Buc. (cat. C); ora 12.45: Dinamo 
Buc.—Farul Constanța (j); terenul 
Veseliei, ora 9: Dinamo Victoria 
Buc.—Flacăra roșie Buc. țj); terenul 
Steaua, ora 11: Steaua—Rapid Mizil 
(j); terenul C.P.B., ora 12,30: C.S.S. 
Buc.—Poiana Cîmpina (j).

ATLETISM : traseul din vecinăta
tea Sălii Expoziției, de la ora 9,30: A 
X-a ediție a „Crosului Balcanic".

MOTOCICLISM : stadionul Dinamo, 
de la -ora 11: concurs de dirt-track 
tlotat cu „Cupa Primăverii".

> ETAPA DE MilNE Șl... (
x Fără îndoială că privirile multora 
\ dintre cititorii noștri au zăbovit în- 
f delung, în această săpi mină, asupra 
\ clasamentului categoriei A, pe care 
( victoriile Rapidului (pentru frunte) 
S și cele obținute Be Progresul și Mi- 

nerul Baia Mare (pentru „zona peri- 
J culeasă") — în etapa precedentă — 

l-au făcut mai interesant, mai plin 
tie semne de întrebare.

Giuleștenii — care au realizat 7 
puncte în 4 etape ! — au trecut pe 
locul tie onoare, avînd acum un punct 
avans față de actualii campioni și 
trei față de Steaua. N-ar fi insă ex
clus ca în afara acestor trei formații 
(dintre care cea mai avantajată de 
restul programului pare Rapid) să mai 
intervină în lupta pentru titlu și un 
„out-sider" : Steagul roșu care de la 
o vreme manifestă o regularitate re
marcabilă.

în 'orice caz, în afară de ocupan
tele primelor 4 locuri, nici una din ce
lelalte zece participante la întrecere 
nu pare complet „pusă la adăpost" de 
grijile care frămîntă clasamentul în 
partea sa inferioară.

Petrolul, aflat pe locul 5, cu 17 
puncte, are numai 4 puncte mai mult 
decît

De
puțin 
valul

Iar
13 puncte, mai au, cum se spune, 
un colț" pentru a intra și ele în pa

Fază din partida disputată la 
In fotografie golul

ultima clasată !
la locul 6 la locul 11, nu mai 
de 6 echipe se înșiră pe inter- 
unui singur punct !
Progresul și Minerul, ambele cu 

la

cheful celor cu 15 puncte. 1- 
două formații au avut un încep 
sezon fructuos, recuperînd st 
din handicapul care le-a tulbur 
canța de iarnă.

Primăvara aceasta a înce^ș 
proaste auspicii pentru'Știința 
care cu numai două puncte a< 
late în patru jocuri se perpeleșl

central al arbitri

Duminică, la Galați, ne va reprezen- ( 
ta următoarea formație probabilă - ’ 
C. Tobă, N. Gvju, N. Deicu, C. Ne- | 
goescu, M. Suvescu, M. Dumitrescu, 
T. Mitrea, V. Dobre, T. Nicolae, Șt. ’ 
Cojan, M. Gheorghioni.

Analizele făcute după fiecare etapă din 
re turui 'campionatului republican de fot
bal, ediția 1964—1965, au dat posibilitatea 
colegiului să tragă unele concluzii asupra 
modului în care au fost conduse meciu
rile. s-a ajuns la concluzia că in marea 
lor majoritate, arbitrajele au fost de 
bună calitate. Aceasta datorită pregătirii 
fizice și tehnice făcute de cei mai multi 
arbitri în perioada premergătoare înce
perii rettr-ului, precum și în timpul des
fășurării *Ui.

Pe linia arbitrajelor de calitate scoa
tem în evidență pe următorii ar
bitri : Mircea Rotaru — Iași, Stavru 
Nicolae — Constanța, Gavrilă Pop — 
Brașov, Vasile Dumitrescu — Bucu
rești, Marin N-iță — București și alții. 
Prin felul în care au arbitrat ei au de
monstrat competență și seriozitate în 
pregătire.

Pe de altă parte trebuie spus că unele 
întâlniri au fost conduse în mod nesa
tisfăcător. Astfel, arbitrul Alexandru 
Pîrvu — București, care a condus par
tida C.S.M.S. Iași — Minerul Baia Mare, 
a greși*  cînd a penalizat cu o lovitură 
•de la 11 m echipa Minerul pentru un 
presupus henț făcut de jucătorul Staicu. 
Numai datorită unei execuții defectuoa
se -a loviturii, rezultatul nu a fost vici
at. Acest lucru nu scuză greșeala de ar
bitraj săvîrșită.

Arbitrul Zahar ia Chifor — Brașov a 
fost delegat să arbitreze partida Progre
sul București—C.S.M.S. Iași ca urmare a 
comportării bune avută lai jocurile ante
rioare. La acest joc însă el nu a satis
făcut. A dat o serie de decizii inverse, 
altele neconcludente care au produs con
fuzii. Arbitrul Octavian Calugherovici — 
Brașov n-a fost un auxiliar prețios pen
tru arbitrul de centru Ia același joc. A 
semnalizat cu întîrziere diverse abateri 
de la regulament, iar unele poziții de 
ofsaid nu le-a semnalat.

Arbitrul Vasile Hărătău — Brăila, la 
jocul de categoria C Dinamo Victoria— 
Textila Sf. Gheorghe, a dat dovadă de 
lipsă de personalitate, nereușind șă șe 
impună în fața jucătorilor, în special în 
repriza a doua când a trecut cu vederea

incorectitudini evidente produse în 
pierea lui.

Și alti conducători de jocuri mi 
trat nesatisfăcător. In mod de 
s-a făcut remarcată lipsa de curaj 
promptitudine in penalizarea difei 
greșeli.

Colegiul central atrage pe aceast: 
atenția tuturor conducătorilor de 
că pregătirea fizică și tehnică con: 
o obligație permanentă a arbitriloi 
legiile regionale au sarcina să orgai 
și să controleze această pregătire.

Pentru -arbitraje necorespunzăt 
Colegiul central □ hotărît suspenc 
între 1—4 etape a arbitrilor ma 
amintiți.

COLEGIUL CENTRA 
AL ARBITRILOR DE FO

NOTA REDACȚIEI. Considerân 
aprecierile asupra arbitrajului pr 
de Zahoria Chifor, criticat cu dej 
justețe de întreaga presă, nu sin 
du! unei analize exigente din pc 
colegiului, ci dovedesc mai deg: 
o tendință de -a se diminua impoi 
ța greșelilor comise de acest ari 
în jocul de duminica trecută.

Etapă completă în categoria A

„MINGEA
în ultimul timp, în cadrul ar 

narnentelor a apărut un nou mijloc 
nic ajutător pentru jucătorii de fe
ți anume „mingea cu’Soardă elasti 

Folosirea acesteia încă nu s-a 
pîndit în măsură suficientă, deși 
sînt necesare mari cheltuieli, puțin- 
utilizată orice minge de joc. Utilit: 
■mingii cu 
ci a numai 
mijloacele

UNDE

coardă elastică o pot aț 
aceia care au indus-o 

programului de pregăt

ȘI CUM POATE 
UTILIZATĂ

FI

ASTĂZI ȘI MÎINE, în Capitală si 
în 12 orașe din provincie, campio
natele republicane la categoria A 
au programată o etapă completă, 
urmînd să se desfășoare jocurile 
de mai jos, dintre care cele mai 
interesante sînt subliniate.

SERIA I: Steaua București — Di
namo București, Rapid București — 
Petrolul Ploiești, Știința Timișoa
ra — Progresul București. Cons
tructorul Brăila — Știință Cluj, 
Farul Constanța — Minerul B. Mare, 
C.S.M.S. Iași — Tractorul Brașov, 
Dinamo Bihor — Știința Galați 
(masculin), Dinamo București — 
C. P. București, Metalul București — 
C.S. M. Sibiu, C.S.M. Cluj — Știința 
București, Știința Cluj — Rapid Bu. 
curești, Voința Craiova 
sul București, Partizanul roșu 
șov — Farul Constanța

SERIA A II-A: Ind. 
Turzii — Semănătoarea 
Electropuiere Craiova 
Cluj, Metalul Pitești — ,_ _____
șov, înainte Timișoara — Știința Pe- 
troșeni (masculin), Penicilina Iași — 
FI. roșie București, Știința Tg. Mu
reș — Corvinul Deva, Voința 
Ciuc — Progresul Tîrgoviște 
minin). Primele echipe sini gazde.

ÎN MECIUL RESTANȚA 
JOI: Dinamo București — 
sul București (FT) 3—0 (3, 1,

în urma acestui rezultat 
celor înregistrate in partidele
putate miercuri, clasamentele 
riei I s-au modificat astei :

JUCAT 
Piogre- 
0).

și

MASCULIN

a- 
dis- 
se-

Progre-
Bra- 

(feminin).
sîrmei C. 
București, 

— C.S.M.
Știința Bra-

1. Tractorul Brașov
2. Rapid Buc.
3. Dinamo Buc.
4. Știința Oalați
5. Știința Tun.
4J. Minerul B. M.
7. Steaua Buc.
8. Știința Cluj
9. Farul C-ța

10. Petrolul PI.
11. Dinamo Biho-r
12. Conotr. Brăila
13. Progresul Buc.
14. C.S.M.S. Iași

17

16
15
17
17
16
16
16
16
17
16
17
16

16
15
14
11
7
7
7
7
7
€
5
5

•4
3

1
1
2
4

10
M

9
9
9

10
12
11
13
13

48:11 
46: 6 
46:13 
37:19 
27:39
25:39 
30:28 
26:30
25:30
24:34
19:44
20:35
19:39
18:43

33 
31 
30
36
24
24
23
23
23
22
22
21
21
19

Să începem de la... copii. Tînq 
jucător poate executa lovirea ace! 
mingi fără prea mare concentrare, 
tnicît elasticul se dovedește un foa 
bun culegător readueînd-o la pune 
de pornire.

în acest timp sînt hotărîtoare in 
cați'le date privind procedeele de 
vire a mingii precum și execuția 
mai corectă. În acest scop, 
coarda elastică este 
loc, fiind în același 
plăcut, -distractiv și 
„zidul" de tras.

La juniori și seniori folosirea acesl 
mijloc devine de mare importau 
ajutând jucătorul în însușirea și dt 
voltarea cunoștințelor tehnice (pi 
luarea, lovirea cu piciorul, cu

La antrenamente, mingea cu 
elastică se utilizează în special 
gătirea individuală. Folosirea 
mijloc este deosebit de utilă, 
elasticul creează situații
Jucătorul trebuie să fie foarte ate 
și să acționeze prompt la unele rev

mingea 
cel mai bun nr 
timp un -elemi 
înlocuind perfi

M.
(fe-

FEMININ
1. Dinamo Buc. 15 13 2 41:13 28
2. Rapid Buc. 33 12 1 38:12 25
3. C.P. București 14 11 3 37:17 25
4. Metalul Buc. 15 9 6 32:27 24
5. Farctl "C-ța 14 9 5 32:18 23

'Știința Cluj 14 3 6 31:25 22
7. C.S.M. Sibiu 14 3 25:27 20
3. Voința Craiova 14 6 8 21:31 20
9. Partizanul r. fir. M 5 9 24:30 19

Tt). Știința Buc, 15 3 12 1«:38 18
ÎL Progresul Buc. 15 3 12 15:39 13
12. C.S.M. Cluj 15 1 14 7:44 16

cai?’' 
cc 
la 
acest 
întrui

neprevăzut



T B A C_ B*-
AMENTUL

ul roșu — Știinfa Craiova 3—1. 
in în min. 27 de joc.

Foto : V. Secăreanu

area razelor lanternei, de care o 
ră numai un punct Distanță mi- 
, pe care o diminuează și mai 
perspectivele etapei de mîine 
clujenii vin Ia București (ad- 
r, Dmamo) iar băimărenii, în-

i de puncte, așteaptă pe Farul, 
a de-a cincea etapă a returului 
dominată, însă, de jocul vedetă 
uplajului de la București : Ra- 
Petrolul. Se întâlnesc două din 
oriuerele etapei precedente. Fero-
ii au învins categoric la Cluj, 
aliștii au realizat un 5—1 care 
ește de la sine, în fața formației 
ene UTA. Premise, deci, pentru 
neci de calitate, care să satisfacă 
icul bucureștcan dezamăgit de 
ajul de săptămîna trecută.
:amintind programul de pe „23 
ust“ (ora 14,30 Dinamo—Știința 

" , ora 16,30 Rapid—Petrolul) să
:m în revistă jocurile din țară, 
t Arad, UTA — în plin efort 
ru a se depărta de zona retro- 
lărîii — primește vizita formației 
ua, hotărîtă să nu piardă prea 
! teren în lupta pentru titlu. La 
Jea, Crișul are prima șansă în 

lui CSMS Iași care de la rc- 
,s- campionatului n-a înscris nici 
gol. Progresul se deplasează la 
>ov : localnicii vor căuta să-și 
olideze poziția și să-și confirme 
rațiile la o prezență activă în 
a pentru titlu, bucureștenii să 
irme revenirea din acest sezon, 
fine, la Pitești, dinamoviștii pri- 
: vizita Științei Craiova, într-un 
i a cărui importanță pentru pe- 
ia clasamentului este evidentă.

COARDA ELASTICĂ44
"“x

neprevăzute ale balonului. Aceste 
’ ipiții contribuie și la dezvoltarea 
slenței speciale a jucătorului, de- 
>ce în decursul unui minut se pot 
cuta 25—30 de loviri, cu putere 
oape maximă, în timp ce în cadrul 
renamentului obișnuit doi jucători, 
.ți la o distanță de 35—40 m unul 
altul, nu pot executa decît 7—10 

ituri pe minut

5 minute cu antrenorul Virgil Blujdea
Desigur, vi-l reamintiți pe Bluj- 

dea, extremă stingă la Progresul. 
E antrenor la Flacăra Moreni. Din 
1963. A „luat" echipa atunci ctnd 
era pe locul 12, după 14 etape.

— Am muncit mult ca s-o readuc 
pe linia de plutire, iși amintește 
Virgil Blu]dea. La început nu prea 
știam de unde să încep, fiindcă nu 
aveam experiență. Debutul de an
trenor, la Flacăra mi l-am făcut. Am 
avut ca obiectiv de moment salvarea 
de la retrogradare. Și am reușit, 
astfel că asociația a sărbătorit anul 
trecut 18 ani de activitate neîntre
ruptă in categoria B. Al doilea obiec
tiv pe care mi l-am propus : alcătui
rea unei echipe tinere, disciplinată, 
care să-și respecte adversarii și pu
blicul

— Și ați reușit?
— Am reușit. Lotul a fost com

plet restructurat. Atmosfera din 
echipă e cu totul alta decît acum 

doi ani. Locul ocupat în clasa
ment e valoros, dar cred că vom 
mai urca.

— Ce jucători aveți în lot ?
— Portari: Șerbănoiu și Bucur; 

fundași: Cepolschi 1 și II, Bocin, 
Albină, lordache, Dumitran; mijlo
cași : Frîrcu, Totan, Baicu, Lăză- 
rescu (de la Voința R. Sărat); îna
intași : Popa, Popescu, Moldoveanu, 
Lalu, Drăgan, Iofciulescu (de la Pro
gresul București), Botescu și Dumi
trescu, Ultimii doi sînt juniori, iar 
Botescu este fiul jucătorului Botescu 
prezent pînă acum cîțiva ani în for
mație la Petrolul Ploiești.

Dacă se exersează trasul la poartă 
cu elan de la 16—18 m distanță, fi
xăm capătul elasticului în pămînt 
(prin țăruș) la 12—14 m de poartă. 
Mingea fiind readusă de elastic, în- 
tr-uu minut se pot executa 5—8 lovi
turi față de 2—3 cît se pot efectua 
fără elastic.

EDUARD LUCACI
«— antrenor —s

— Se spunea că la Moreni se 
joacă ceva mai „tare" ca in alte 
locuri...

— Pînă acum 2—3 ani lucrul 
era perfect adevărat. In clipa de 
față însă. Flacăra joacă corect. Să 
nu credeți că mi-a fost ușor să-i 
dezobișnuiesc. în special pe fotbaliș
tii mai în vîrstă, de obiceiul de a 
intra mai „tare". Trebuia schimbată 
mentalitatea și, pînă la urmă, cu 
sprijinul asociației, s-a reușit. Une
ori a trebuit să fiu drastic. De pildă, 
pe lordaclie l-am scos din echipă în 
meciul jucat astă-toamnă, la Bra
șov, cu Tractorul, iar Moldoveanu a 
fost și el sancționat. Pînă la urmă, 
au înțeles cu toții că trebuie să se 
schimbe și de doi ani de cînd antre
nez echipa din Moreni, doar un ju
cător a primit avertisment pentru 
joc dur. înseamnă că am reușit.

— Iar in ceea ce privește disci
plina ?

— De la 4 august 1964 un singur 
jucător are absență nemotivată la 
un antrenament. Atmosfera în sînul 
formației e foarte bună și sper că 
locul ocupat acum nu este decît ram
pa de lansare spre o poziție și mai 
frumoasă în clasament...

MIRCEA TUDORAN

Pentru ca fotbalul să devină mai spectaculos
In ultimii ani, cele mai mari necazuri 

ale spectatorilor de pretutindeni sînt 
provocate de ineficacitatea liniilor de 
atac. Această ineficacitate se reflectă în 
scorurile mici cu care se termină marea 
majoritate a meciurilor de fotbal. Cele 
mai frecvente scoruri sînt 1—0, 1—1, 2—1, 
dar de foarte multe ori, din cauza ine
ficacității înaintașilor ambelor echipe 
jocurile se termină cu rezultatul de 
0—0.

Și asta pentru că majoritatea echipe, 
lor nu urmăresc să cîștige un joc, ci... 
să nu-1 piardă. Așa s.au născut diferitele 
tactici defensive : „lacătul" elvețian, 
„betonul44, apărarea supranumerică etc.

Despre aceste cauze s-a scris și se 
mai pot scrie multe. Eu însă voi pune 
accentul pe o altă cauză, căreia nu i s-a 
dat atenția cuvenită. Este vorba de re. 
gulamentul jocului de fotbal.

Dacă schimbarea anumitor reguli de 
joc a avut o puternică influență asupra 
așezării jucătorilor pe teren, este cu atît 
mai normal ca și modificările structu
rale de așezare a jucătorilor să influeru 
țeze anumite reguli de joc, care nu 
mai sînt în concordanță cu cerințele 
noii așezări, ci mai mult chiar, frînează 
dezvoltarea jocului de fotbal.

Astfel fiind, regulamentul de joc tre. 
buie să fie subordonat jocului de fotbal 
și nu invers.

Nu vreau sa pun în discuție aprecie. 
rile obiective sau neobiective ale arbitri
lor asupra ofsaidului ci vreau să mă 
opresc asupra aspectelor care influen
țează negativ înscrierea golurilor :

In interpretarea articolului 11 se pre. 
cizează că pe aceeași linie cu penulti
mul adversar jucătorul este afară din 
joc, deci ofsaid. De ce ? In felul acesta 
este evident că regulamentul favorizează 
apărarea. Or, scopul jocului de fotbal 
este marcarea a cît mai multe goluri.

Ca atare cred că ar fi necesară modi, 
ficarea interpretării actuale a acestui ar. 
tic ol, în sensul că pe aceeași linie să nu 
fie ofsaid iar un jucător în această pozi. 
ție sa nu fie considerat afară din joc.

Tot articolul 11 — la capitolul „Inter
pretări44 stabilește că un jucător nu 
poate părăsi terenul de joc pentru a 
crea o poziție de ofsaid, dar nimic nu-i 
împiedică pe jucătorii în apărare să a. 
vanseze la un moment dat sure terenul 
echipei adverse (trecînd linia de mij
loc), lăsînd în felul acesta înaintarea 
adversă în poziție de ofsaid. Cînd acest 
fel de joc devine un sistem (o practică) 
atunci el oprește întreaga cursivitate 
a jocului. împied’cînd încă din fașă ac
țiunile adversarului. Si atunci suferă, 
desigur, latura spectaculară a jocului de 
fotbal.

După părerea mea, articolul 11 ar 
putea fi modificat în sensul fixării la 
mijlocul terenului a unei „zone neutre4* 
(fără ofsaid) de 40 m <cîte 20 m de la 
linia din mijloc la dreapta și la stînga).

în felul acesta se micșorează posibili, 
tatea jucătorilor din apărare de a crea, 
în mod artificial poziția de ofsaid ; fun
dașii nu mai au curajul să joace la 
ofsaid, deoarece posibilitatea de pătrun
dere a înaintașilor se mărește conside
rabil (linia de demarcare fiind prea a. 
proape de linia porții : cam 35 m față 
de 55 m de mai înainte, socotind 110 m 
lungimea terenului)

Prin crearea acestei zone de delimitare, 
atacanții vor avea mai multe posibili
tăți de a acționa constructiv, colectiv, 
ofensiv.

Jocul ar cîștiga din punct de vedere 
al vitezei, fazele vor alterna cu mai 
mare repeziciune de la o poartă la alta 
iar jucătorii (în special atacanții) vor 
avea posibilitatea de a acționa mai re. 
laxat și mai ingenios pentru a marca 
cît mai multe goluri.

Mai departe : articolul 15 (aruncarea 
de la tușă) prevede că atunci cînd min
gea depășește în întregime linia de mar
gine, fie pe pămînt fie în aer, ea va 
fi repusă în joc printr-o aruncare cu 
mîinile, într-o direcție oarecare, din 
locul în care a depășit linia de margine. 
Foarte just la prima vedere, numai că 
regulamentul de joc nu pune stavilă 
„trasului de timp44 prin trimiterea inten
ționată și în mod repetat a mingii în 
afara terenului Prin această manevră 
se urmărește pe de o parte enervarea

LA 30 IUNIE

SFERTURILE DE FINALĂ Alt „CUPEI R.P.R."
La 30 iunie, pe terenuri neutre, se 

vor disputa sferturile de finală ale 
„Cupei R.P.R.". La recenta tragere la 
sorți au ieșit din urnă următoarele 
meciuri s

A.S.A. TG. MUREȘ—ȘTIINȚA
CLUJ

METALUL TIRGOVIȘTE—DINAMO 
BUCUREȘTI

Cu regulamentul în mînă
A surprins — și chiar a nemulțu

mit — faptul că Rapid, după ce fă
cuse o primă repriză excelentă în 
fața lui Cerno More, înscriind și 
două goluri, în partea a doua a jocu
lui s-a lăsat pe tinjeală, neîncercînd 
să marcheze din nou și să-și asigure 
astfel un număr cît mai mare de go
luri, atît de necesare atunci cînd ur
mează să-și spună cuvîntul GOL
AVERAJUL.

Și regulamentul „Cupei Balcanice" 
este cît se poate de clar: „Dacă în
tr-o serie, două sau mai multe echipe 
sînt la egalitate de puncte, echipa cu 
cel mai bun golaveraj va fi CLASATĂ 
ÎNAINIEA CELORLALTE".

Apare, deci, cel puțin curioasă, a- 
firmația făcută de un cronicar spor
tiv că „Desigur că rapidiștii au cu
noscut bine (N.R. ?!) prevederile re

adversarului, Iar pe de altă parte frîna- 
rea acțiunilor constructive. Uneori ve
dem mingea scoasă atît de des de pe 
teren încît pare a se juca rugbi și nu 
fotbal și prin această crasă nesportivi, 
tate se „pierd" 10—15 minute de joc din 
totalul de 90.

Oare această regulă nu vine tot în 
favoarea jucătorilor din apărare ? Pen
tru acest anti joc „pedeapsa44 actuală este 
oare cea mai potrivită ? Nu ! Repune
rea cu mîinile în joc a balonului nu 
este o pedeapsă maximă, datorită fap
tului că aruncarea mingii cu mîinile se 
face în medie la o distanță de 10—15 m.

Trimițînd mingea în afara terenului 
de joc, apărătorul a reușit să dezorga
nizeze un atac (pentru moment, la o dis
tanță mare de poartă) și a dat propriei 
echipe posibilitatea să se replieze în. 
tr.un timp relativ scurt. Totodată acest 
lucru are influență negativă asupra pre. 
gătirii tehnice a jucătorilor, care la 
antrenamente nu se mai preocupă de 
rezolvarea tehnică a unei situații critice, 
întrucît regulamentul le oferă o rezol
vare simplă și fără riscuri.

Dacă însă regulamentul va permite ca 
aruncarea de la margine să se facă cu 
piciorul, printr-o lovitură liberă directă 
sau chiar indirectă. apărătorilor nu 
le-ar mai conveni să trimită mingea în 
afara terenului de joc, cu atîta ușurință, 
fiindcă ar crea un pericol sigur pentru 
propria lor poartă.

Astfel jocul de fotbal. în ansamblul 
lui, ar avea numai de cîștigat. Nu ar 
mai exista acele întreruperi din cauza 
antijocului, în soecial din partea echi
pelor slabe Jucătorii și.ar îmbunătăți 
tehnica individuală, jocul ar deveni mai 
cursiv etc.

Și acum despre articolul 17, lovitura 
de la colț (cornerul), care spune că_ se 
acordă lovitură de la colț atunci cînd 
mingea, atinsă ultima oară de un jucă. 
tor al echipei în apărare depășește în 
întregime linia de poartă, pe pămînt 
sau în aer.

Așa stă scris în regulment. Să vedem 
însă cum se petrec lucrurile în practică. 
O echipă care ajunge în faza de finali
zare, ca rod al unor combinații frumoa
se, poate să-și vadă toată munca irosită 
dacă printr-un atac de deposedare jucă
torii din apărarea adversă trimit mingea 
în corner. Se știe că astăzi, prin apli
carea marcajului strict (om la om) lovi
tura de la colț nu mai prezintă aproape 
nici un pericol. Astfel și lovitura de colț 
a devenit o tactică de defensivă a apă
rărilor prin care se împiedică marcarea 
golurilor.Pentru stăvilirea abuzurilor în acor
darea cornerului, art. 17, după părerea

C.S.M.S. IAȘI — PROGRESUL 
BUCUREȘTI

DINAMO PITEȘTI—RAPID BUCU
REȘTI

Conform regulamentului, în caz de 
egalitate și după disputarea prelun
girilor, se califică echipa de cate
gorie inferioară sau, în cazul cînd 
ambele formații joacă în aceeași ca
tegorie, se califică cea mai tînără.

gulamentului întrecerii și aproape si
gur că acesta este unul din motivele 
principale pentru care... ei nu s-au 
mai străduit pentru goluri, mărginin- 
du-se la precauția de a păstra intact 
scorul de 2—0“.

Dimpotrivă, fotbaliștii giuleșteni 
au arătat că NU cunosc regulamen
tul întrecerii („Cupa Balcanică*  ju—n 
cîndu-se, firește, întîi pe puncte, dar 
și pe goluri) sau că nu tratează cu 
suficientă răspundere problema EFI
CACITĂȚII, problemă-cheie a fotba
lului.

Relevîndu-se jocul lor frumos din 
prima repriză, nu li se face însă nici 
un serviciu fotbaliștilor de la Rapid 
oferindu-li-se — pentru comportarea 
din repriza secundă — astfel de 
...argumente care nici nu corespund 
adevărului.

mea, ar trebui să sune astfel s
a) Dacă mingea depășește terenul de 

joc, fiind atinsă ultima oară de un. 
jucător al echipei în apărare în spațiul 
de 16 m, între mijlocul porții șl punc
tul de intersecție a liniei perpendiculare 
a suprafeței de pedeapsă cu linia porții, 
să se acorde corner mic, care să se exe. 
cute din acel punct de intersecție aT 
liniei de poartă cu linia perpendiculară 
pe linia porții a suprafeței de pedeapsă.

b) Dacă mingea părăsește terenul în 
condițiile de mal sus dar între punctul1 
de intersecție al liniei de poartă cu 
linia perpendiculară a suprafeței de pe
deapsă și steagul de colț, să se acorde 
o lovitură liberă directă din punctuU*  
prin care a ieșit mingea afară din 
teren.

In aceste condiții, apărătorii s_ar gîndi 
bine înainte de a opri atacurile prin» 
scoaterea mingii în corner Desigur că' 
prin aceasta se creează b posibilitate 
mai mare de a se marca goluri.

Aș mai adăuga la aceste modificării 
ale regulamentului de joc și eliminările- 
pe timp limitat a jucătorilor, așa cum? 
se procedează și la alte jocuri sportive 
(handbal, baschet, polo pe apă etc.).

In această direcție regulamentul e mult» 
prea rigid și. printr.o hotărîre pripită, 
arbitrul poate elimina greșit un jucător 
pe tot timpul jocului. Această măsură^ 
poate să aducă prejudicii echipei lipsitei 
de aportul unui jucător, măsură care*  
va „încălzi**  și mai mult spiritele, de
oarece jucătorii sînt convinși că arbitrul15 
nu are curajul să elimine în continuare 
alti jucători.

In acest sens propun mărirea posibili, 
taților de pedepsire a infracțiunilor co
mise. Așa de exemplu eliminările să se 
facă pe o perioadă limitată de timp,,; 
(5—10 minute) și numai în caz de reci_: 
divă să se aplice pedeapsa maximă rj 
sau pentru cazurile grave să se aplicei 
pedeapsa maximă fără aplicarea altor? 
măsuri intermediare.

Aceste idei prezentate în mod succinf 
în prezentul articol cred că ar puteai 
constitui o modestă bază de plecare în. 
vederea întocmirii unui studiu mai ană- 
nunțit al federației noastre de specialty 
tate pe care să le aducă la cunoștința 
U.E.F.A. Modificările de mai sus ar pu. 
tea să facă ea jocurile de fotbal să cîș- 
tige în cursivitate, nivel tactic, tehnic^ 
etc. contribuind astfel la sporirea notei 
de spectaculozitate spre satisfacția sute^ 
lor de mii de iubitori ai jocului cu ba- 

. Ionul rotund.

COLOMAN BRAUN-BOGDANI
antrenor emerit



POPICE
Meciuri dîrze și surprize ATENȚIE LA „IZOLATE66 „CUPA PRIMĂVERH-

în turneele
' Se dispută acum turneul final al 
oonoursului de selecție. In primul meci, 
TP. Mărmureanu a reușit să-și ia re
vanșa asupra lui G. Bosch, fiind stăpîn 
pe joc mai ales în finalul partidei: 
-8—6, 6—2, 6—1. I. Țiriac a început în 
tforță meciul cu C. Năstase marcând 
6—-0, 6—2, 3—0 la întreruperea parti- 
«dei. După cum se vede, campionul 
Rării nu se mărginește de a juca rolul 
de „sparing-partener" în acest con
curs, ci îi... întinde serios pe adversarii 
săi.

în a doua grupă, D. Viziru a cîști- 
igat în ultimă instanță partida cu Gh. 
Soaghe, disputată pe distanța a cinci 
seturi : 4—6, 6—4, 7—5, 4—6, 7—5. 
Surprinzător de categorică victoria lui 
I. Năstase asupra lui S. Dron: 6—2, 
6—1, 6—2.

In ultima grupă, juniorul Codin Du
mitrescu s-a „agățat" în setul doi de 
mai rutinatul C. Popovici, care a cîș- 
tigat însă cu 6—4, 8—6, 6—2.

în meciurile de dublu, se încearcă 
o nouă formulă — Țiriac face pereche

100 AUTOTURISME ATRIBUITE DE LOTO PRONOSPORT PE TRIMESTRUL 1-1965
• Astăzi este ultima zi cînd mai 

puteți completa buletinele la concursul 
PRONOSPORT nr. 15 de mîine 11 
aprilie.

Programul de concurs cuprinde în
treaga etapă a categoriei A, două me
ciuri din cadrul categoriei B și 3 în- 
tîlniri din campionatul italian divi
zia A.

Iată programul integral al con
cursului :

Rapid—Petrolul
Dinamo Buc.—Știința Cluj
U.T.A.—Steaua
Dinamo Pitești—Știința Graiova
Crișul—C.S.M.S. Iași
Minerul Baia Mare—Farul
Steagul roșu—Progresul
Știința Galați—Siderurgistul
Minerul Lupeni—Jiul Petrila
Lanerossi—Internazionale
Lazio—Juventus
Genoa—Roma

de selecție
cu C. Năstase. Ei au cîștigat cu 6—4, 
6—3, 6—2 la Mărmureanu, D. Viziru 
și cu 6—2, 6—4, 7—5 la Boaghe, Dron. 
Alte rezultate: I. Năstase, Cherecheș 
— Boaghe, Dron, 6—4, 6—3, 4—6, 
6—3 ; Mărmureanu, Viziru — I. Năs
tase, Cherecheș 4—6, 7—5, 6—3, 6—0.

Cîteva surprize s-au produs în tur
neul feminin. Iudit Dibar, cîștigătoarea 
ultimului concurs de sală, a suferit 
două înfrîngeri: 7—5, 2—6, 7—9 cu 
Letiția Man și 5—7, 5—7 cu Eleonora 
Roșianu. Dibar a învins-o la mare 
luptă pe Mariana Ciogolea (8—10, 
6—4, 10—8), iar de Sanda Ciogolea 
a dispus în două seturi (6—3, 6—4). 
Două victorii au la activ Eleonora Ro
șianu, (la Dibar și 6—2, 6—1 cu Man), 
Ecaterina Horșa (6—1, 6—1 cu Man ; 
6—2, 1—6, 6—2 cu Sanda Ciogolea), 
și Mariana Ciogolea (6—2, 6—2 cu 
Man și 6—0, 6—4 cu S. Ciogolea).

RD. V.

10 din cele 20 de autoturisme se 
vor acorda la extragerea de 2 numere.

Excursiile sînt acordate în număr 
nelimitate și ele vor avea loc în R.P. 
Ungară și R.S. Cehoslovacă. Dintre 
premii nu lipsesc : frigiderele, televi
zoarele, magnetofoanele, aparatele de 
radio și altele.

Se vor extrage 67 de numere: 13 
numere pentru premiile obișnuite în 
bani de categoria I —a VIII-a și supli
mentar I și a Il-a ; 54 numere pentru 
premiile suplimentare în obiecte.

La această tragere se pot folosi 
toate metodele de participare : pe bi
lete întregi, pe bilete sferturi și pe bi
lete abonament. Reamintim că biletele 
sferturi participă și ele la atribuirea 
autoturismelor.

• 100 autoturisme : „Fiat”, „Mosk- 
vici”, „Wartburg”, „Skoda-Octavia”, 
„Trabant-Combi”, au fost atribuite de 
către Loto-Pronosport, participanților, 
în primele trei luni ale anului 1965.

Participînd la tragerile și concursu
rile speciale organizate de Loto-Pro
nosport, puteți deveni posesori de au
toturisme.

PRONOSPORT

Premiile concursului special Prono
sport nr. 14 din 4.IV.1965.

UN ARTICOL PENTRU
protecția sănătății

IIMERARUL. 
DIN FIBRE 
M ELANA
PENTRU BAR8ATI SI FEMEI f

constatari după ultimul concurs dc sclccfic —— Cltcva
Rezultatele înregistrate de băieți la 

ultimul concurs de selecție desfășurat 
recent pe arena Gaz metan din Mediaș 
au creat o mare și justificată surpriză 
în rîndurile iubitorilor jocului de popice. 
Pentru prima oară un număr de nouă 
sportivi reușesc, în aceeași competiție, 
să depășească granița celor 900 p.d. 
Și nu numai atît Fostul campion 
mondial, Ion Micoroiu (Reșița), Aurel 
Sucatu (Cîmpina), Ernest Kiss (Me
diaș) au trecut de 950 p.d. iar îm
preună cu ei, Tiberiu Szemani (Tg. 
Mureș), Constantin Rudău (Bucu
rești) și Petre Purje (Cîmpina) au ob
ținut rezultate superioare actualului 
record republican: 941 p.d.

După cum se vede, la această veri
ficare s-a înregistrat o suită bogată 
de performanțe, majoritatea celor 40 
de popicari invitați la Mediaș fiind 
marcați cu rezultate peste 850 p.d. Re
zultatele finale sînt extrem de îmbucu
rătoare, dar cercetînd foile de arbitraj 
cu procentajele parțiale constatăm cu 
regret că selecționabilii, chiar șl cel 
evidențiați, au dovedit lipsă de preci
zie la „izolate". Să exemplificăm. In

Categoria 11 19 variante a 5.130 
Iei.

Categoria a II-a i 475 variante a 246 
lei.

Categoria a IlI-a i 5001 variante a 
35 lei.

Premii suplimentare t 1632 variante 
a 59 lei.

LOTO

La tragerea Loto din 9 aprilie 1965 
au fost extrase din urnă următoarele 
numere i

89 87 83 44 70 72 85 8 25 78 
Premii suplimentare: 28 86 3. 
Fond de premii i 827.570 lei. 
Tragerea următoare va avea loc la 

Cîmpina.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport 

SĂPTĂMÎNA VIITOARE PE ECRANE

afară de Tiberiu Szemani care din 
200 bile mixte a aruncat una în... gol, 
restul concurenților au irosit nepermis 
de multe lovituri pentru rezolvarea di
feritelor figuri sau la „singuratice". 
Astfel, 7 din cei 9 popicari notați cu 
performanțe peste 900 p.d- au avut în
tre 5 și 11 „bile goale" cînd în mod nor
mal un jucător nu trebuie să rateze mai 
mult de 3—4 asemenea aruncări. Re
cordul îl deține Petre Filip (Mediaș) 
cu 18 „bile goale". Și totuși, el a 
totalizat, la capătul celor 200 bile 
mixte, 902 p.d. Numărul mare de 
aruncări ratate de concurenții masați 
în prima parte a clasamentului la „izo
late" unde de fapt se verifică gradul 
de precizie în lansarea bilei și orien
tarea sportivului în rezolvarea difici
lelor figuri, ne face să ne punem 
întrebarea oare nu cumva pistele au 
avut unele particularități care au fa
vorizat evoluția concurenților în man
șele la „plin" ? Specialiștii trebuie să 
analizeze cu spirit de răspundere 
această problemă, pentru a avea pe de
plin certitudinea asupra stadiului de 
pregătire atins de popicarii care vor 
fi chemați să ne reprezinte în apro
piatele întîlniri internaționale. Oricum, 
majoritatea sportivilor vizați pentru 
lotul republican s-au dovedit deficitari 
la „izolate".

In încheiere, cîteva cuvinte despre 
comportarea jucătoarelor. In general 
fetele au avut o comportare mai mult 
decît mulțumitoare. S-au remarcat în 
special tinerele lise Schmidth (Mediaș), 
Cornelia Grecu (București), Maria 
Chiru (Medgidia) și cunoscutele spor
tive Crista Szocs (București) și Ele
na Trandafir (București). în schimb, o 
serie de jucătoare experimentate ca 
Elena Predeanu, Ținea Balaban, Elena 
Lupescu (toate din București) și Mar
gareta Kelemen (Cluj) au deziluzio
nat. rezultatele obținute punînd sub 
semnul întrebării menținerea lor în lot.

L TRAIAN

De la
• Pentru cuplajul de fotbal Dina

mo—Știința Cluj și Rapid—Petrolul 
de mîine, de pe stadionul „23 Au
gust”, biletele se găsesc la casele obiș
nuite : str. Ion Vidu, Pronosport cal. 
Victoriei nr. 2, agenția C.C.A. bd. 6 
Martie, stadioanele „23 August*,  Re
publicii, Dinamo și Giulești.

• A început vînzarea la tragerea 
specială LOTO CENTRAL din 30 
aprilie 1965. Această tragere specială 
acordă importante premii în obiecte 
și bani. în fruntea listei de obiecte se 
află cele 20 de autoturisme de diferite 
mărci : „Fiat 1100 F” (familial), „Fiat 
1100 D”, „Wartburg-Standard” cu 
radio, „Wartburg-Standard”, „Fiat 
600”, „Trabant-Combi”.

Important de reținut este faptul că

Miine 
la București, 
dirt-track 
și la Tg. Jiu, 
motocros

Mîine dimineață. Ia ora 11, pe 
stadionul Dinamo din Capitală, se 
va da primul start în concursul de 
dirt-track organizat de clubul Dina
mo și dotat cu „Cupa primăverii*.  
La concurs participă cei mai buni 
motocicliști, specialiști ai acestui 
gen, printre caret I. Cucu, M. Ale- 
xandrescu, T. Popa și N. Dițescu (Me
talul), Al. Șinca, AL Datcu și R. Jur
că (Steaua), Al. Pop și R. Temistocle 
(Dinamo) ș. a.

Concursul motociclist va fi pre
cedat, la ora 9,30, de întîlnirea de 
fotbal dintre echipele Dinamo Vic
toria și Flacăra roșie Buc.

Tot mîine dimineață la ora 10, 
pe traseul amenajat la Tg. Jiu se 
va desfășura etapa a II-a a „Cupei 
primăverii*  la motocros, organizați*  
de F.R.M. în colaborare cu consiliul 
orășănesc UCFS Tg. Jiu. Această 
competiție, al cărei scop este de a 
definitiva pregătirile motocrosiștilor 
în vederea campionatului republican, 
și-a dovedit utilitatea încă de la pri
ma etapă desfășurată la Cîmpina. 
Cu etapa de mîine „Cupa primăve
rii*  se încheie. întrecerea de la Tg. 
Jiu va oferi o dispută dîrză la care 
va contribui și faptul că o serie de 
alergători vor „pilota*  motocicle
te noi (Husqvarna și C.Z. — 250 
cmc și Jawa — 350 cmc) al căror 
randament va fi fără îndoială supe
rior. Depinde însă și de îndemînarea 
sportivilor.»

I. E. B. S:
• La patinoarul artificial din par

cul „23 August” sînt programate as
tăzi orele 17—19 și mîine orele 10—13 
și 15—17, ultimele reuniuni de pati
naj public ale sezonului.

• La bazinul acoperit Floreasca 
funcționează cursul de inițiere la înot 
pentru copii. înscrieri la bazin.

Acest umerar își găsește o bună întrebuințare în anotimpul umed 
și rece.

Imbrăcînd umerii și jumătate din brațe, fixîndu-se bine pe zona res
pectivă, datorită plăteii elastice, din care este confecționat, umerarul 
asigură o bună protecție articulațiilor umărului, vertebrelor cervicale, 
și mușchilor gîtului împotriva frigului și umezelii.

Prețul: între 49 și 75 lei.
De vînzare în orașul București la magazinele .ADAM*  din Piața | 

Palatului R.P.R. și „București*  din bd. Magheru, precum și în orașele ’ 
Brașov. Cluj Sibiu, Tg. Mureș și Timișoara.

MODUL DE SPĂLARE

Acest produs se spală în apă caldă (35—40° C) cu săpun de ras, 
săpun de fulgi, alba lux sau alba super în vase cti smalțul nedegradat.

După spălare se clătește cu apă rece și se usucă fără stoarcere.

Scenariul: ALEXANDRU STRUȚEANU, Decoruri: CONSTANTIN SIMIONESCU
CONSTANTIN MITRU Montajul: AURELIA PLEȘA

Imaginea: GEORGE CORNEA, AUREL SAMSON Costume: FLORINA TOMESCU și HORIA POPESCU
Muzica: THEODOR GRIGORIU Sunetul: Ing. OSCAR COMAN
cu : GEORGE CALBOREANU, STEFAN C1OBOTARASU, COLEA RAUTU, DINA COCEA, MIHAI BOGHITA, ION 
BESOIU, AMZA PELLEA, ANA MARIA NICOLAU, IOÂNA DRAGAN, FORY ETERLE, TOMA DIMITRIU, GEORGE MĂ
RUȚĂ, DEM. RADULESCU, CONSTANTIN RAUȚCH1, ERNEST MAFTEI

în completare documentarul ȘOPÎRLE o producție a studioului Al. Sahia



Shakespeare și sportul
S-a scris mult despre pa- 

siunea pentru sport a unor 
remarcabili înaintași și 
despre osteneala lor de a 
transcrie în imagini artis
tice adevăruri ctflese pe 
stadion. De la ..Discobolul" 
lui Myron la ,,Centrul îna
intaș a murit în zori” 
exemplele/sînt multe și își 
așteaptă cercetătorul â că
rui zăbavă în bibliotecă va 
fi răsplătită cu prisosință.

Shakespeare a rezervat 
în mai multe rînduri re
plici ale pieselor sale pen
tru a defini preferințele 
sportive ale epocii elisabe- 
tane. De pildă, Kent, fide
lul vasal al Regelui Dear, 
ciomăgește în piesa mare
lui Will pe un intendent 
al ’ingratului Goneril, adu- 
jcîndu-i'Șî jignirea de... ju
cător cu mingea. în pre
miera de la 1606 a „Rege
lui1 Leăr“ textul exact al 
invectivei lui Kent suna 
astfel : „Tu, jucător de fot
bal, fără valoare..,” (You, 
base football player").

Așadar, fotbalul era cu
noscut pe vremea marelui 
dramaturg. Acesta deve
nise chiar o pasiune foar
te populară, deoarece încă 
din 1314 Eduard al V-lea 
interzisese sub amenința
rea de pedeapsă cu tem
niță aceste „lupte ale pelo
telor mari". Nu întîmplă- 
tor deci, în 1349, Eduard al 
ni-lea făcea responsabil 
fotbalul de decadența jocu
lui cu arcul.

Un alt sport despre care 
se vorbește în piesa „Henri 
V” este strămoșul tenisului 

cîmp de azi. La sfîrșitul 
secolului al XVI-lea acest

sport era considerat în An
glia „nobil" prin exce
lență.

Luptele sînt de: aseme
nea consemnate în opera 
lui Shakespeare. La Camp 
du Drap d'or, de pildă, 
Henri al VIII-lea este do- 
borît într-o dispută de 
Francois I, reprezentantul 
școlii franceze de lupte 
„cu mîinile libere0 iar în 
„Cum vă place“ apare un 
anume „Dl. Charles", fără 
pereche în arta luptelor.

Dar adevărata pasiune 
sportivă a marelui drama
turg rămîne scrima. El a 
trăit în cartierul teatrelor, 
al librăriilor și sălilor de 
arme din orășelul Stratford 
on Avon și nu departe de 
casa în care locuia își des
fășura activitatea maestrul 
italian Vincentio Saviolo, 
autorul unui tratat destul 
de cunoscut „Practica sa” 
care a apărut în 1595 El 
dădea lecții de scrimă, și 
după toate probabilitățile, 
împreună cu acesta a pus 
la punct Shakespeare deta
liile tehnice alo celebrului 
asalt al lui Hamlet din ac
tul V. 5

Descrierea duelului din
tre Hamlet și Laerte este 
o veritabilă demonstrație a 
tehnicii timpului în 
rie de scrimă.

...Fotbal, tenis, 
scrimă, iată numai
din preferințele sportive ale 
epocii sale, reținuse de ma
rele dramaturg englez în 
nemuritoarele pagini ale 
operelor sale dramatice.

mate-

lupte, 
câteva

T. B. STANA

PRIMAVARA Suporteri, nu glumă!

Poșta Magazin

Primăvara așteptată 
A venit de astădată 
Mai cu încetinitorul. 
A pornit însă 
Și-a schimbat

Alungind din 
A descătușat 
De sub 
Sus, în 
Mugurii 
Iar pe 
Scoarțe

cu zorul 
întreg 

decorul, 
zare norul, 
izvorul 

pătura de nea. 
vîrf de rămurea, 
i-a desfăcut 

pajiști a țesut 
minunat smălțate.

Cu peneluri înmuiate
In lumină, în culoare 
Și în auriu de soare,
A trecut din floare-n floare 
Și pe toate le-a pictat

Doi campioni și o ștachetă!

Cum din vechi a apucat. 
Cu mijloacele-i simpliste ; 
(Lja-nălțimi obstrucționiste 
Cu filozofie-adîncă
N-a putut ajunge încă). 
Păsărilor din păduri 
Le-a-mpărțit vechi 

partituri, 
Tot că nu poate discerne 
Orchestrări ultramoderne. 
I-a sporit lui Cupido” 
Sarcinile de sezon 
Calculate per duet 
Cu accent pe tineret, 
Fără vreo omisiune. 
Insă „marea misiune" 
Și-a-mplinit-o primăvara 
Peste tot, în toată țara, 
încă de acum o lună : 
A dat drumul în tribună 
Miilor de microbiști 
Totdeauna optimiști 
Ce aduc aport sonor 
Rezultatelor la scor.

rar suporteri ca a- 
care-i au echipele 
La Haye (O.an- 

Pro Patria (Italia), 
se mulțumesc să-și 

în discuții for- 
ci

P. S.
Dac-ar fi să dăm crezare 
Zvonurilor cam bizare 
Care de un timp persistă, 
Primăvara-t microbiștii.
O dovadă :
Ieri pe stradă
Întreba in jos și-n sus : 
„N-aveți un bilet in plus?"

FL. IORDĂCHESCU

Mai 
cei pe 
A.D.O. 
da) și 
Ei nu 
susțină... 
mafiile favorite, ci sînt 
gata să le acorde orice fel 
de sprijin. Astfel, primii 
dti hotărit să... aloce din 
banii lor fondurile nece
sare pentru înlocuirea ve
chii instalații electrice 
pentru meciurile în noc
turnă de pe stadionul 
„lor".

Ceilalți și-au făcut 
„mea culpa"- Cu prilejul 
unui meci, ei aruncaseră 
în teren bulgări de zăpa
dă, ceea ce a făcut ca e- 
chipa Pro Patria că fie 
sancționată cu o amendă 
de 500 000 de lire. Dar 
echipa n-a plătit nici un 
ban. Au plătit suporterii, 
făcînd în acest sens o co
lectă...

A. CARNABEL, IAȘI > 
Aveți dreptate. In cro
nica meciului de rugbi 
C.S.M.S. — Constructo
rul s-au strecurat două 
greșeli : în fapt Gh. Dro- 
botă n-a jucat în forma
ția ieșeană, iar în min. 
79, punctele înscrise de 
Crișan au fost realizate 
dintr-o lovitură de picior 
căzută și nu din lovitură 
de pedeapsă. Așadar, ba
lon mort pentru redacto
rul care a interceptat 
greșit... pasa telefonică a 
corespondentului nostru 
regional.

TITUS MUNTEANU, 
MIZJL. „Intr-un meci de 
fotbal portarul blochează 
mingea la picioarele unui 
atacant. Vrînd să degaje
ze, el este atacat regula
mentar de un jucător ad
vers și, enervindu-se, a- 
runcă mingea în capul a-

te trage direct sau poate 
înainta cu pucul, încercînd 
să dribleze portarul și în 
telul acesta să marcheze.

CONSTANT1N RON- 
CEA, CRAIOVA. Iată re
zultatele întîinirilor Rapid 
—Dinamo București dispu
tate de-a lungul anilor în 
cadrul campionatului cate
goriei A la fotbal : 46—47: 
0—2, 1 — 1 ; 47—48 : 2—3,

cestui jucător. De aici 1—5; 52: Rapid a jucat
mingea ricoșează în... în „B‘ . 53 : 2-0, 1—2 ;
poartă. Este gol ?“ Ba 54 2--2. 1-2; 55: Ra-
bine că nu 1 Nici că s-ar pid a jucat in „B“, 56:
putea o sancțiune mai... 
promptă și mai eficientă 
la un act de indisciplină- 
Dv. ne informați că un 
astfel de episod s-a petre
cut în orașul dv. și arbitrul 
n-a acordat gol. A greșit 
grav I

Pe strada mea
€• • • fotbal iar

dai min- 
căzut în

POMP1LIU GRAUR, 
BOTOȘANI. Cum puteți 
ajunge în posesia broșurii 
„Cinci biografii sportive" ? 
Adresînduvă asociației 
sportive Jiul, Petroșeni, 
str. 23 August nr. 2. Cos
tul : 5 lei, plus spezele poș
tale de expediere.

GH. VULPE SCU, 
BUCUREȘTI. „La hochei 
pe gheață se acordă lo
vitură de pedeapsă ?“ Nu 
s-ar putea spune că între
barea e de... sezon, dar, 
oricum, să vă răspundem: 
există o astfel de sancțiu-

2—3, 3-2 : 57—58 : 0—4, 
1—0; 58—59 : 3—2, 2—3; 
59—60.1 1—0, 0—2 ; 60— 
61: 0—0, 2—1; 61—62: 
1—2, 1—0 ; 62—63 ; 2—1, 
1—1; 63—64 : 0—2, 2—5 ; 
64—65: 1—3, 1—0 Ega
litate perfectă I Cîte 14 
victorii și 4 jocuri egale I

1L1E 1ONESCU, BUCU
REȘTI. Am..- programat 
citeva din filmele indica
te de dv.:

Steaua : Privește înapoi 
cu minie

Știința Cluj : încurcătu
ră blestemată

Progresul Bucureștii 
Veselie la Acapulco

O fotografie rară, demnă 
de albumul oricărui pa
sionai al atletismului. Ea 
înfățișează pe doi dintre 
cei mai renumiți săritori 
ai lumii in fața aceleiași 
ștachete. Campioana noa
stră., Iolanda Balaș, este 
asistată, In calitate de ar
bitru, de fostul recordman 
mondial John Thomas, 
vicecampion olimpic la 

Tokio

„14,45%“

ÎN REPLICĂ
„Pater Bauer*,  preotul 

care atrenează
ani naționala 
a Canadei, a 
multor ironii

de cîțiva 
de hochei

Victoria cu 3—0 obținutâ 
de Rapid la Cluj în ultima 
etapă a categoriei A con
tinuă să facă obiectul co
mentariilor iubitorilor fot
balului, mai ales că acea
stă victorie i-a adus pe giu- 
leșteni în fruntea clasa
mentului, cu mari perspec
tive de a-și realiza, în 
sfîrșit, visul lor de ani de 
zile : acela de a cîștlca o 
dată campionatul țării 1

Este cea mal categorică 
înfringere la ,,zero“ pe care 
a suferit-o Știința Cluj pe 
teren propriu în ultimele 
7 campionate. De la 24 au
gust 1958 și pînă duminica 
trecută studenții clujeni 
au susținut acasă 83 de me
ciuri, cîștigînd 71 și pier- 
zlnd 12. După cum se vede, 
la cluj greu poți cîștiga, 
procentul de 14,45% al în- 
frîngerilor pe teren pro
priu, în perioada mai sus 
amintită, fiind grăitor.

Statisticienii in materie

de fotbal 
Infringed 
ința Cluj. 
campionatul 1958—1959 din 
11 jocuri acasă o Infrin- 
■gere : 2—3 de la Petrolul: 
in 1959—1980 din 11 jocuri 
acasă o înfringere : 0—1 de 
la Progresul; în 1960—1961 
din 13 jocuri acasă 3 in- 
fringeri: 0—1 de la Dinamo 
București, 1—3 de la Stea
gul roșu și 1—5 de la 
C.C.A.; în 1961—1962 din 13 
jocuri tot 3 înfrîngeri: 1- 
cie la petrolul, 1—3 de 
Steagul roșu si 1—3 de 
Rapid; in 1962—1963 din 
jocuri nici o înfringere; 
1963—1964 din 13 jocuri

au notat aceste 
ale echipei Ști- 
care sînt : In

L—2 
la 
la 
13 
în 

..______  _____J ‘2
înfrîngeri: 0—1 de la Side- 
rurgistul și 0—1 de la Stea
gul roșu, iar în campiona
tul actual din 9 jocuri 2 
înfrîngeri 1-3 de la C.S.M.S. 
și 0—3 de la Rapid.

NELU MIHAILESCU

fost ținta 
la ultima 

ediție a campionatului 
mondial. într-adevăr, la 
Tampere, hocheiștii cana
dieni n-au prea strălucit.

— De ce nu încercați
Poate o 

să meargă mai bine echi
pa... — i-a spus cineva 
lui Bauer.

o... rugăciune ?

— Ar fi timp pierdut 
de pomană — a fost re
plica preotului. Dum
nezeu tot n-are habar de 
hochei !...

— Mi-ați spus că pentru a deveni selecționabil tre
buie să-mi perfecționez garda...

Desen de V. T1MOC

și

acum trei iuni ți- 
Steaua, apoi cu 
acum ești rapi- 
ești de loc con-

ai obser- 
vreme ju- 
protestea- 
un 11 me-

— Uneori... e scos an
trenorul !

★
— Se poate, măi Geor- 

gică,
neai cu 
Dinamo, 
dist. Nu 
stant.

— Nu-i adevărat. Eu 
tin cu cine joacă mai 
bine. Echipele nu sînt 
constante I

1. CHIVU

șut de 
execută

ne. Ea se numește 
penalitate și se 
de pe lima care marchează 
zona de apărare a echipei 
sancționate. Jucătorul poa-

NELU MANEA, CO
MUNA SEACA. 1. In pla
nul Editurii UCFS pe anttl 
1965 figurează apariția 
vdlumului „Jocurile Olim
pice de la Tokio". Aveți 
deci puțintică (sau mai 
multă 1) răbdare. 2. Noul 
stoper al echipei Steaua, 
Chirner-Chiru, a jucat 
înainte la Clujeana Cluj.

PETRE FAN1JA BUCU
REȘTI. Constat că sinteți 
bine informat. Mihai lo- 
nescu, portarul Petrolului 
este originar din Ploiești. 
La 18 noiembrie împlinește 
29 de ani. înălțimea luii 
1,82 m.

ION POȘTAȘU
Desene de

NEAGU RADULESCU

— Nene, ne 
gea care a 
curtea dumitale ?

— Ce fel de fotbaliști 
sinteți voi dacă trageți 
peste poartă ?

— Lasă, nene, că dacă 
eram fotbaliști „de-ade- 
văratele" trăgeam 
peste casă !

★
— Tăticule, 

vat că de la o 
calorii nu mai 
ză cînd se dă 
tri contra lor ?

—• Și de ce nu zic ni
mic ?

— Păi, totdeauna se 
găsește unul să ie spu
nă : „Lasă-i să tragă... 
Tot ratează !“

★
— Nicușor a luat săp- 

tămîna asta notele 
Pîrcălab.

— Cum așa ?
— Simplu : luni 

miercuri 9, sîmbătă iar 5!
★

— Tăticule, ce se în- 
tîmplă cînd un jucător 
nu-și ascultă antrenorul ?

— E scos din echipă !
— Dar dacă al doilea 

face la fel ?
— E scos și acesta !
— Și cînd sînt trei 

care nu-1 ascultă ?

de
Din istoricul turneelor 
juniori UEFA (1948-1964)

ca
• Din 

au avut 
intr-un 
(in 1955 
n-a avut 
petiția incheindu-se o dată 
cu disputarea meciurilor 
din grupe. In ce 
celelalte ediții, 
sînt caracterizate 
important ce l-a 
majoritatea cazurilor avan
tajul terenului in deciderea 
soartei Cupei: in 10 edi
ții echipele gazde au fost

UN STADION CU

Atit cuprinde stadionul 
Wembley din Londra 
Nici un spectator in plus) 
Stadionul, cu locurile lui 
in picioare și cu cele pe 
care le pot... descoperi la 
nevoie pasionalii fotbalu
lui, ar putea cuprinde un 
număr mai mare de spec
tatori. Dar aceasta este 
cifra maximă fixată de po
liția londoneză, astfel că 
finala campionatului mon
dial va putea fi urmărită 
de 99 999 de privilegiați.

cele 17 ediții ce 
loc pină acum, 
număr de două 
și 1956) turneul 
clștigător, corn-

privește 
acestea 

de rolul 
avut in

99 999
DE LOCURI

Cine vor fi acești 99 999 
de privilegiați ? Numai cei 
care se vor abona la TOA
TE cele 10 meciuri ale op
timilor de finală, sferturi
lor de finală, semifinale
lor, barajului pentru locu
rile 3—4 și... finala 1

Firește, se pot face abo
namente și pentru 7, 4 sau 
3 meciuri. Dar nici vorbă 
ca posesorii lor să asiste 
la finala de la Wembley I

prezente in meciul final, 
din care de 7 ori trofeul 
a și intrat in posesia orga
nizatorilor (în 1948, 50, 
52, 59, 67. 62, 63).

• La toate cele 17 edi
ții au participat doar ju
niorii a două țări : Angliei 
și Austriei. Țara noastră 
a participat la 10 ediții.

• La turneu au partici
pat in total 29 de țări, din
tre care și una sud-ameri- 
cană. Argentina (in 1953 
și 1954). Din rlndul fede
rațiilor membre UEFA,

au absentat pină in prezent 
juniorii din Norvegia, Da
nemarca. Albania și lalta.

• Trofeul pus în jca a 
fost cucerit de trei ori de 
Anglia, de cite două ori 
de Ungaria, Spania și Au
stria și de cîte o data 
de R P. Romînă, Iugosla
via, Franța, Italia, 'Por
tugalia și Bulgaria,

1. Italia 39 23
2. Rominia 37 21
3. Ungaria 48 25
4. Cehoslovacia 28 16

• Ținind eoni de rezul
tatele obținute, clasamen
tul in perioada 1948-1964 
se prezintă astfel:

7
8
7
4

urmate de Spania, Buțga- 
ria, Portugalia, R.F. Ger
mană, Scoția, Anglia, O- 
landa, Iugoslavia și Tur
cia. Este interesant de ară
tat c-ă pină la finele anu
lui 1963 in fruntea clasa
mentului se afla țara noa
stră (cu ’ 
Urigar ia 
(683%). 
slovacia. 
Germană, 
slabe ale 
din 1964 rie-au 
de la șefia clasamentului

70%), urmată ae 
(69.5%), Italia 
Bulgaria, Ceho- 
Spania si R.F. 

, dar rezultatele 
juniorilor tioșl 'i 

^detronat"

66:31 67,9%
64:30 67,5%
94:49 66,2%
45:37 64,2% 

noștri trebuie

9
8 

îl
8

Fotbaliștii 
să lupte temeinic in vede
rea unei comportări la ni
velul tradiției și a re nu
melui cișli.gat de genera
țiile anterioare in fotbalul 
junior din Europa (Ene Zf, 
N. Georgescu, Mateianu, 
Dridea Z, Petru Emil, Mo
tive, lvansuc, Racksi, 
Nunweiller IV, Pircălab, 
Ghergheli, Dumilriu II, 
Haidu și alții).

FR. MOSES
— Rupea —



ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
A LUAT SFlRȘIT TURNEUL DE ȘAH DE LA MAR DEL PLATA

Florin Gheorghiu pe locul 7
Șahiștii argentinieni au sărbătorit ieri, 

la Mar del Plata, cea de a zecea vic
torie a marelui maestru Miguel Naj- 
dorf în tradiționalul turneu internațio
nal. Acesta a remizat în ultima rundă 
cu compatriotul său Julio Bolbochan, 
în timp ce același rezultat se înregistra 
în partidele Stein—Pairno și Averbach— 
Rossetto.

Mai combativ, în această ultimă zi 
a turneului, s-a dovedit campionul ro- 
mîn Florin Gheorghiu. După ce, cu o 
seară mai înainte, reușise să salveze — 
după mari complicații tactice — par
tida întreruptă cu marele maestru Oscar 
l’anno, el a jucat foarte energic în fața

Mîine start în ediția a X a 
a „(rosului Balcanic"

(Urmare din pag. 1)
34. I. Talihmanidou, 35. A. Katsikadelll, 
36. M. Hamlatzi ; Iugoslavia : G. Far
kas, 51. M. Petrovicl, 52. I. Maricicl, 53. 
E. Zmejkova ; Romînia : 88. I. Zegreanu- 
Miklos, 89. El. Teodorof, 90. V. Gabor, 
91 FI. Stancu.

SENIORI : Bulgaria t 1. I. Peev. 2. T. 
Trifonov, 3. T. Sulev, 4. D. Vucikov, 5. 
V. Borisov, 6. N. Soloviov ; Grecia : 22. 
G. Messimertzis. 23. J. Virvilis, 24. Th. 
Haramls, 25 N. Avlaklotis. 26. I. Glezos, 
27. D Moschonas (Th. Hltas) ; Iugosla
via : '38. S. Vazicl, 39. F. Cervan, 40. N. 
Farcicl, 41. D. Bogunovlci, 42. S. Span, 
43. I. Koklcl; Romînia : IB. N. Mustață, 
77. I. Rusnac. 78. C. Grecescu. 79. A. Ba- 
rabaș, 80. Ov. Lupu, 81. D. Bulac ; Tur
cia : 59. M. Dalkîlic, 60. S. Saban, 61. H. 
Aktaș, 62. H. Yurttaș, 63 O. Ltitfi Gtllte- 
kin, 64. I. Akcay.

• După cum se știe, la „Crosul Bal- 
canio“ se fao două clasamente, unul 
individual și altul pe echipe. Clasamen
tul individual nu ridică nici un fel de 
probleme (se tine seama doar de ordi
nea sosirilor la fiecare probă). Cel pe 
echipe pare nițel mai complicat. In 
primul rînd trebuie știut că din cei 
6 alergători ai echipelor de seniori și 
juniori nu se iau în considerare decît 
locurile ocupate de primii patru (la se
nioare și la junioare contează primele 
3 clasate din cele 4 care compun echi
pele). Din capul locului se întocmește 
un nou clasament individual din care 
sînt scoși atleții nr. 5 și 6 din fiecare 
echipă și apoi se face totalizarea puncte
lor. Echipa cu cel mai mic număr de 
puncte este declarată cîștigătoare.

Pentru a putea conta în clasamentul

Corespondență specială din Stockholm

Vă prezentăm naționala de fotbal a Suediei
Iubitorii sportului din Suedia con

sideră că meciul nul obținut la finele 
anului trecut de reprezentativa suedeză 
de fotbal în compania formației vest- 
germane, la 4 noiembrie, echivalează 
cu o victorie.

Se părea că prin acest 1—1 Suedia 
și-a deschis drumul către turneul final 
al C.M. din Anglia, dar pe măsură ce 
trece timpul se vede tot mai clar că la 
Raasunda (lîngă Stockholm) sarcina 
echipei noastre nu va fi cu mult mai 
ușoară decît în meciul-tur. Ea va avea 
de înfruntat o reprezentativă dornică 
de victorie, hotărîtă să-i facă pe zia
riștii vest-germani să-și retragă acu
zațiile aduse după primul meci.

Interesul publicului pentru meciul 
Suedia—RF. Germană marchează un 
adevărat record. Stadionul din Raasun
da, care nu a fost niciodată plin — 
nici măcar la finala Suedia—Brazilia 
din cadrul C.M. 1958 — va fi supraîn
cărcat de data aceasta t 30 000 de bi
lete s-au și vîndut I Ceea ce neliniștește 
cel mai mult cercurile fotbalistice de 
la noi este eventualitatea de a nu pu
tea dispune în acest meci de cei trei 
jucători profesioniști pe care îi avem 
în Italia (Hamrin, Jonsson, Andersson) 
deoarece meciul va avea loc într e du
minică — zi de etapă în campionatul 
italian, ba rîndul lor, germanii au și 
ei dificultăți asemănătoare pentru re
cuperarea profesioniștilor Sehnellinger, 
Szvmaniak și Haller.

Pe plan tehnic,- trebuie remarcat că 
naționala suedeză a obținut un progres 
tn ultimii ani datorită folosirii perfecte 
a tacticii defensive. Tn general, jucă
torii hor'dîci au simț tactic, mult 
ealm și capacitatea de a aplica întoc- 

ultimului său adversar, argentinianul 
Raimundo Garcia, obținînd o prețioasă 
victorie. Gheorghiu încheie turneul cu 
9 puncte (din 15 posibile) soor ridicat 
față de nivelul puternic al întrecerii.

Iată clasamentul final: 1. Najdorf 
(Argentina) 12l72 p; 2. Stein (URSS) 
11 p; 3. Averbach (URSS) 10*/j  p; 4—6. 
Benko (SUA), Bolbochan și Panno (am
bii Argentina) 9*/ 2 p; 7. GHEORGHIU 
(R.P.R.) 9 p; 8. SanguinetU (Arg.) 8>/2 p; 
9. Rossetto (Arg.) 8 p; 10—11. Cruz și 
Garda (Arg.) 6 p; 12. Pilnik (Chile) 
5l/2 p; 13. Palermo 5 p; 14—15. Bie- 
licki și Foguelman 3*/ 2 p; 16. Behrensen 
(toți Argentina) 2*/ 2 p.

pe echipe fiecare formație trebuie să 
aibă 4 atleți și respectiv 3 atlete care 
să fi terminat cursa.

In cazul în care două echipe totali
zează același număr de puncte, ordinea 
în clasament se stabilește în funcție de 
locul cel maî bun, la individual, obți
nut de alergători. Anul trecut, de pildă, 
la Vrnjacka Banja, junioarele noastre 
și cele iugoslave au realizat cîte 11 
puncte. Victoria a fost atribuită forma
ției Iugoslaviei care a avut în compo
nența sa pe prima clasată la individual.
• Pentru a ajunge la locul de con

curs, situat în vecinătatea Sălii Expo
ziției spre cartierul Pajura, pot fi fo
losite ca mijloace de locomoție tram
vaiele 3 și 4, autobuzul 31, troleibuzele 
81, 82 și 86. Se coboară la stația Pia
ța Scînteii.

• Programul întrecerilor este urmă
torul 1 ora 9.30 — Festivitatea de des
chidere ; ora 10 — Crosul Veteranilor 
organizat de ziarul „Sportul popular*  
(4 000 m) ; ora 10.30 — junioare
(1000 m) ; ora 10.45 — juniori
(4 000 m) ; ora 11.15 — senioare
(2 000 m) ; ora 1130 — seniori
(10 000 m).
• Participanții la crosul veteranilor 

trebuie să-și facă, astăzi dimineață, în 
mod obligatoriu, vizita medicală la Dis
pensarul central sau regional pentru 
sportivi.

• Delegatul federației internaționale 
de atletism este Jozsef Sir (Ungaria) 
membru în consiliul I.A.A.F.

mai îndrumările antrenorului. Tactica 
obișnuită constă în alcătuirea unui zid 
de apărare impenetrabil, pentru ea 
apoi, prin surprindere și cît se poate 
de rapid, să se treacă la contraatac. Tn 
felul acesta am ținut în șah echipele 
Uniunii Sovietice, Ungariei, Iugosla
viei, R.F. Germane și altele. Tn 1963 
defensiva suedeză era cunoscută și te
mută pe continent. Această tactică, 
însă, nu se bucură de mare populari
tate în Suedia, pentru că și aid, ea și 
în alte țări, publicul vrea să vadă un 
fotbal ofensiv și spectaculos.

Recent, la o conferință despre fotbal 
la care au participat toți conducătorii 
echipelor suedeze, antrenorii și alte 
personalități ale lumii fotbalistice, 
s-a pus problema dacă Suedia va 
continua să joace bazîndu-se pe princi
piul defensiv sau va trece la un joc 
ofensiv. Se pare că toți au căzut de 
acord că trebuie să se ia măsuri pen
tru a îmbunătăți calitatea jocului, dar 
s-a subliniat faptul că fotbalul defen
siv și oarecum prozaic nu este numai 
o problemă suedeză...

Să facem în continuare o trecere în 
revistă a jucătorilor selecționabili.

Trecem printr-o criză acută de por
tari și în afară de cei doi veterani, 
Arne Arvidson și „Zamora*  Nyholm, 
nu văd cine ar putea apăra poarta e- 
chipei reprezentative. Arvidson este 
insă un portar de primă dasă, care în 
ciuda celor 35 de ani ai săi își are 
locul asigurat în prima echipă a țării.

Fundașii Hans Rosander și Lennart 
Wing sînt rapizi și vigwoși. Cel din 
urmă este, din păcate, în tratative eu 
clubul scoțian Dundee United și nu se 
știe dacă mai putem conta pe el anul

Reprezentativa de fotbal a Turciei își continuă cu asiduitate pregătirile în vede
rea meciului de la 2 mai cu echipa Romîniei, din cadrul preliminariilor C.M. 
lată-i pe selecționabilii turci la un antrenament, ascultînd cu atenție instruc

țiunile pe care le dă antrenorul federal Ciliat Arman.

BASCHETBALIȘTII SOVIETICI St PREGĂTESC 
PENTRU CAMPIONATELE EUROPENE

Zilele trecute, Leonid Goreanov, co
respondent al A.P.N., a avut o con
vorbire cu Iuri Ozerov, unul din an
trenorii reprezentativei de baschet a 
U.R.S.S., în legătură cu apropiatele 
campionate europene masculine, care 
vor avea loc in Uniunea Sovietică, în- 
cepînd. de la 30 mai.

Rezultatele echipei noastre din ulti
mii ani — a arătat Iuri Ozerov — ne 
determină să nu operăm prea multe 
schimbări în formația pe care o vom 
alinia la „europene*.  In ce privește 
lotul pe care antrenorii îl au în vedere, 
în el nu va figura, probabil, în acest 
an — pentru prima oară în ultimul 
deceniu — cunoscutul Ianis Kruminș 
(2,18 m), deoarece cei 35 de ani ai 
săi încep să-și spună cuvîntul.

Selecționata din acest an va cuprinde, 
probabil, trei debutanți: Modestos 
Paulauskas (1,94 m), jucător care nu de 
mult a evoluat în echipa de juniori a 
U.R.S.S„ bun tehnician și tactician. 
Cel de al doilea debutant probabil va fi 
Zurabe Sakandelidze, din Tbilisi. In 
sfirșit, cel de al treilea candidat în 

acesta- Ca fundași mai sînt în atenția 
selecționerilor Jan Karlsson și Jorgen 
Otilin.

La Berlin, linia de mijloc a fost asi
gurată de Jonsson, Bergmark și Miid 
(n.r. autorul articolului urmează nume
rotarea clasică a jucătorilor). Berg
mark l-a marcat excelent pe renumi
tul Uwe Seeler și merită să-și păs
treze locul pentru meciul din primă
vară. Mild este un jucător robust, ca 
o tehnică bună și a atras deja atenția 
continentului.

In primul joc, „copilul minune" al fot
balului suedez, Roger Magnusson, nu 
a putut să Joace, fiind accidentat. 
Magnusson este un atacant excepțio
nal și selecționerul brazilian Gosling, 
care l-a văzut debutînd în meciul cu 
Danemarca din vara anului trecut 
(4—1 pentru Suedia) a fost entuzias
mat, comparîndu-1 cu Garrincha. El 
are 19 ani și dacă nu o să ni-1 ia vreun 
club din străinătate — se vorbește mult 
despre un eventual contract cu Fla- 
mengo san Inter — ar putea fi un 
atu suedez în eventualitatea jocurilor 
de la Londra, anu] viitor. O aripă for
mată din Hamrin și Magnusson ar fi 
ideală. La înaintare îi maî avem pe 
Simonsson, fost component al echipei 
Real Madrid, Martinsson, Lindskog, 
Persson.

Este vorba deci de o echipă călită 
și experimentată, care va reprezenta 
Suedia în confruntările internaționale 
ale anului și, sperăm, în turneul final 
al campionatului mondial de anul 
viitor.

OVE KARLSSON
redactor la ziarul „Iddrotsbladet*

Foto : „Hurriyet" — Istanbul 

echipa reprezentativă este Vladimir 
Iliuk, de la Burevestnik Moscova.

Scheletul echipei, după cum se știe, 
îl asigură echipa moscovită Ț.S.K.A. : 
Ghenadi Voinov, Iuri Korneev, Ar
menak Alaciacian, Ian Lipso și Ale- 
xandr Travin. In jocurile din cadrul 
campionatului unional toți acești jucă
tori au manifestat o formă deosebită, 
îndeosebi Ghenadi Volnov care, în ciu
da înălțimii sale (2,02 m), dovedește o 
mare mobilitate, aruncă des și cu foarte 
multă eficacitate de la semidistanță și 
distanță. O formă remarcabilă au arătat 
în ultimul timp și ceilalți jucători ai 
lotului: Alexandr Petrov (Dinamo Mos
cova), Levan Moseșvili (Dinamo Tbilisi), 
Iuris Kalnînș (Riga), Nikolai Baglei 
(Stroitel Kiev).

După terminarea campionatului, în 
luna februarie, jucătorii lotului au be
neficiat de o scurtă perioadă de odih
nă, urmînd ca în jurul datei de 15 
aprilie echipa reprezentativă să între
prindă un turneu în S.U.A. în cazul 
cînd va avea loc, turneul va constitui 
un excelent mijloc de pregătire în ve
derea apropiatelor campionate europe
ne. După reîntoarcerea din S.U.A. lo
tul va fi convocat pentru o perioadă 
de antrenamente comune, în care timp 
atenția principală va fi acordată exer
sării de scheme tactice în funcție de 
viitorii adversari ai baschetbaliștilor so
vietici.

Răspunzînd la o altă întrebare, Iuri 
Ozerov a arătat că echipele Poloniei, 
Iugoslaviei și Italiei constituie cei mai 
puternici adversari pentru reprezenta
tiva U.R.S.S.

AZI Șl MÎINE, LA DINAMO,

R. P. R. — R. S. S. Ucraineană, 
la lupte libere

In vederea participării la campio
natele mondiale de la Manchester 
(Anglia), care vor avea loc la înce
putul lunii iunie, luptătorii noștri de 
„libere*  își continuă pregătirile. După 
turneul internațional din R. P. Mon
golă, sportivii romîni susțin sîmbătă 
și duminică noi examene internațio
nale. De data aceasta ei vor avea 
ca parteneri puternica selecționată a 
R.S.S. Ucraineană.

Sîmbătă, de la ora 18, sala Dinamo 
va fi gazda întrecerilor dintre pri
mele două formații reprezentative. în 
echipa oaspe, alături de luptători 
valoroși ca Gurevici (locul II la cam
pionatele mondiale) figurează și ti
neri talentați care s-au impus cu pri
lejul ultimelor întîlniri internațio
nale : Akav, Burakov, Pinschi etc. 
Iată, de altfel, formația completă a 
oaspeților : Akav (cat. 52 kg.), Gru-

ȘTIRI • REIULIATL • ȘTIRI
NATAȚIE. La Moscova s-a desfășu

rat un concurs dotat cu cupa „Kom- 
somolskaia Pravda". Natalia Slipcenko 
a realizat la 100 m liber timpul de 
1:04,6. La bărbați, proba a fost câști
gată de VI. Suvalov cu 55,7. La 100 
in bras recordmana lumii, Svetlana Ba
banina, a ieșit învingătoare cu 1:17,6 
— Ia 0,4 sec. de recordul mondial. 
Recordmanul mondial Gheorghi Pro
kopenko s-a clasat pe primul loc Ia 
100 m bras cu 1:07,4.

ATLETISM. în Berlinul occiden
tal s-a disputat meciul de atle
tism pe teren acoperit dintre 
selecționatele R. F. Germane și 
S.U.A. Oaspeții au terminat învingă
tori cu 101—56 puncte la masculin și 
cu 61—52 puncte la feminin. Atletul 
american Mike Larrabee, a stabilit cea 
mai bună performanță mondială de 
sală în proba de 400 m cu timpul de 
46,8. Alte rezultate : masculin: 60
yarzi Dunn (S.U.A.) 6,0 ; 1500 m
Tuempber (R.F.G.) 3:46,3 ; lungime : 
Boston (S.U.A.) 7,88 m ; greutate : 
McGrath (S.U.A.) 18,27 m ; feminin : 
60 yarzi Davis (S.U.A.) 7,6; înălțime 
Winslow (S.U.A.) 1,64 m ; 800 «r
Gleichfeld (R.F.G.) 2:07,1 ; 400 m 
Smith (S.U.A.) 54,0.

• Federația internațională de atle
tism (I.A.A.F.) a omologat recent 49 
de recorduri mondiale stabilite în 
cursul ultimilor ani și cu ocazia Jocu
rilor Olimpice de la Tokio. Pe lista 
noilor recorduri figurează și perfor
manța de 51,9 realizată de atleta Sin 
Kim Dan (R. P. D. Coreeană) în cursa 
de 400 m plat, la 23 octombrie 1962. 
A fost omologat timpul de 10,0 sec. 
realizat la 100 m plat de Horacio Este
ves (Venezuela) și Bob Hayes (S.U.A.).

FOTBAL. Echipa R. P. Ungare și-a 
continuat pregătirile în vederea preli
minariilor C.M., susținînd un meci de 
verificare la Budapesta în compania 
echipei cehoslovace Slovnaft Bratislava. 
Fotbaliștii maghiari au obținut victoria 
cu scorul de 4—1 (1—0).

• La Brno, s-au întâlnit selecționa
tele secunde de fotbal ale R. P. Un
gare și R. S. Cehoslovace. Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate : 
0—0.

• Întîlniri amicale : Belgia — R. P. 
Polonă 0—0 ; Anglia — R. S. Ceho
slovacă (tineret) 0—0 ; Rijeka (Iugosla
via) — Sel. R. D. Germane 0—0; 
Sei. Sarajevo — Sel. Budapestei 3—2 
(2—1).

BASCHET. La Palatul sporturilor 
din Moscova, s-a desfășurat primul joc 
al finalei „C.C.E." la baschet (mas
culin) între Ț.S.K.A. Moscova și Real 
Madrid. Baschetbaliștii sovietici au ob
ținut victoria cu scorul de' 88—81 (48— 
40). Returul va avea loc la 15 aprilie 
la Madrid.

VOLEI. Tot la Moscova, în primul 
meci al semifinalelor „C.C.E." la vo
lei (feminin), echipa Dinamo Moscova 
a învins cu scorul de 3—0 (15—3 ; 
15—13 ; 15—3) echipa Levski Sofia.

ȘAH. A început meciul dintre marii 
maeștri sovietici Pau! Keres și Boris 
Spasski pentru desemnarea chajgpgeru- 
lui la titlul mondial. După două partide, 
scorul este 1 ’/2—’/2 pentru Keres.

• Clasamentul final în turneul de 
la Sarajevo (Iugoslavia) : Suetin 
(U.R.S.S.) 10*/ 2 (din 15), Polugaevski 
(U.R.S.S.) si Matulovici (Iugosl.) 10, 
Uhlmann (R.D.G.) 9 ‘/2, Forintos (Un
garia) și Tringov (Bulgaria) 9 etc.

nin (cat. 57 kg.), Tuganov (cat. 63 
kg.), Burakov (cat. 70 kg.), Scolnîi 
(cat. 78 kg.), Pinschi (cat. 87 kg.), 
Gurevici (cat. 97 kg.). Antrenorul 
luptătorilor din R.S.S. Ucraineană, 
Yaltarian, pregătește și reprezentativa 
de „libere*  a Uniunii Sovietice.

Prima noastră garnitură, care va 
evolua astăzi, are următoarea alcă
tuire în ordinea categoriilor: Gh. 
Tăpălagă, N. Cristea, Al. Geantă, I. 
Chirilă, Șt. Tampa (I. Popescu), Fr. 
Boia, A. Balogh. Reprezentantul oas
peților de la categoria grea fiind in
disponibil, la această categorie nu se 
va lupta.

în întrecerea de duminică, în com
pania oaspeților va evolua o selec
ționată de tineret. Dintre cei care vor 
urca pe saltea, duminică, notăm 1 
Focaru, Coman, Poalelungi, Ureianu, 
Marton, Teodoru.
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