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Pe marginea conferinței regionale a UCFS Dobrogea

ÎNTREGUL IINERFT TREBUIE ANGRENAT ÎN SPORT!
tecent, a avut loc la Cons- 
ița conferința regională 
UCFS Dobrogea. Eveniment 
portant în viața organelor 
organizațiilor UCFS din 
;iune, ea a prilejuit — atît 
in ampla dare de seamă 
ezer. ată de tov. DUMITRU 
AN, președintele consiliului 
Jjonal^al UCFS, cît și prin 
scuțiiie purtate — o temei- 
că analiză a muncii desfă-

șurate în perioada 1962— 
1965 și a trasat jaloanele ne
cesare îmbunătățirii muncii 
pe viitor.

în cuvîntul său, tovarășul 
ARSENE STAN, secretar al 
Comitetului regional Dobrogea 
al P.M.R., a făcut o amplă 
analiză a muncii desfășurate 
de organele și organizațiile 
UCFS din regiune în perioada 
1962—1965 insistînd asupra

fruntaș în munea- 
activist voluntar de nădejde

i

Cine nu știe cit de plăcut 
este să răsfoiești o revistă 
ilustrată care cuprinde foto
grafii policrome sau chiar 
alb-negru bine executate I..

Reușita fotografiilor nu se 
datorește însă numai fotogra
fului. Revista trece prin pro
cese tehnologice multiple, ul
timul — care hotărăște de 
fapt calitatea revistei — fiind 
gravarea. In secția aceasta a 
Combinatului poligrafic „Casa 

s$cînleii“ l-am cunoscut pe 
comunistul TOM A TOMES- 
CU, gravor fruntaș, apreciat 
și iubit de tovarășii lui de 
muncă pentru lucrările de 
calitate pe cate le execută, 
pentru întreaga lui compor
tare.

Aplecat cu multă atenție 
asupra cilindrului. în timpul 
lucrului, concentrat asupra 
formei de tipar, nu lasă să 
se strecoare nici un defect. 
Un adevărat controlor de ca-

modului cum se îndeplinesc 
sarcinile reieșite din Salutul 
C.C. al P.M.R., Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri 
adresat Conferinței pe țară a 
UCFS.

Prezentăm în cele ce ur
mează o sinteză a principale
lor probleme tratate în darea 
de seamă și în cuvîntul parti- 
cipanților la conferință.

REALISM ÎN REPARTIZAREA 
SARCINILOR

Fără îndoială, în perioada 
de care s-a ocupat darea de 
seamă și la care s-au referit 
vorbitorii, mișcarea sportivă 
din regiune, condusă și în
drumată de organele și orga
nizațiile de partid, a cunoscut 
frumoase succese. Numărul 
membrilor UCFS a crescut cu 
30120, iar peste tot unde își 
desfășoară activitatea oamenii 
muncii de la orașe și de la sa-

ACTUALITATEA
l• B

> IOLANDA BALAȘ ȘI MIHAELA 
PENEȘ LA HAGEN

La sfîrșitul acestei luni va avea loc la Ha
gen (R.F.G.) tradiționalul concurs internațio
nal organizat în această localitate. La Între
ceri vor lua parte șl campioanele noastre 
olimpice Iolanda Balaș șl Miliaela Peneș. La 
ediția de anul trecut, Iolanda Balaș a dș- 
tlgiat săritura în înălțime cu 1,90 m.

• ECHIPA DE BASCHET ALL STARS 
ȘI-A ÎNCEPUT TURNEUL 

ÎN EUROPA
Selecționata celor mal buni jucători de bas

chet profesionist din S.U.A.; care va evolua 
șl în țara noastră, șl-a Început turneul in 
ropa. All Stars a întîlnit în primul joc la 
lano pe campioana Italiei, Simmenthal, 
care a dispus cu scorul de 95—77 (31—49).

Eu- 
Ml- 
de

• ȘEDINȚA COMISIEI TEHNICE 
A F.I.K.A.

în zilele de 15 șl 16 mal se vor desfășura 
Ia Roma lucrările ședinței comisiei tehnice a 
Federației internaționale de rugbi amator. Din 
partea federației noastre va participa la a- 
ceste lucrări P. Cosmănescu, președintele co
legiului de antrenori.

• DINAMO BRAȘOV - ȘTIINȚA 
GALAȚI 12—7 (8—3) LA HANDBAL

BRAȘOV» 14 (prin telefon) Restanța din 
etapa de joi a campionatului masculin de ca
tegoria A» dintre handbaliștii de la Dinamo 
Brașov și cei de la Știința Galați, s-a înche
iat cu victoria gazdelor : 12—7 (8—3). Jocul a 
fo«t destul de spectaculos șl de un bun nivel 
tehnic» în ciuda terenului alunecos. Cei mai 
buni : Radu (4) și Alieș (3) de la Dinamo 
Brașov» Ionescu (1) și Opriș (1) de la Știința 
Galați

C. GRUIA - coresp. reg.

SPORTIVA
Mîine, pe „Dinamo44

București-Pirinei, la rugbi
Juniorii joacă la Toulouse —

Așteptate cu interes deose
bit, partidele de seniori și 
juniori dintre selecționatele 
Bucureștiului și Pirineilor inau
gurează, mîine, sezonul interna
tional al rugbiștilor români.

înaintea dublei întîlniri de la 
București și Toulouse, citeva 
informații:

Juniorii au plecat ieri dimi
neața în Franța. Din lotul — 
pregătit de antrenorii C. Mun- 
teanu și E. Denischi — a fost 
stabilită echipa care va juca du
minică la Toulouse: Dinu, 
Ghimbășanu, Bucur-Vlad Dumi
trescu, Stoieru-Rășcanu, Iftimie, 
Fugigi-Rădulescu, Haralambie- 
Hulă, Meiu, Dumitru, Braga- 
Iureș. Rezerve vor fi Filip, 
Onuțu și Ghețu.

Si acum despre meciul se-

niorilor, programat mîine — 
la ora 11 — pe stadionul Dina
mo. Echipa probabilă pe care o 
vom alinia în partida cu redu
tabila formație franceză este 
următoarea: Baciu, Ionescu, 
Stoica-V. Rusu, Șerban-Țuțuia-

Iată, de altfel, lotul care a 
sosit ieri în Capitală : Abadie 
(Graulhet), Cabanier (Montau
ban), Plasse (Stade Toulousain), 
Cester (TOEC), Garrigues (Sta
de Toulousain), Fabre (Stade 
Toulousain), Joflre (Stade Tou-

(Continuare în pag. a 3-a)

litate1 Pentru acest motiv, 
pentru rezultatele foarte bune 
pe care le obține in produc-

G. RUSSU-ȘIRIANU

Pernik, căreia i-a cedatîn sala FIo- 
de la ora

Rugbișlii francezi în vizită pe stadionul „23 August" la puțin 
timp după sosirea in Capitală.

Foto: I. Mihăică
Voleibaliștii de->

al doilea meci
ție și pentru comportarea sa 
în general, in 1963 comuniștii 
l-au primit in rîndurile par
tidului. Lună de lună,

(Continuare în pag. a 3-a)

Duminică seara 
reasca, începînd 
19,30, campioana noastră mas
culină de volei Rapid București 
susține meciul retur al finalei 
.C.C.E.* împotriva echipei Mi-

Raid-anchetă prin citeva școli din tară

Ce amenajări sportive ați făcut in curțile școlilor?
sportivă in 

Pretutindeni, 
spre terenurile de sport se îndreaptă mii de tineri și tinere. 
Printre aceștia, mulți, foarte mulți elevi. In curțile școlilor, 
ei și-au amenajat frumoase terenuri sportive pe care acum le 
„exploatează" la maximum. De fapt, tocmai de realizarea 
cestui obiectiv — amenajarea curților școlilor depinde 
mare măsură dezvoltarea activității sportive a elevilor, 
să vedem cum se muncește in citeva centre din țară. Au 
vfntul corespondenții noștri din Pitești, Iași și Brașov.

în orașele și satele patriei noastre, activitatea 
aer liber se desfășoară, în aceste zile, din plin.

a- 
în 

Dar, 
cu-

LA PITEȘTI: DOUA ASPECTE 
DIFERITE

Nici nu s-a împlinit un an de 
la darea ei în folosință și noua 
scoală generală de 8 ani nr. 10 
din cartierul Ceair și-a asigu
rat în această primăvară o fru
moasă bază sportivă. Din ini
țiativa profesorului de educa
ție fizică Luca Malușanu, care 
a fost sprijinit îndeaproape de 
directorul școlii, Anton Petres
cu, de celelalte cadre didac
tice și de secția de învățămînt 
a orașului, s-au amenajat aci: 
un teren de volei și unul de 
handbal în 7 ’ cu zgură nea- 
xjră, o poartă de fotbal (pentru 
predarea unor procedee cu
prinse în programă), groapă de 
sărituri, sectoare pentru arun
cări, o pistă de 100 m, iar 

o 
dimen

siuni reduse, dotată cu apara
tele necesare. Sînt în curs de 
amenajare un portic de gim
nastică și un teren de baschet, 
iar pînă Ia toamnă se va ame
naja locul unde va funcționa 
un patinoar de dimensiuni 
50 x 30 m.

Acest mic complex sportiv a 
fost construit prin muncă oa- 
triotică cu ajutorul elevilor.

ntr-o clasă s-a amenajat 
sala de gimnastică de

din 
învăță- 
îndepli- 
pentru 

elevi ai

iar zgura a fost asigurată 
fondurile secției de 
mint a orașului. El 
nește toate condițiile 
ca cei peste 370 de 
claselor 5—8 să practice spor
turile preferate. De altfel, încă 
de acum există o bogată acti
vitate, sportivii școlii întîlnind 
deseori echipele de handbal, 
volei și atletism ale celorlalte 
școli din oraș. Terenurile sînt 
bine îngrijite, fapt care dove
dește simțul gospodăresc al 
profesorilor și elevilor.

★
Curtea școlii generale de 8 

ani nr. 2 (director — Dumitru 
Stroe, profesor de educație fizi
că — Gheorghe Ilie) este foarte 
spațioasă. Se poate construi 
aci un complex sportiv în toată 
regula și chiar un teren de 
fotbal de dimensiuni obișnuite. 
Dar lipsește ceva: 
în prezent, această 
tioasă este dotată 
stîlp de volei I Atit. 
întrebarea : cum se 
procesul de instruire sportivă 
a elevilor ? Ce au de spus — 
în această privință — tovarășii 
fin conducerea școlii, precum 
si cei de la secția de învătă- 
mînt ? A existat, nu de mult,

inițiativa de a se amenaja a- 
ceastă curte. Dar, să nu cre
deți că a aparținut cadrelor 
didactice. Nu I Cîțiva tineri 
constructori ai căminului stu
dențesc de pe lîngă Institutul 
pedagogic s-au oferit să pro
cure stîlpi și plasă pentru un 
teren de volei, să amenajeze 
chiar un teren de fotbal! Ce 
cereau, în schimb, tinerii ? Să 
fie lăsati ca, din cînd în 
să se destindă, să joace

cînd, 
volei

nior
cu 1—3 în partida disputată în 
Bulgaria săptămîna trecută. în- 
tîlnirea trezește un deosebit in
teres în rîndurile iubitorilor de 
volei de la noi (și, bineînțeles, 
de peste hotare), atît prin va
loarea înaltă a echipelor, cît 
mai ales, prin ridicata miză a 
jocului.

Așa cum îi cunoaștem pe 
campionii noștri, cu o măiestrie 
și o putere de luptă de repu
tație mondială, nu ne îndoim 
că ei vor reuși să-și biruie ad
versarul, satisfăcîndu-și o dată 
în plus devotații suporteri care 
alcătuiesc galeria rapidistă.

La fluierul arbitrului inter
national Ruzda Trhulji (Iugo
slavia), finalistele “
alinia 
RAPID 
Drăgan, 
Bărbuță, 
nescu, 
ghiță, MINIOR — B. Ghiude- 
rov, L. Ghiucieiov, Tașkov, Go- 
țev, Koritarov. Velev, Anaci- 
kov, Simov, Slavov, Dimitrov, 
Vucikov.

C.C.E." vor 
următoarele loturi: 
— Nicolau, Plocon, 
Ferariu, Grigorovici, 
Pavel, Mincev, Costi- 

Ardelea, Picu, Gheor-

nu. Preda, Băltăretu-Mateescu, 
Wusek-Teodorescu, Dragomi- 
rescu, Irimescu, Dragomir-Pen- 
ciu — antrenori: ~ ~
nescu și Titi 
(media de vîrstă 
25,8 ani; greutatea 
726 kg). După cum 
echipă foarte tînără, de pers
pectivă, formată din jucători ai 
formațiilor fruntașe.

Partida 
dusă de 
V ladimir

Așadar,
sebit de importante pentru rug- 
biștii bucureșteni. Seriozitatea 
pregătirilor făcute atît de ju
niori cît și de seniori, forma 
bună arătată în meciurile de 
antrenament și verificare ne 
îndreptățesc să așteptăm din 
partea ambelor formații o com
portare frumoasă, rezultate de 
prestigiu.

Ieri după-amiază au sosit pe 
aeroportul international Bă- 
neasa rugbiștii francezi — un 
„XV" puternic, valoros, cuprin
zând o serie de cunoscuti inter
naționali, jucători care se bucu
ră de multă apreciere în rug- 
biul francez.

P. Cosmă- 
Ionescu 

a echipei 
„grămezii" 
se vede, o

Romero
C u s s a c 

(Graulhet), 
Toulousain),

Bătut
(Stade

(Montau- 
(Graulhet), 

Marty 
Moniă 

(CahorsL 
iilousain),

de mîine va fi con- 
arbitrul cehoslovac 

Skvor.
două examene deo-

inițiativa, 
curte spa- 
cu un... 

Ne punem 
desfășoară

(Continuare in pag. a

lousain), 
ban), 
Pauthe 
(Stade 
(Lavelanet),
Batigne (Stade Toulousain^, 
Saby (Graulhet), Maria (TOEC), 
Casals (Graulhet), Bidoulet 
(Stade Toulousain). Pe aero
port, am stat de vorbă cu că
pitanul și antrenorul echipei, 
cunoscutul jucător de linia a 
IH-a, JEAN FABRE, care ne-a 
declarat : „Ne bucură foarte 
mult vizita la București și do
rim să facem o partidă bun3 
în compania unui adversar pen
tru care avem toată prețui
rea". în ceea ce privește for
mația franceză, Jean Fabre 
ne-a relatat că ea va fi stabi
lită după antrenamentul do 
azi dimineață. Este incertă pre
zența în echipă a mijlocașu
lui Guy Pauthe și chiar a lui 
Fabre.

Jucătorii francezi au sosit 
însoțiți de un grup de turiști, 
de personalități ale rugbiulul 
din regiunea Pirineilor și de 
primarul orașului Toulouse, dL 
Louis Bazerque.

D. G.

"" O imagine spectaculoasă V 
..din meciul Steagul roșu
"“Brașov — Știința Cluj 2—1, ■ • 
".’.disputat In etapa trecută. ,’i 
T Goran (in alb) a sărit la o - 

centrare dar portarul oas- ’ 5 
pețitor a fost mai prompt. . J.1 ■

Secăreanu-coresp.

REAMINTIM PROGRAMUL 
ETAPEI DE MÎINE ÎN 

CATEGORIA A:

BUCUREȘT11 Steaua — ; ; 
Dinamo Pitești, Progresul—■ - - 
Farul; CRAIOVA : Știința— ■ ■ 

r U.T. Arad ; CLUJ: Știința— :' 
" Crișul Oradeai BRAȘOV: ■■ 
- - Steagul roșu — Petrolul j ~ 
t Ploiești i IAȘI i G. S. M. S. ;"

— Dinamo București; BAIA ■ ■ 
MARE: Minerul — Rapid - - 

J București. '



Vești din țară
ASOCIAȚIE MICA, REALIZĂRI 

MARI

Tinerii sportivi din eomuna Turna 
Roșu, raionul Sibiu, și-au amenajat de 
eurlnd noi terenuri sportive. Cu prilejul 
pregătirilor pentru Spartachiada de vară 
• tineretului, ei au reamenajat terenul 
de fotbal, voleibaliștii și jucătorii de 
cină, făcindu-și și ei, pe un fost teren 
de fotbal, terenurile necesare. Recent, 
un numeros public a asistat la întreceri 
de fotbal, oină și volei desfășurate în 
cadru) Spartachiadei.

Asociația sportivă Recolta Turnu 
Roșu și-a luat angajamentul să parti
cipe la întrecerile Spartachiadei de vară 
cu toți cei 160 de membri UCFS exis
tent, să formeze o echipă de atletism, 
Iar secția de volei să fie afiliată la fe
derația de specialitate.

Ilie Ionescu, coresp

ELEVII SPORTIVI DIN BUZĂU

14 echipe reprezentative ale unită
ților de pionieri din localitate s-au în
trecut la diferite discipline sportive 
Profesorii de educație fizică au urmă
rit atent evoluția celor peste 700 de pio
nieri, pentru a recruta elevi care să fie 
Îndrumați către Școala sportivă.

Nicolae Preda, coresp.

HANDBALUL E TOT MAI 
ÎNDRĂGIT

Recent s-a încheiat întrecerea hand
balistică dintre școlile din Sighetul 
Marmației. La băieți a cîștigat școala 
de 8 ani nr. 3, iar la fete — școala de 
8 ani nr. 5. Pe locuri fruntașe s-au 
situat școlile de 8 ani nr. 12 și nr. 5 
— la băieți și școlile nr. 3 și nr. 12 — 
la fete.

V. Godja, coresp.

NOI PURTĂTORI AI INSIGNEI 
DE POLISPORTIV

In raionul Teleajen, 2277 de tineri, au 
cucerit Insigna de polisportiv. Cele mai 
frumoase rezultate le-a obținut asociația 
sportivă Știința Văleni, cu 736 de pur
tători- urmată de Voința Prăjani, cu 
161 și Recolta .Măgurele — 100. La 
probele de atletism, ciclism, tir și gim
nastică au ieșit în evidență numeroși 
tineri și tinere care în cel mai scurt 
timp vor reprezenta cu cinste asocia
țiile respective în concursuri

C. Negulescu și D. Maghiar 
coresp.

PRIN MUNCA PATRIOTICA

Peste 100 de tineri și tinere din Tur- 
nu Severin avind cu ei lopeți, săpi, caz
male, greble și alte unelte de lucru, au 
muncit cu sirguință la reamenajarea 
stadionului „1 Mai“ din localitate. 
S-au evidențiat în această acțiune Me- 
lania IJoancă, Lucia Condescu, Mina 
Ioniță, Eugen Bulgaru și alții

G. Ioniță, coresp.

DUMINICI ATLETICE

Asociația sportivă Recolta din comu
na Racovilă (raionul Rîmnicu Vîl- 
cea) a organizat recent un concurs de 
atletism la care au participat sportivi 
din asociațiile învecinate. Recolta Ro
bești, Cozia Perișani și Unirea Căli- 
nești. De asemenea, o „duminică atleti
că" a organizat și asociația sportivă 
Unirea Călinești, care s-a bucurat de 
o largă participare.

C. Marino iu, coresp

Ce amenajări sportive ați făcut in curțile școlilor?
(Urinare din pag. 1)

sau fotbal pe aceste terenuri. Din 
păcate, ei s-au lovit de un „nu" ca
tegoric din partea directorului școlii!

Este necesar ca forurile în drept 
(avem în vedere și C.S.O. Pitești) 
să ia toate măsurile pentru ca curtea 
școlii să fie transformată într-o ade
vărată bază sportivă

AL. MOMETE
IAȘI : MICI „RESTANTE" CARE 

TREBUIE LICHIDATE

Trec.înd in revistă modul cum se 
realizează acțiunea de amenajare a 
terenurilor sportive in curțile școli
lor și in centrul universitar intilnim 
ci leva „restante" care trebuie urgent 
lichidate. Asttel, din cele nouă școli 
medii existente în oraș numai la două 
(nr. 2 și nr. 6) amenajările sini duse 

Ne aflăm la Școala medie nr. 2, 
școală cu profil sportiv. Baza spor
tivă refăcută încă din toamna anului 
trecut cuprinde o pistă de atletism 
cu toate anexele, precum și un spa-

pină la capăt. La școala medie nr. 7 țiu suficient pe care se amenajează 
s-a dat, in sfîrșit, in folosință un te- permanent două terenuri de handbal, 

rămînînd loc destul și pentru altele. 
L-am găsit la „lucru" pe profesorulren de handbal. La școala medie nr.

SPORTUL POPULAR
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„Albăstrelele"din Păncești
Cînd am fost prima dată în Păncești 

era tot primăvară. Ca acum. Tovară
șul Gh. Paraschio abia fusese însărci
nat să se ocupe de sport. Cine-i tova
rășul Paraschiv ? Secretarul asociației 
sportive Avîntul, profesor de educație 
fizică la Școala de 8 ani din comuna 
Păncești, raionul Adjud. Răsfoia un ca
iet nou, în care erau înscrise, cu cer
neală, vreo 50—60 de nume. 11 răsfoia 
și îl întreba pe președinte, pe tova
rășul Ciocan, brigadierul silvic al co
munei :

s— Cu ce începem, măi frate ? 
s— Știu eu ? Păi, cu fotbalul.
— Cu fotbaluL..
O seară întreagă mi-a vorbit tovară

șul Paraschiv despre ce gîndește dînsul 
în legătură cu activitatea sportivă, de
spre planurile de viitor.

- — Dacă-i vorba de sport, apoi să 
facem sport așa cum trebuie, a con
chis. Dar cu ce și unde P Asta-i pro
blema...

Acum, cînd l-am vizitat iar, nu l-am 
găsit în comună. Se desfășura con
cursul de ciclism din prima etapă a 
Spartachiadei de vară și tovarășul Pa
raschiv îi însoțea pe concurenți pe 
traseu: 17 km, circuit închis, cu tre
cerea prin cîteva sate și sosirea în 
centrul Pănceștiului. L-am găsit însă 
pe președinte, la start, înconjurat de 
sute de spectatori.

- Prima întrecere în cadrul Spar
tachiadei ? l-am întrebat.

— A, nul Am început așa : la atle
tism, tir, șah, tenis de masă, volei, 
fotbal și, slăbiciunea tovarășului Pa
raschiv, gimnastica. Albăstrelele...

Discuția ne-au întrerupt-o spectato
rii :

— Hai Teeran I... Hai Crăciune I...
Au apărut cicliștii. Peste 60 de tineri, 

alergînd în pluton compact, aplecați pe

— Un activist obștesc? — re
petă Dumitru Tancu, președintele 
consiliului raional UCFS Răcarl

Pe fața sa apăru un zîmbei. 
După cîteva clipe răspunse:

— Avem mulți. Pentru toți spor
tul constituie o adevărată pasiune. 
Unul insă i-a întrecut pe toți. Din 
'49 este in conducerea asociației. 
In prezent este secretar și, totoda
tă, membru al biroului consiliului 
nostru raional. Are „Merite spor
tive". Distincția a primii-o in de
cembrie, anul trecut. Știți ceva ? 
La 14,30 avem cursă. Mergem?

4, după nivelarea terenurilor s-a adus 
zgura necesară, care urmează să fie 
împrăștiată și nivelată.

In centrul universitar, la căminele 
din str. Codrescu se toarnă in pre
zent bitum la terenurile de handbal, 
baschet și volei. La institutele agro
nomic și pedagogic, terenurile au tost 
reamenajate mai de mult, întrucit aci 
s-au desfășurat campionatele centru
lui universitar.

Răminerea în urmă, semnalată mai 
sus, s-a datorat și faptului că vremea 
frumoasă s-a lăsat mult așteptată aci, 
la Iași.

D. DIACONESCU

POPAS ÎN ȘCOLILE BRAȘOVENE

D. Colibași cu echipa de fete care se 
pregătește pentru turneul final al 
campionatului republican de handbal 

ghidoane. Gh. Crăciun a țîșnit pe ul
timii 200 de metri șt a cîștigat. A ve
nit și tovarășul Paraschio, roșu de 
emoție.

— Au mers băieții de minune t
Am vorbit despre activitatea sporti

vă a asociației. Pînă în prezent sînt 
înscriși la Spartachiada de vară, și au 
participat la întreceri, peste 200 de ti
neri. Toți membrii UCFS din comună 
și-au plătit cotizația, iar cu baza ma
terială... dar să-i dăm cuvîntul tovară
șului Paraschiv :

— Am rezolvat și „marea problemă" 
a bazei materiale. Avem trei terenuri 
de sport: unul de fotbal, cu pistă de 
atletism și două terenuri de volei, a- 
menajate cu tineretul, prin muncă pa
triotică. Iar într-o casă destul de mare 
din comună, am amenajat un club spor
tiv.

— Dar cum e cu albăstrelele ?
Tovarășul Paraschiv a început să 

rîdă și m-a invitat, pentru ora 17, să 
le văd.

Erau peste 20 de fete din comună, 
în șorturi albe, cu părul legat în ben
tițe, tot albe: echipa de gimnastică 
Au executat programul cu o grație 
și o corectitudine demne de admirat. 
Speranțele de a ajunge măcar în etapa 
regională sînt justificate. N-am putut 
să nu-l întreb însă pe tovarășul Pa
raschiv :

— Dar de unde pînă unde „albăs
trele” ?

— E o poveste nu prea veche. Ați 
văzut clubul. Abia îl terminasem cînd 
într-o dimineață mă duc pe acolo 
Căutam flori pentru rondurile pe care 
le amenajasem. Cînd ajung rămîn ui
mit. Rondurile erau albastre. Auzi 
dumneata, au pus decuseara flori, dar 
numai flori albastre. Uite, ștrengărițele 
astea...

VIOREL TONCEANU

Oameni care iubesc sportul

„NEA FANE“...
...La 14.30 am luat RATA. In 

autobuz, firul discuției s-a reînno- 
dat.

— A fost sportiv? Cu ce se o- 
cupă ? — întreb.

— Nu. Nici măcar fizicul său 
nu-i de... sportio. Cînd o să-l cu
noașteți îmi veți da dreptate. Sta
tura potrivită- slăbuț. Dar, mai
bine să vi-l prezint pe „activist".
Bun organizator. In sprijinul afir
mației mele voi aminti doar două 
cifre. Prima — 1100 de membri 
UCFS. Cu o paranteză — toți sînt 
cu cotizația la zi. A doua cifră: 
peste 1250 de participant la ulti
ma ediție a Spartachiadei de iar- 
nă a tineretului. La ambele cifre 
— adevărate performanțe — a con
tribuit din plin. Ce profesie are ? 
E învățător la una din cele două 
școli de 8 ani din comună. De 
peste douăzeci de ani. Multora 
dintre tinerii din cooperativa a- 
gricolă le-a dat primele noțiuni in 
ale scrisului și cititului. Iar azi 
le îndrumă cu multă dragoste pa
șii in viață. Tot el ii adună și in 
jurul mesei de tenis sau de șah, 
pe terenurile de fotbal, volei sau 
handbal...

junioare, precum și pe profesorii Au
rel Coman și Mircea Ivan, care con
duceau pregătirile tineriloi atleți.

La cîțiva pași de acest teren spor
tiv se află Școala medie nr. 1. Baza 
sportivă a acestei școli te impresio
nează prin frumusețea și ordinea care 
domnește aci Profesorul Ion Nan, spri
jinit de conducerea școlii, s-a ocupat, 
alături de alte cadre didactice, pre
cum și de elevi, de toaleta terenu
rilor sportive, unde se pot desfășura 
întreceri de atletism, volei, baschet, 
handbal și fotbal.

O scurtă deplasare cu troleibuzul, 
și iată-ne la Școala medie nr. 4 din 
cartierul Steagul roșu. Din inițiativa 
conducerii școlii (director C. Moar- 
căs) a fost amenajat un teren de 
sport cu dimensiunea 65x40 m cu 
zgură roșie, bine drenat — ca de 
altfel și celelalte terenuri amintite

Amenajarea terenurilor sportive în curțile școlilor constituie, în multe 
localități, o preocupare de seamă a profesorilor de educație fizică, a con
ducerilor de școli și institute, și firește, a secțiilor de învățămînt din cadrul 
sfaturilor populare. Raidul organizat cu concursul corespondenților noștri, 
ne-a arătat însă că nu peste tot există aceeași preocupare privind amena
jarea curților școlilor. Considerăm că această importantă problemă este și 
mai actuală acum, înaintea vacanței de vară a elevilor. S-ar asigura astfel 
pe timpul verii condiții pentru continuitatea în pregătirea și activitatea 
competițională a elevilor.

ITINERAR DE SEZON...

In a doua jumătate a lunii mai 
începe, în mod practic, sezonul turis
tic de vară. Natura renăscută după 
e iarnă lungă te cheamă parcă, mai 
mult ca oricând, să poposești în mij
locul ei, să-l admiri frumusețea. Deci, 
dragi turiști, iubitori ai naturii, să 
pornim la drum...

Excursii dintre cele mai frumoase 
se pot organiza acum la toate ca
banele din munți care se află la e 
altitudine în jur de 1000 de metri. 
La aceste excursii pot participa și 
turiști mai puțin experimentați, fără 
echipament sau vreo pregătire spe
cială. Deci, la cabanele din masivele 
de pe Valea Prahovei ca, de pildă, 
Peștera, Gîrbova, Gura Dihamului, 
Poiana Izvoarelor, Diham, Bolboci și 
altele unde potecile de acces nu mai 
prezintă dificultăți, excursiile pentru 
una sau mai multe zile sînt ușoare 
și deosebit de atrăgătoare. In masive 
ca Piatra Craiului, Făgăraș, Postă
varul, Munții Apuseni etc., cabanele 
Plaiul Foii, Complexul turistic Sîm- 
băta, Bîlea Cascadă, Postăvarul, Padiș, 
Stînca de Vale, Meseș etc. pot fi 
vizitate cu ușurință, aproape ca în 
timpul verii.

Pentru ture la cabanele de mare 
altitudine din Bucegi și Făgăraș, în
deosebi, este bine să ne echipăm ca

— Dacă înțeleg bine, în comună 
există un complex sportiv ?

— In miniatură, — reluă Dumi
tru Tancu. Pe lingă terenurile a- 
mintite, sînt sectoare de aruncări 
și sărituri, iar peste puțin timp va 
fi și un portic de gimnastică. Vă 
rog să rețineți că terenul este îm
prejmuit cu un gard nou și că la 
toate reamenajările efectuate in 
lunile cate au trecut, nea Fane a 
fost tot timpul In fruntea entuzi
aștilor din comună...

Oprirea autobuzului a pus capăt 
discuției. Drumul scurt pînă la 
școală l-am parcurs repede. în 
cancelarie 1-atn cunoscut pe ini
mosul activist obștesc sportiv. A- 
plecat deasupra biroului, pe care 
se aflau mai multe pachete eu 
bancnote, îndeplinea o altă sarci
nă obștească : plătea salariile co
legilor săi. Calm, cu voce domoa- 
lă- învățătorul iubit de tinerii și 
virstnicii din comuna Brezoaiele, 
rosti — modest — cînd îmi strân
se mina :

— ȘTEFAN CIOMÎRTAN.

POMPILIU VENTILA

mai sus — și pe care se desfășoară 
activitatea sportivă a elevilor din 
școală. Terenul de sport este pre
văzut cu o groapă pentru aruncări și 
sărituri, porți de handbal.

Am fi vrut ca scurtul nostru popas 
să ne ofere pînă la urmă bunelp im
presii de care vorbeam mai sus. Dar, 
pașii ne-au îndreptat și spre Școala 
de 8 ani nr. 6, situată chiar în cen
trul orașului. Impresia făcută afi nu 
este de loc plăcută. Pe terenul de 
zgură, destul de prost întreținut, am 
găsit două porți de handbal și„. un 
panou de baschet al cărui placaj este 
deteriorat. Celălalt panou este arun
cat undeva lateral și alături de el 
stîlpii de volei. Surprinde neplăcut 
această dezordine și lipsă de răspun
dere față de instalațiile sportive.

C. GRUIA 

și pe timp de iarnă. Turiștii cart 
merg pe aceste trasee trebuie să res
pecte indicațiile turelor de Iarnă! 
adică să urmeze numai potecile act 
cesibile pe zăpadă, să cunoască bine 
regiunea respectivă, porțiunile expuse 
avalanșelor și să aibă o bună pre
gătire fizică. La sfîrșitul acestei săp- 
tămîni zăpada era abundentă într-c 
serie de masivi. Astfel, stratul de 
zăpadă era la Vf. Omu 130 cm, în 
Rarău 45 cm, pe Ceahlău 28 cm, pe 
Pietrosul Rodnei 10 cm, în împreju- 
rimile Predealului 12 cm, la Păltiniș 
10 cm etc. După cum ne-au relatat' 
turiștii, care au fost zilele acestea 
pe platoul Bucegilor, aici zăpada se 
va menține și în săptămînile urmă
toare și în multe locuri ea este bună 
pentru schi.

în această perioadă excursii dintre 
cele mai reușite se pot organiza în 
jurul orașelor. Pentru turiștii^ burtti 
reșteni, recomandăm vizitarea pădurii 
Băneasa, pădurii Brănești (cabana 
Pustnicu), cabane de pe malul Argeșu
lui (de pe lîngă podul Mihăilești). 
La fel, o zi plăcută pot petrece iu
bitorii excursiilor și la Snagov sau 
în parcul Mogoșoaia.

NUMEROASE CONCURSURI 
DE ORIENTARE TURISTICA

In momentul de față este în curs 
de desfășurare etapa I a campiona
tului republican de orientare turis
tică. într-o serie de regiuni, ca de 
exemplu Cluj, Dobrogea, Mureș-A.M., 
Banat, Brașov, oraș București, o serie 
de asociații au și trecut la organi
zarea competiției. Mîine, de pildă, 
peste 60 de echipe din orașul Cons
tanta vor lua startul la un concurs 
de orientare de gradul I în pădurea 
de la Basarabi.

• în zilele de 22—23 mai asociația 
sportivă Electromotor din Timișoara 
organizează un concurs de amploafeî 
în munții Cerna-Mehedlnti la care 
au fost invitate o serie de echipe din 
diferite orașe. Concursul are etapă 
de zi și de noapte și este de gradul I.

9 C.S.M. din Sibiu are înscris în ca
lendarul său competițional un inte
resant concurs de orientare turistică 
dotat cu «Cupa Sibiului". Data de 
desfășurare 29 și 30 mai. Traseul a 
fost fixat în munții Cibinului, în 
apropierea cabanei Gîtul Berbecului. 
Concurenții vor avea de parcurs a 
etapă de noapte (organizarea tehnică 
revine comisiei de turism și alpinism 
a asociației Progresul) și una de zi 
(as. Independența). Organizatorii au 
invitat la acest concurs o serie de 
echipe din diferite regiuni ale țării.

Gimnaștii 
în întrecere

Cei mai buni juniori și junioare 
din regiunea Banat s-au întrecut, în 
sala de gimnastică a Palatului Cul
tural din Reșița, în cadrul etapei re
gionale a campionatului republican 
de juniori. Din toate cele 5 orașe par
ticipante (Arad, Lipova, Lugoj. Reșița 
și Timișoara) au venit concurenți bine 
pregătiți. Titlurile de campioni regio
nali la juniori au fost cîștigate de 
Felicia Secula (C.S.M. Reșița)' la fete 
și de Pavel Rosenfeld (Banatul Timi
șoara) la băieți.

REZULTATE TEHNICE: FETE, cat- 
maestre: 1. Felicia Secula (C.S.M. Re
șița) 34,81 p. 2. Iudita Frenkel (S.S.E. 
Arad) 34,16 p. 3. Eleonora Telesch 
(C.S.M. Reșița) 33,69 p.cat. I sen.: 
l.Iuliana Orha (S.S.E. Lugoj) 70,29 p. 
2. Maria Florescu (Banatul Timișoara) 
70,05 p. 3. Delia Szabo (Banatul Ti
mișoara) 69,53 p.,- cat. I. jun.: 1. Alina 
Goreac (Ș.S.E. Lugoj) 64,59 p.,- cat. II 
jun.: 1. Rodica Secoșan (Șc. m. nr- 4 
Timișoara) 64,59 p. BĂIEȚI, cat. I 
sen.: 1. Pavel Rosenfeld (Banatul Ti
mișoara) 102,65 p.; cat. II sen.: 1. 
Octavian Ciupercă (Stăruința Timi
șoara) 88,50 p. 2. Traian Bogdan 
(C.S.M- Reșița) 88,00 p. 3. Cornel Ser- 
dineantu (Banatul Timișoara) 86,50 

p.,- cat- I jun.: 1. Tiberiu Sigheti (Ba
natul Timișoara) 74,70 p. 2. loan Albu 
(C.S.M. Reșița) 72,65 p. 3. Gh. Nicoară 
(Ș.S.E. Lugoj) 70,30 p.

F. ERDEȘ



Debutul călăreților a fost bun! întregul tineret trebuie angrenat in sport!

h completarea relatărilor telefoni- 
le la Novisad, tinde călăreții ro
ti au participat la primul concurs 
«național din acest an, l-am rugat 
antrenorul M.IHAI TIMU să ne 
rundă la cîteva întrebări:

— Cum s-au cîștigat cele 6 locuri 
I din totalul de 9 probe disputate ?

- Pregătirea superioară și-a spus 
'Intui. In plus, o remarcă generală 
vină dirzenra cu care au concurat 
i sportivii români

— Ce ne puteti spune despre uti
litatea concursului de la Novisad ?

— Cred că pentru noi, ca și pentru 
’ăreții maghiari și iugoslavi, cele 
•i zile de întreceri s-au dovedit 
rrte utile, prilejuindu-ne observații 
ețioase cu privire Ia stadiul actual 
pregătire. Juniorii — în special — 
avut posibilitatea să efectueze 

arcursuri" de categorie mijlocie 
30 m) și participarea la probe su 

Irioare celor care se organizează la 
>i tn mod obișnuit le-a redat mult 
ai apropiat imaginea probelor inclu 
• in programul „europenelor" 
&

— jCare sînt principalele conclu
zii în legătură cu evoluția junio
rilor ?

.— Noi am deplasat la Novisad a 
:hipă foarte tlnără (Aluneami 15 
ti. Popa 15 ani, Moișeanu 14 ani, 
lea 17 ani) — cea mai tlnără dintre 
rle prezente la acest concurs. Lo- 
lirile fruntașe cucerite de /union 
i toate probele la care au partici- 
2t ne-au arătat că orientarea spre 
irmarea unei echipe de perspectivă a 
ȚSt cit se poate de bună. Ne bucură 
■ți numai faptul că ei s-au dovedit, 
1 Novisad, cei mai buni dintre toți 
oncuren/ii, ci și progresele realizate 
i Însușirea unui stil de conducere a 
aiului pe parcurs corespunzător ce- 
jnțelor marilor concursuri internațio- 
ale. Aici este locul să amintim și a- 
ortul adus de antrenorii acestor tr
ieri călăreți (M. Măinescu, P. An-X

=
Ce e nou în tirul sportiv internațional

De vorbă cu ing. P. Cișmigiu, antrenor federal

Recent, Ia Juan les Pins (Fran(a), a 
jvut loc ședința comitetului tehnic al 
Uniunii Internaționale de Tir, Ia care a 
participat și antrenorul nostru federal, 
Iov. ing. Petre Cișmigiu, membru al 
acestui for international, pe care l-am 
rugat să ne relateze problemele mai 
importante discutate la această șe
dință. NA-am glndit că o serie de ho- 
tăriri și masuri privesc și forul nos- 

de specialitate, deoarece România 
va găzdui anul acesta „europenele" 
ie tir.

Pe ordinea de zi au stat unele 
chestiuni- privind programul de Ia J.O. 
iin Mexic, aprobarea regulamentului 
de desfășurate a campionatelor euro
pene de l-a București, introducerea u- 
nor noi probe in concursurile ofi
ciale, omologarea de recorduri mon
diale și olimpice Ia proba de talere 
etc

— In primul rînd, ce s-a discutat în 
legătură cu campionatele europene ?

— Regulamentul Întocmit de comi
sia noastră de organizare a fast a- 
orobat In Întregime. Comitetul a a- 
greciat că pregătirile pentru „europe
ne" sînt avansate și există toate con
dițiile ca ediția 1965 a campionatelor 
continentului să se desfășoare Ia nive
lul dorit. De altfel, printre comneti- 
’.iile internaționale considerate de 
UJ.T. ca cele mai reușite se numără 
și „europenele" de la București din 
1955

— Ce ne puteți spune despre noile 
Pfobe introduse ?

In primul rlnd, s-a hotărît să se 
introducă ca probă oficială in marile 
competiții internaționale, inclusiv la 
,mondiale", arma cu aer comprimat. De 
psemenea, s-a stabilit regulamentul 
probei de căprior alergător. Pentru 
proba de talere aruncate din șanț s-a 
ho țârii ca la J.O. din Mexic și la cam-

— 5 minute cu antrenorul M. Timu —

dreianu și Gh. Antohi), dar să spunem 
și că — pentru a putea lărgi baza de 
selecție — așteptăm un aport mai sub
stantial din partea centrelor de călă
rie și a antrenorilor din Sibiu, Plo

Constantin Vlad, ciștigătorul probei de
iești și Craiova care, pină nu demult, 
aveau o frumoasă tradiție în depista
rea și pregătirea juniorilor.

— Ce observații v-ați făcut după 
evoluția seniorilor ?

— In general, constatări Îmbucură
toare. Participarea la probe variate 
(mijlocie, semigrea și grea), cu o se
rie de cai tineri (Altai, Gînd, Grațiela, 
Neron) a reliefat buna pregătire a se
niorilor ilustrată atit de victoriile cu
cerite și de locurile 2—3 obținute cit, 

II N T E R V R IU R II

pionatele mondiale din 1966 să se 
tragă tot la șanț olimpic (cu 15 ma
șini de aruncat talere), iar după 1968 
să se treacă Ia șanț universal (cu 5 
mașini), experimentat pină acum în 
cîteva țări.

Președintele U.I.T. a informat con
siliul tehnic că sînt promisiuni din 
partea conducerii C.I.O. ca la J.O 
din Mexic în programul olimpic să fi
gureze și proba de skeet (talere arun
cate din turn).

— Ce alte hotărîri s-au mai luat ?

— Merită atenție hotărlrea în legă
tură cu unele probleme privind acti
vitatea internațională a juniorilor. S-a 
stabilit ca în fiecare an să se orga
nizeze campionate așa-zise regionale,

Fruntaș în muncă-activist voluntar de nădejde
(Urmare din pag. 1)

portretul lui se află la panoul de o- 
noare, pentru evidențiați.

In cinstea celui de al IV-lea Con
gres al P.M.R., Toma Tomescu și-a 
luat o serie de angajamente. Iată cî
teva: să dea lucrări de cea mai bună 
calitate, să obțină la toate lucrările 
sale nota maximă ; să facă economii 
la materialele de bază folosite la 
lucrări; să introducă metode noi in 
producție ; să-i ajute pe tovarășii mai 
tineri în meserie pentru ca aceștia să-și 
ridice calificarea profesională ș.a.

Toma Tomescu este nu numai un 
muncitor de frunte, ci și un neobosit 
activist sportiv voluntar. Ani de zile, 
pasionat practicant al exercițiilor fizice, 
acum — la o vîistă cind ca sportiv 
activ nu mai poate ține pasul cu cei 
mai tineri — el a rămas același entu

mai ales, de efectuarea unui mare 
număr de „parcursuri' fără penaliza
re, ceea ce este foarte important in 
concursurile internaționale. Firește, 
ne-am notat cu bucurie și faptul că 

forjă"
seniorii și-au îmbunătățit poziția că
lare și elementele de tehnică in con
ducerea cailor pe parcurs și că, de a- 
semenea, din punct de vedere tactic 
s-a remarcat o mai atentă judecare a 
condițiilor impuse de regulament, de 
specificul fiecărei probe In parte. In 
sfirșit, o ultimă concluzie: echi
librul valoric din cadrul ambelor 
echipe, ceea ce ne face să credem că 
păstrarea acestor loturi, pregătirea lor 
In continuare la un nivel superior, 
se impune.

pe continente. Pentru această compe
tiție am propus introducerea probei 
de pistol sport-calibru redus. Propu
nerea a fost, în principiu, acceptată 
și urmează să se stabilească regula
mentul internațional.

$i o ultimă problemă, care intere
sează pe toți trăgătorii: s-a hotărît 
desființarea asistajului la toate cate
goriile de trăgători Ia probele de puș
că și pistol liber. De acum Înainte 
antrenorii vor putea interveni, în 
timpul concursului, numai In proble
me organizatorice.

Următoarea ședință a comitetului 
tehnic U.I.T. va avea loc în luna 
septembrie Ia București.

T. V.

ziast. Abandonînd activitatea competi- 
țională, Toma Tomescu a dus nume
roase munci obștești în domeniul spor
tului, iar m anul 1963 a urmat cursurile 
școlii de arbitri de volei, sport pe care 
l-a îndrăgit încă de pe băncile școlii. 
Muncind cu perseverență, n-au trecut 
decît doi ani și iată că roadele con
știinciozității sale au fost răsplătite. Zi
lele acestea a fost promovat arbitru 
de categoria a doua.

Ne-a mărturisit două dorinți: să reu
șească la examenul de maestru pentru 
pregătirea formei la tiefdruck și să 
devină arbitru de categoria 1.

In ochi i se poate citi mândria pen
tru munca sa. Cind încă cerneala este 
proaspătă pe foile revistelor, el își exa
minează cu severitate lucrările. Dar să 
vă spunem cîteva din revistele la care 
își aduce aportul: „Sport", „Sport și 
Tehnică", „Flacăra", „Cinema", „Fe
meia", „Sănătatea", „Săteanca".

N. TOKACEK

(Urmare din pag. 1)

te au luat ființă asociații sportive. 
De altfel, preocuparea pentru creș
terea numerică a organizației a 
constituit o trăsătură permanentă a 
muncii consiliilor regional și raio
nale ale UCFS. Desigur, paralei și 
proporțional cu atragerea membri
lor, s-a manifestat și grijă penta 
organizarea de competiții de popu
larizare, de „duminici cul’tural-spor- 
tive“, de concursuri pentru trecerea 
normelor Insignei de polisportiv. 
Totuși, s-au înregistrat și lipsuri 
în această privință. Dacă unele con- 
sâlii raionale au muncit mai bine — 
Medgidia, Tulcea, oraș Constanța 
—, altele au manifestat slăbiciuni 
în munca de îndrumare și control 
un asociațiile sportive. Rezultatul a 
fost organizarea a prea puține con
cursuri și acțiuni menite să tre
zească interesul oamenilor muncii 
și, implicit, rezultate slabe în atra
gerea acestora pe terenurile de 
sport. Este cazul consiliilor raionale 
Adamclisi, Negru Vodă și Macin. 
O parte din vină aparține și unor 
consilii' ale asociațiilor sportive 
(cum sînt cele din comunele Mihail 
Kogălniceanu și Cuza Vodă din ra
ionul Medgidia, Sarichioi și Baia 
din raionul Istria și altele), care 
nu au muncit cu simț de răspunde
re pentru atragerea unui mai mare 
nuimăr de membri.

După cum a arătat tov. Arsene 
Stan, nu se poate trece cu vederea 
faptul că au existat și greșeli în ce 
privește repartizarea sarcinilor, 
care au îmbrăcat de aceea, uneori, 
un cairacter formal, pentru că nu 
s-au luat în considerare posihilită- 

1 țile reale locale. Nu întotdeauna 
cifrele „seci“ reprezintă cu adevă
rat o reali zare: principala sarcină, 
atunci cind se vorbește despre atra
gerea, de noi membri, este aceea 
a angrenării lor într-o practică sis
tematică și organizată a exercițiilor 
fizice.

Lipsuri s-au manifestat însă și 
pe planul organizării unei activi
tăți susținute, continue. Deseori 
s-au limitat lucrurile la organizarea 
unei deschideri festive, ba chiar 
s-au numărat drept ... participant 
spectatorii manifestațiilor sportive 
programate cu aceste prilejuri ! De 
asemenea, nejustă devine conside
rarea drept participam ți ia activi
tăți fizice a excursioniștilor cu... 
autocarul. Fără îndoială, orice 
excursie cu autocarul este bineve
nită și inițierea ei de către orga
nele sau organizațiile UCFS consti
tuie un punct bun. Sînt însă nece
sare și utile (și constituie o reali
zare în domeniul culturii fizice) 
acele excursii câine solicită partici
parea fizică a membrilor UCFS, fie 
că se merge pe jos, fie că se merge 
cu bicicleta. Așa se poate spune că 
o excursie a contribuit la petrece
rea timpului liber în mod plăcut 
și util, prin mișcare!

Conferința a scos, de asemenea, 
în evidență faptul că legătura une
ori slabă cu terenul este cea care 
a generat lipsuri în privința repar
tizării sarcinilor. Remedierea aces
tor lipsuri a fost prevăzută în ho
tar irite conferinței.

DEPISTARE Șl ATRAGERE

Noțiuni astăzi permanent pre
zente cind se vorbește de aport, 
atragerea tineretului și depistarea 
elementelor talentate au constituit 
preocupări importante ale consili
ilor regionale și raionale ale UCFS. 
Se poate spune chiar că acesta a 
fost punctai de plecare în activi
tatea consiliului regional. Larga 
participare a membrilor UCFS la 
tradiționalele competiția sportive, 
în special la Spartachiadele de iar
nă, de vară și Republicană, a fost 
oglindită prin creșterea an de an a 
numărului de prezenți la start. Ast
fel, în 1962 s-au înregistrat la 
Spartanii iada de iarnă 95 000 de 
participanta, iar la ediția 1964—1965 
cifra de participare a atins 120 000., 
Creșterea a fost proporțională și 
la Spart achlada de vară. Fapt po
zitiv. creșterea s-a realizat prin- 
tr-o bună repartizare pe ramuri 
sportive, adică s-au înregistrat pro
grese însemnate la atletism, gim
nastică și ciclism. Desigur că un 
rol însemnat în aceste succese l-au 
avut măsurile luate : demonstrațiile 
sportivilor fruntași. „duminicile 
cultural-sportive", „Cupa Mecani
zatorul" și altele, ca și mai strînsa 
colaborare între asociațiile sportive 
si celelalte organizații de mase. 
Faptul a fost mai pregnant în ra
ioanele Istria, Negru Vodă și Tul- 

. cea. iar ca exemplu pozitiv a fost 
citată asociația sportivă Ceamurlia 
de Jos. Bune rezultate s-au înregis
trat și la asociațiile sportive S.M.T. 
Pantelimonu, Știința Isaccea, 9 Mai 
Saligny, Voința Constanța, C.F.R. 
Constanța, care au angrenat toți 
membrii UCFS în întrecerile din 
cadrul Spartachiadei Republicane, 

prin concursuri pe grupe sportive^ 
pe clase, pe ani de învățămînt, pa 
brigăzi de producție și așa mai de
parte.

Totuși, chiar în exemplele pozi
tive s-au înregistrat aspecte nega
tive. Au fost asociații ca C.F.R. 
Constanța și Cimentai Medgidia în 
care, în pofida succeselor înregis
trate și evidențiate, se poate vedea 
o situație deloc îmbucurătoare: 
doar 35—40 % din membri practi
că exercițiile fizice în adevăratul 
înțeles al cuvântului. Asta deși toți 
au fost prezenți la startul marilor 
întreceri...

în ce privește noțiunea de atra
gere, se pare că nu s-a înțeles sen
sul său real. Conferința a arătat 
că se impun măsuri pentru asigu
rarea continuității, printre care la 
loc de cinste să se situeze campio
natul asociației. în privința depis
tării elementelor talentate, princi
pala sarcină pe viitor este aceea a 
legăturii nemijlocite dintre specia
liștii calificați și antrenorii secți
ilor de performanță, pe de o parte, 
și asociațiile sportive (indiferent 
unde ar fi ele situate: nu numai 
în Constanța...) pe de altă parte. 
Ar fi bine dacă, spre exemplu, ime
diat ce se depistează talente intr-o 
fază pe asociație sau locală, antre
norii de resort de la Farul s-ar 
deplasa să-i vadă. Apoi, pe baza 
datelor și aptitudinilor respectivi
lor, antrenorii să Ie întocmească 
planuri de pregătire, desigur ținînd 
cont de posibilitățile concrete, de 
condițiile materiale de la fața lo
cului. Fără îndoială, metodele mo
deme de antrenament trebuie să 
pătrundă și în activitatea de mase— 
baza sportului de performanță. Cu 
acest prilej, am ajuns la alt punct 
important dezbătut — noul în 
sport.

METODE MODERNE 
DE ANTRENAMENT

S-a subliniat că munca profesori
lor de educație fizică, a specialiș
tilor din regiunea Dobrogea a 
înregistrat succese reale, urmare fi
rească a strădaniilor și a bunei lor 
pregătiri. Cu toate acestea, nu sînt 
suficiente rezultatele obținute în 
școlile medii mr. 1 și 2 și în Șooala 
sportivă de elevi din Constanța, 
rezultate apreciate ca bune. Nu 
s-a dus la îndeplinire sarcina cu 
privire la înființarea unui cabinet 
metodico-știiințific, destinat menți
nerii contactului cu cele mai mo
derne metode de antrenament. Pro
gresul deseori lent (și uneori ab
sent) îm activitatea de performanță 
se datorește în parte și preocupării 
insuficiente pentru menținerea con
tactului cu noul.

Totodată, latura modernă în sport 
prezintă unele aspecte care con
diționează în bună măsură ridica
rea nivelului performanțelor. Este 
vorba de atractivitate și antrena
ment variat, pe de o parte, de mun
ca de la vîrste mici, pe de altă 
parte. încă nu s-au găsit cele mai 
bune căi de rezolvare în această 
privință, încă se mai practică an- 
trenamente-șablan, încă se mai li
mitează perspectivele performanței 
prin începerea activității sportive 
la vîrste care nu permit decît târ
ziu atingerea nivelului înalt al re
zultatelor. în mod firesc, și acest 
lucru a fost aspru criticat, s-a 
ajuns la nevoita de cadre. Clubul 
Farul și unele asociații sportive dim 
Constanța, în loc să se ocupe de 
creșterea elementelor locale, au re
curs la elemente din afara regiu
nii. Și, se știe prea bine cît de pu
țin legați sînt acești sportivi de cu
lorile clubului sau ale asociației, se 
știe ce pretenții mari și nejustifî- 
cate emit ei...

FNVATAMINTE SI SARCINI
DE VIITOR

Noul consiliu ales trebuie să 
tragă concluziile lucrărilor Confe
rinței, să îndeplinească întocmai 
sarcinile care-i revin dim planul 
de măsuri elaborat de plenara 
Consiliului General al UCFS dim 
ianuarie. Hotărârile adoptate de 
conferința regională, în care este 
vie dorința de a ridica pe cea mai 
înaltă treaptă sportul dobrogean, 
cuprinde liniile juste de orientare, 
jaloanele care pot asigura succesul 
activității noului consiliu regional. 
Avem convingerea că se va munci 
cu dragoste și competență pentru 
ridicarea activității sportive la ni
velul realizărilor înfăptuite, sub 
conducerea Comitetului Regional 
de Partid, de oamenii muncit din 
regiunea Dobrogea.



INITI ATI VE Părinții au cuvîntul! UNDE MERfiEM
Cum se întîmplă în majorita

tea cazurilor și cum este firesc 
fă fie, părinții sînt cei mai apro- 
piați sfătuitori ai copiilor lor, păr
tași la toate aspirațiile lor, la fră- 
mîfttările și bucuriile de fiecare 
zi. Ei sînt cei mai însemnați edu
catori, cei care le călăuzesc pri
mii pași, de cele mai multe ori 
hotărîtori, în viață.

In afara familiei, școala și sta
dionul își aduc o însemnată con
tribuție la formarea deprinderilor 
frumoase, a caracterului fiecăruia 
dintre tineri. Iată motivul pentru 
care Federația noastră de atletism 
a inițiat o consfătuire cu părinții 
juniorilor bucureșteni cei mai ta- 
lentați, aflați în lotul sau numai 
în vederile lotului republican.

A fost o consfătuire extrem de 
interesantă, în care am ascultat 
părerile unora dintre părinți des
pre copiii lor, despre activitatea 
desfășurată de aceștia la 
despre comportarea în 
despre foloasele pe care 
mul le aduce la întărirea 
ții și a capacității de muncă. S-au

spus multe, foarte multe lucruri 
importante, pornite din inimă, așa 
cum știu părinții să le spună... 
Concluzia a fost aceea că acti
vitatea sportivă a copiilor lor nu 
le este cîtuși de puțin indiferentă, 
că antrenamentele și competițiile 
sportive nu sînt considerate 
ei ca un timp 
trîvă, acestea 
ză, îi călește 
tineri.

de 
irosit și că, dimpo- 
educă, disciplinea- 
și-i pregătește pe

școală, 
familie, 
atletis- 
sănătă-

Spunea, de pildă, 
tov. ODOBASIAN, 
tatăl juniorului 
mărșăluitor, că în 
urmă cu vreun an- 
doi, fiul său cum 
venea de la școală, 
mînca ceva și... re
pede pe stradă, la 
joacă. „Strada* are 
și unele părți pozi
tive, dar această 
poate avea totuși 
Ca să folosim pro- 

cam 
și, în ciuda repetatelor 

Odobasian-

„activitate* nu 
efectele dorite, 
pria-i expresie, fiul său se 
„înrăise" 
intervenții hotărâte.

CRAIOVA, 14 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — In sala C.S.O. din 
localitate au început azi după-amiază 
(n.r. ieri) întrecerile celei de a XX-a 
ediții a campionatului republican de 
lupte greco-romane {juniori). După 
demonstrațiile oferite de campionii de 
juniori de acum 20 de ani (maeștrii 
sportului L. Bujor și C. Popescu, C. O- 
fițerescu și maestrul emerit al sportului 
D. Pîrvulesou), 165 de tineri luptători 
(număr record de participare) au în
ceput lupta pentru titlurile de cei mai 
buni juniori ai anului.

In cadrul primelor trei categorii de 
greutate care s-au disputat pînă la ora 
când transmit, o serie de sportivi au

dovedit o pregătire superioară impu- 
nîndu-se categoric în fața adversarilor 
lor. Luptătorii Th. Boboc (Galați), C. 
Pătrașcu (Tîrgoviște), I. Vangheliei 
(Constanța) •— la cat. 49 kg —, Gh 
Negoescu (Sinaia), I. Ionescu (Bucu
rești), N. Tudorache (Medgidia) — la 
cat. 52 kg —, Gh. Stanca și Cornel 
Vasile (București) — la cat. 55 kg —, 
au făcut pași mari către primele locuri 
în categoriile respective obținînd victo
rii prin tuș.

întrecerile continuă mîine (n.r. azi) 
dimineață de la ora 9 (turul II) și 
după-amiază de la ora 17 (tururile III 
și IV) iar duminică întrecerile finale.

M. TRANCA

Un— spectator scrie boxerilor

junior lăsase învățătura pe pla
nul al zecelea. De cînd face însă 
sport, în mod organizat, la clu
bul Olimpia, fiul său s-a schim
bat radical. A devenit un tînăr 
serios, care știe să-și drămuiască 
timpul liber. $1, ceea ce este mai 
important, de atunci el a ajuns 
elev fruntaș la ~ 
chimie.

Spunea însă 
(el însuși fost 
oarecare amărăciune (și ideea a- 
ceasta a fost reluată și de alți pă
rinți) că fiilor lor, cîștigători la 
diferite concursuri, li se promit 
de organizatori un premiu oare
care, o diplomă, o carte etc. Nu
mai că promisiunile rămîn... pro
misiuni. Și pentru orice copil lu
crul acesta își are însemnătatea 
lui ! Observația este foarte justă 
și trebuie să se țină seama de ea.

„Sînt mama copi
ilor Valeriu și Gri- 
gore, săritorii de 
la triplu salt — a 
spus tovarăș3 
RĂUȚ. Ambii sin' 
In epoca de creș
tere, adică tocmai 
atunci cînd au 
multă nevoie 
supraveghere 
de Îndrumare, 
cînd lac atletism 
nici o grijă în casă. Ba avem to
tuși una : grija concursurilor I 
Dar este ceva plăcut. Sînt foarte 
mulțumită de comportarea băie
ților mei, de felul cum Învață, 
de felul In care sini Îngrijiți din 
punct de vedere medical. Fără 
exagerare vă spun, de cînd iac 
ei sport am numai bucurii 
parcă mai multă sănătate".

Tovarășului RUJAN i-a venit 
cam greu să vorbească despre fiul 
său. Nu voia omul să pară lăudă
ros ! Dar Paul Rujan, care n-a îm
plinit încă 16 ani, este într-adevăr 
un copil admirabil. Elev strălucit 
(diplomă de merit și media 10 de 
cînd a intrat în școală), cîștigător 
al „Olimpiadei de fizică", cumin

Gr. școlar petrol-

tov. Odobasian 
mărșăluitor) cu o

mai 
de 
și 

De
mai avemnu

te, sîrguindos. Paul și-a descope
rit, de 
mare : 
blema 
Rujan 
care se află privind viitorul fiului 
său: fizica și prăjina! Dacă în 
privința fizicii n-are greutăți, cu 
prăjina însă... Cu o prăjină de 
metal astăzi nu se mai pot ob
ține rezultate mari, dar nici mă
car nu se poate face o instruire 
corespunzătoare !...

Tov. MIHU, al 
cărui fiu este tot 
săritor de triplu 
salt, sublinia inte
resul pe care an
trenorii de la Dina
mo îl manifestă 
față de evoluția 
cotidiană a fiului 
său, față de situa
ția acestuia la în
vățătură. Spunea 

tov. Minu : „ti felicit pe acești 
antrenori pentru faptul că urmă
resc cu pasiune ca fiecare tînăr să 
devină un om, un demn cetățean".

Silviu Hodoș este 
un junior al cărui 
talent multilateral 
ne face să-i vedem 
perspective fru
moase la declatlon. 
în cuvîntul său, 
tov. HODOȘ se a- 
răta mulțumit de 
activitatea lui Sil
viu, de felul 
care acesta reușeș
te să îmbine învățătura cu atle
tismul. A cerut însă, și pe bună 
dreptate, ca să existe o mai a- 
tentă preocupare din partea an
trenorilor, în privința concursuri
lor la care să participe juniorii 
și la ce probe.

Consfătuirea cu părinții a con
stituit o frumoasă inițiativă care 
a stîrnit ecouri în rîndul părinți
lor și care, sîntem siguri, va fi 
preluată, spre generalizare, și de 
alte federații.

cîtăva vreme, o nouă che- 
săritura cu prăjina. Pro- 
pe care a ridicat-o tov. 
a fost aceea a dilemei în

în

Ea*i

VA PLACE STILUL DE BOX Al
Mă uitam in jurul meu, în tribunele 

sălii Floreasca, cu prilejul recentelor 
evoluții ale lui Nicolae Giju în „Tur
neul celor 4“. Eram curios să aflu im
presii. Am auzit cuvinte de laudă la 
adresa lui Gîju. Vasăzică, nu numai 
mie îmi plăcuse, ci tuturora! 1 Între
barea din titlu, pe care voiam s-o pun 
celorlalți a rămas neexprimată. Și to
tuși... mai tîrziu, aș fi vrut s-o pun 
altor boxeri care au urcat treptele rin
gului, în același turneu al celor mai 
buni boxeri ai țării. Aș fi vrut s-o 
pun — mai ales — celor care au fă
cut risipă de energie, de nesecate po
sibilități și capacități fizice și intelec
tuale, de entuziasm și pasiune.

Boxul cere — intr-adevăr — toate 
aceste lucruri! Dar pe lingă ele mai 
cere și o pregătire judicioasă, o foarte 
mare pricepere și iscusință, 
mul rînd, cere să știi ce 
Fără discuție, un mare rol 
în acest sens antrenorul I 
aportul boxerului, munca 
eficace. De educarea boxerului tot an
trenorul are grijă și o conduce timp 
îndelungat, dar o conlucrare strînsă 
este absolut necesară! Iar noi avem 
antrenori cu o bogată experiență și o 
înaltă calificare profesională. Rămîne 
ca elevii lor să înțeleagă just unele 
probleme de esențială importantă.

Aș fi vrut să-i întreb pe Stanef, 
Leov, pe M. Mariuțan, ca și pe alții, 
ale căror lovituri puternice au întîlnit 
nepermis de mult blocajul adversarului 
sau „golul", ca și pe alții ale căror 
atacuri furibunde s-au oprit în încleș
tări și încurcări de brațe, împingeri 
sau prăbușiri în corzi, nu le-ar fi plă
cut și lor să boxeze ca Gîju ? Să pro
voace adversarul la anumite contre sau 
acțiuni greșite, pe care să le poată 
contracara, ajungînd astfel mai ușor 
și mai sigur să lovească mai clar și 
precis! Sînt sigur că și ei, ca și pu
blicul spectator, ar fi fost mult mai 
mulțumiți.

In box trebuie să răspunzi în func
ție de acțiunile adversarului, de cuno
ștințele și de capacitățile lui, căutînd 
și provocînd momente în care el nu 
se poate apăra și contra. Deci — în 
căutarea și provocarea acestor mo
mente constă toată acțiunea din ring. 
Și Gîju, în această direcție, constituie 
un bun exemplu. In final, între cei 
doi boxeri bine pregătiți din ring, ele
mentul de întrecere este : cine găsește 
procedeul tactic cel mai nimerit și

Și în pri- 
să înveți, 

îl joacă și
Dar fără 

lui nu e

cine-1 pune în aplicare mai precis, cu 
promptitudine și eficacitate ! In acest 
fel a reușit Olteanu să lovească eficace 
și să contracareze ulterior atacurile 
dezlănțuite ale durului M. Mariuțan. 
Dacă o singură dată acesta din urmă 
ar fi ajuns lingă Olteanu, poate altul 
ar fi fost rezultatul. Dar învingătorul, 
Olteanu, bine sfătuit din colț, a stopat 
aruncările la atac necontrolat ale ad
versarului și mai ales l-a „sîcîit" me
reu cu stingă din toate direcțiile, ne- 
dîndu-i răgaz lui M. Mariuțan nici un 
moment.

De multe ori, pe baza marii bogății 
a procedeelor de apărare și contraata- 
care din box, situațiile se inversează 
fulgerător, așa cum s-a întîmplat în 
meciul Stanef—Simion. Dar tocmai în 
aceasta constă spectaculozitatea, — în 
alternanța situațiilor favorabile de do
minare, bazată pe iscusință și capaci
tăți ! Ele nu trebuie confundate, nici 
un moment, cu alternanța întîmplătoa- 
re de situații, bazată pe duritate și 
calități fizice. Am ascultat și am pri
vit în jurul meu și după meciul M. 
Mariuțan—H. Leov. Cu toate că oa
menii se „încălziseră", privirile tutu
rora exprimau dezaprobarea față de 
cele petrecute in ring. Alternanța a 
captat, dar gustul sportiv a fost pu
ternic lovit 1 Alternanța de situații 
care reiese din iscusință și măiestrie 
aproape că înlătură duritatea. Pentru 
aceasta este însă nevoie de o muncă 
îndelungată, pentru perfecționarea pro
cedeelor tactice. Fiecare antrenament 
se dedică învățării, perfecționării sau 
corijării unui procedeu tehnico-tactic, 
în toate laturile lui. In fiecare zi, 
boxerul lucrează și verifică dacă a 
învățat sau a pregătit un procedeu, 
ori un component mai simplu sau mai 
complex, după sfaturile antrenorului 
său. In acest fel, nu se mai poate 
vorbi de apariția plictiselii, de scăde
rea interesului. In ring, vei putea căuta 
și provoca o situație favorabilă de 
atac, vei opri și contracara o acțiune 
periculoasă adversă, vei putea inversa 
o situație. Intr-un auvînt, vei putea 
boxa, spre satisfacția ta și a spectato
rului dornic să-ți aplaude cu entuziasm 
pregătirea, forța, cunoștințele și mai 
ales iscusința 1

De aceea m-am alăturat din toată 
inima celorlalți spectatori și am a- 
plaudat cu căldură victoria lui Gîju, 
care reușise o luptă de toată frumu
sețea.

Boxeri, mai e cazul 
întrebarea din titlu ?

EUSTAȚIU
lector

Si MB AT A

TENIS : campionatul de calificai 
de la ora 15,30: terenul Dinamo: I 
namo—Steaua; terenul Justiția: A, 
tiția—Știința.

ȘAH : Sala Progresul, de la o 
16,30: semifinala campionatului ri 
publican de calificare.

RUGBI : Terenul Parcul Copiluli 
ora 17: Grivîța Roșie II—Steaua ; 
(campionatul de calificare).

SPORTURI NAUTICE: Lacul Sn. 
gov, ora 17: campionatul republica 
de caiac-canoe fond.

BASCHET : terenurile Știința (st" 
Vasile Pirvan), de la ora 17,15: Pol 
tehnica—Arhitectura (f), I.C.F.—Unj 
versitatea (f), Politehnica—Univers! 
tatea (m), meciuri în aampionati 
universitar al Capitalei.

DUMIN1CA

ATLETISM : stadionul „23 August’ 
de la ora 9: campionatul republicai 
pe echipe-categ. II; stadionul Tine 
recului, de la ora 16: etapa I a 
pionatului Capitalei pentru junior 
II; calea Victoriei—Palatul Telefoane 
lor, ora 9,15: start în ediția a XX-a r 
„Circuitului de marș P.T.T.”.

BASCHET : Sala Floreasca, de h 
ora 9: I.C.F.—C.S.M.S. Iași (f), Pro/ 
greșul—A.S.A. Bacău (m) — meciu?- 
în cadrul seriei a Il-a a campionatu
lui republican.

RUGBI: Stadionul Tineretului IV 
ora 8,45: Olimpia—I.C.F., ora 15,30
1.5. E.—I.P.G.G. (calificare); ora 17
Arhitectura—Politehnica ; stadionu
Tineretului II, ora 8.45: Aeronautici 
—Construcții, ora 15.30: Proie^țantuL 
S.N. Oltenița; ora 17: CoWfântul— 
C.S.S. II; stadionul Dinamo, ora 8,30 
Dinamo—Steaua (juniori); S^dionul 
Tineretului n, ora 8: Constructorul—
5.5. E. II și S.S.E. I—Griviția Roșie

- - — 8 
de

Stadionul Tineretului IV, ora
C.S.S.—Olimpia (campionatul 
rugbi în 8).

ROMEO VILARA

NAUTICE: 
campionatul

de la ora
Dinamo—

POLO: bazinul Dinamo, 
9,30: Steaua—Mureșul și 
Rapid.

Lacul Sna
republican

TENIS : campionatul de califi. 
care, de le ora 8,30: teren Dinam^ 
Dinamo—Steaua; teren Justiția: Jiis- 
tiția—Știința.

9,30: Steaua—Știința Pe
ll și Dinamo—Știința

or» 
progresul—știința Buc. (F. I), — ----------- pl (M j) Snși

Foto: P. Stan

COLTUL SPECIALISTULUI

VOLEI: Sala Dinamo, de la 
8.30: T" Z----- —
Progresul—Petrolui .
campionatul republican cat. A; sala 
Floreasca, ora 19,30: Rapid—Minior 
Pernik finala „C.C.E.“.

FOTBAL: Stadionul Republiefi, ora 
15,15: Progresul—Farul și Steaua— 
Dinamo Pitești (cat. A); terenul Glo- 
ria, ona 10,30: Metalul—Constructorul 
Brăila (cat. B); stadionul Giulești, 
ora 8.30: Tehnometal—Unirea Răcan 
(juniori), Rapid I—Dinamo I (copil), 
Tehnometal—Rapid Mizil (cat. C); 
teren știința—Tei, ora 9,30: Știința— 
FI. roșie Buc. (juniori); stadionul „23 
August*4 III, ora 11: Metalul—Flacăra 
Moreni (juniori); stadionul Steaua, 
ora 10,30: Steaua—Rapid Buc. (ju
niori), stadionul „23 August** IV, ora 
10: Viitorul Electronica—Dinamo vic
toria (juniori).

să ne punem

MĂRGĂRIT
la I.C.F.

O recentă evoluție 
ring a „cocoșului" 
Gîju, și anume în 
ciul cu R. Proch din e- 
chipa secundă a R. D. 

Germane, a fost califi
cată de cronicarii de 
specialitate un adevărat 
recital pugilistic. Iată-1 
pe Gîju în momentul 
plasării unei clasice di
recte de stingă.

ȘAH: Sala Progresul, ora 16,30: 
semifinala campionatului republican

HANDBAL: Terenul Giulești, de Ia 
ona 10: Rapid—Rafinăria Teleajen (M ș 
II), Rapid—Știința Timiș. (F I), Pro- : 
greșul—Favorit Oradea (F H); stadio
nul Tineretului, ora 10,30: Știința— 
Tehnometal Timiș. (M. n); stadionul 
Dinamo, ora 
troșeni (M 
Timiș. (M I).

SPORTURI 
gov, ora 10:
de caiac-canoe fond.

Perioada competițională și sarcinile antrenorului de gimnastică
In aceste zile, gimnastele și gimnaștii 

noștri fruntași sînt chemați să susțină 
adevăratul examen al măiestriei — exa
menul competițional.

Spre deosebire de alte discipline spor
tive, în gimnastică perioada competițio
nală are aspecte foarte variate, atît de 
la an la an, cît și de la etapă la etapă, 
aspecte determinate, în general, de con
ținutul diferențiat al muncii de instruire 
pe categorii de clasificare, sex și vîrste, 
precum și de cerințele calendarului spor
tiv intern și internațional. în plus, aceas
tă disciplină are probe mult diferențiate, 
cu exerciții al căror conținut trebuie 
se încadreze într-un anumit grad de 
ficultate.

Gimnastica, după cum se știe, are 
pregnant caracter individual, dar și 
echipă în același timp, fapt de care tre
buie să se țină seama de-a lungul perioa
delor și etapelor de pregătire, dar mai 
ales în cea competițională. în mod firesc, 
la gimnaștii începători durata perioadei 
competiționale este mai scurtă, compara
tiv cu cea a sportivilor avansați. Ea cu
prinde, în general, o singură competiție 
de mare importanță, cu caracter final, 
precum și cîteva verificări cu ocazia 
concursurilor amicale, unele începînd 
chiar de la sfîrșitul perioadei pregăti
toare.

Activitatea și sarcinile antrenorilor de 
gimnastică în perioada competițională 
sînt determinate în mare măsură de ca
lendarul competițiilor, iar obiectivele, 
planurile și formele specifice de pregă
tire trebuie întocmite pe baza analizei 
făcute la sfîrșitul perioadei pregătitoare.

In ceea ce privește factorii antrenamen
tului sportiv (pregătirea fizică multilate
rală, pregătirea fizică specifică, pregăti
rea tehnică și tactică, pregătirea teoreti- 
co-metodică și cea psihologică) in peri
oada competițională ponderea cade pe 
pregătirea tehnică și psihologică.

Dar, să ne referim, pe scurt, la 
factorii antrenamentului sportiv.

Pregătirea fizică multilaterală. Are o 
mai mare însemnătate pentru gimnaștii

să 
di-

un 
de

toti

cu categorii 
la sportivii 
lingă ridicarea continuă a capacității ge
nerale de muncă mai are și un caracter 
de destindere fizică și psihică.

Pregătirea fizică specifică. Este strins 
legată de conținutul exercițiilor ce urmea
ză a fi prezentate in concurs. Accentul 
cade pe dobindirea unei rezistențe spe
cifice de concurs. Se ajunge la aceasta 
printr-un număr sporit de antrenamente, 
printr-un număr dublat sau chiar triplat 
de execuții la unul sau la toate apara
tele.

Pregătirea tehnică. Activitatea gimnaș- 
tiior in perioada competițională trebuie 
să fie axată îndeosebi pe perfecționarea 
pregătirii tehnice, cu accent sporit pe e- 
tapa premergătoare concursului. In con
secință, antrenorii trebuie să se preocu
pe ca sportivii să execute de mai multe 
ori exercițiile integral, iar perfecționarea 
legării diferitelor combinații să se facă 
mai mult în cadrul exercițiilor. Se 
va urmări executarea diferitelor elemente 
cu amplitudine maximă și in ritmul spe
cific de concurs. Se recomandă ca exe
cuțiile integrale ale exercițiilor să fie 
arbitrate.

Pregătirea tactică. Se va avea în vedere 
acomodarea cu aparatele ce vor fi folo
site în concurs, mergînd chiar pină ia 
acomodarea cu locul în care vor fi ampla
sate acestea în sala de concurs. Se va 
stabili durata încălzirii generale și speci
fice, corespunzător timpului prevăzut in 
programul concursului. De asemenea, an
trenorul trebuie să stabilească ordinea 
încălzirii în raport cu ordinea in echipă 
a sportivilor pentru fiecare aparat in 
parte. Se pot da indicații și în ceea ee 
privește elementele și legăturile care vor 
fi executate la încălzirea specială.

Pregătirea teoretico-metodică. Are in 
vedere, in primul rînd, cunoașterea re
gulamentului de concurs și fixarea sar
cinilor individuale și generale ale sporti
vilor pentru competiție. Se vor analiza 
exercițiile liber alese și se va face valo
rificarea lor in raport cu cerințele regu-

de clasificare inferioare, iar 
de categorii superioare, pe

lamentului. De asemenea, antrenorii și* 
sportivii vor trebui 
generale de arbitraj,__
fiecărui sportiv în parte, 
în ansamblu.

Pregătirea morală și de 
norii trebuie să imprime 
rința de a se comporta 
mobiliza și de a se concentra la maxi
mum și rapid în vederea executării 
exercițiilor fără întreruperi sau oprirL 
în acest scop antrenorii pot organiza 
concursuri de verificare, în condiții mai 
grele decît cele normale de concurs.

în cadrul secțiilor de gimnastică antre
namentele pot fi diferențiate pe grupe 
de sportivi, iar echipa definitivă va fi 
alcătuită cu puțin timp înaintea con
cursului. în perioada competițională se 
recomandă două zile de antrenament ur
mate de o zi pauză. în ziua următoare 
concursului se va face obligatoriu o ana
liză a comportării fiecărui gimnast. Du-, 
rata antrenamentelor este mai mare de
cît cea din perioada pregătitoare, ea fiind 
cît mai aproape de timpul prevăzut pen
tru desfășurarea concursului. Intensita-’ 
tea lecției este însă mai redusă, lucrin- 
du-se, în general, cu exerciții „integrale^ 
la toate aparatele, cu foarte puține repe« 
țări pe părți, exercițiile — impuse și 1U 
ber alese — fiind arbitrate cu toată exi
gența. în cadrul unui antrenament se 
poate pune accentul pe două-trei probe, 
deși lucrul se desfășoară pe patru-șaso 
probe, urmind ca la antrenamentul ur
mător să se acorde atenție, prin rotație 
celorlalte probe. De asemenea, se poatu • 
ca într~o zi să se lucreze numai exerciții, 
„impuse", iar la antrenamentul următor 
— numai exerciții liber alese.

Pentru îndeplinirea obiectivelor propu
se antrenorul de gimnastică are latitude 
nea de a folosi variat toate formele 
mijloacele specifice gimnasticii.

să revadă regulile 
dîndu-se indicații 
' , cît și echipei,

voință. Antre- 
sportivilor do- 
bine, de a se

ION SABAU
antrenor federal.



T BAL
.Amănunte înaintea etapei de mîine a categoriei A

Două lucruri primează în clipa de 
fată în campionatul categoriei A: 

. „cursa de urmărire” Dinamo Bucu
rești — Rapid și lupta pentru evita
rea retrogradării pe care o duc echi
pele clasate de la locul 7 în jos.

Duelul Dinamo București — Rapid 
continuă și în etapa de mîine, a 
XXII-a. Cele două echipe joacă în 

- deplasare: Rapid, liderul, care de- 
. vansează cu două puncte pe Dinamo 

București, joacă la Baia Mare, cu 
Minerul; Dinamo București se de
plasează la Iași unde va întîlni pe 
C.S.M.S. Meciurile sînt deosebit de 
importante și nu exagerăm de loc 
sustinînd că de rezultatele ce vor fi 
înregistrate duminică la Baia Mare 
și Iași va depinde titlul de campion 
și, în foarte mare măsură, ocupantele 
ultimelor două locuri. Așadar, aten-

■ tie spre aceste două partide...
Dar în rest ? Lăsînd la o parte 

meciul Steagul roșu — Petrolul, care 
interesează mai mult mijlocul clasa-

■ mentului, putem spune că toate cele
lalte (Steaua — Dinamo Pitești, 
Știința Craiova — U.T.A., Progresul 
— Farul și Știința Cluj — Crișul) 
sînt dominate de duelul pentru ieși-

: rea din razele periculoase ale lan- 
-Hernej-roșii.

Iată programul etapei și rezultatele 
din Mirul întrecerii:

STEAUA — DINAMO PITEȘTI
(2-1)

ȘTIINȚA CRAIOVA — U.T.A.
(1—3)

MINERUL BAIA MARE — RAPID 
(0-4)

ȘTIINȚA CLUJ — CRIȘUL (1—1) 
PROGRESUL — FARUL (1—0) 
C.S.M.S. — DINAMO BUCUREȘTI 

(0-2)
STEAGUL ROȘU — PETROLUL 

(0—1)

★
ALO ? SPORTUL POPULAR ?...

Ieri dimineață, telefonistele de la 
09 au avut mult de lucru cu redacția 
noastră: eram solicitați, din provin- 

•. cie, de corespondenții noștri care au 
Niorit să ne comunice pregătirile 

" echipelor lor. De Ia Brașov, corespon
dentul nostru Carol Gruia ne-a co- 

i municat :
— Cu tot timpul nefavorabil, 

Steagul roșu și-a făcut zilnic pregă
tirile obișnuite, sub conducerea an
trenorului Silviu Ploieșteanu. „Ste
garii" vor să se prezinte cit mai 
bine în meciul cu Petrolul...

— Ce formație va fi aliniată ?
— Se preconizează aceeași forma

ție care a jucat cu Știința Cluj: 
Adamache — Ivăncescu, Jenei, 
Campo, Naghi (Zaharia) — Năftă- 
năilă, Pescaru — Hașoti, Necula, 
Goran, Selymesi. Este puțin probabilă 
prezența lui Naghi, accidentat in 
meciul cu Știința. Joi și vineri au 
fost prezenți la pregătire și Năftă- 
năijj^și Goran, care miercuri au par
ticipat Ia meciurile din București.

„CONSTANȚA LA TELEFON...*

...și de la celălalt capăt al firului 
l-am auzit pe corespondentul nostru 
Gelu Ruscanu :

— în linii mari, echipa va rămîne 
aceeași din meciul cu Spartak Plov
div, Este, totuși, probabilă o modi
ficare în apărare, în funcție de starea 
Iui Tîlvescu, care a făcut o ușoară 
întindere. în cazul acesta, alcătuirea 
echipei ar fi următoarea : Manciu — 
Costin (Constantinescu), Stancu, Tîl
vescu (Costin), Gref — Zamfir, 
Neacșu — Ologu, Biikosi, Kallo, 
Tănase.

— Cq părere au antrenorii Farului 
despre meciul de la București ?

— Este un meci foarte greu. Farul 
are nevoie de victorie, deoarece și 
în continuare echipa are un program 
dificil: doar două meciuri acasă, cu 
Crișul și cu Dinamo București. De 
aceea, după meciul internațional de 
miercuri. Farul și-a continuat pre
gătirile cu foarte multă atenție. 
Echipa .va fi sîmbătă la București.

„CRIȘUL A MARCAT 7 GOLURI...

...în meciul de miercuri, susținut îrr 
compania... juniorilor", și-a început 
transmisia Ilie Ghișa din Oradea.

— Cum s-a mișcat echipa ?
— Destul de bine. în prima repriză 

au înscris Sacaci III (2) și Sziics, 
iar după pauză Harșani (2), Al. Naghi 
și Bacoș. 11-le care va fi aliniat du
minică la Cluj va fi alcătuit din ur
mătorul lot: Marin, Duca, E. Naghi, 
Solomon, Mihai, Balogh, Vigh, Iacob, 
Sziics, Harșani, Bacoș, Al. Naghi și 
Sacaci IU.

Fază din meciul Dinamo Pitești — Steaua (0—1), disputat anul trecut, 
la Pitești

Foto : P. Romoșan

OPTIMISM LA IAȘI

Aceasta este nota generală a trans
misiei corespondentului nostru D. 
Diaconescu: „La cele patru antre
namente efectuate săptămîna aceasta, 
jucătorii au manifestat multă poftă 
de joc".

— Reintră Danilet ?
— Da, va fi în echipă, împreună 

cu Lupulescu, transferat de la C.F.R. 
Pașcani. S-a refăcut și Stoicescu. 
astfel că va fi aliniată echipa: Cons
tantinescu — V. Popescu, Pop, Vor- 
nicu, Deleanu — Danileț, Ștefănescu 
— Matei, Lupulescu, Cuperman, Stoi
cescu.

LA BAIA MARE, TOATE BILETELE 
AU FOST VÎNDUTE!

V.
in-

— Meciul cu Rapid, a început 
Săsăranu, este așteptat cu mare 
teres : e vorba și de evoluția echipei 
bucureștene, dar și de faptul că Mi
nerul va lupta din răsputeri pentru 
victorie, 
departe, 
dule.

— Ce

intrucît retrogradarea nu-i 
Toate biletele au fost vîn-

părere are antrenorul Onisie 
despre acest, meci ?

— „Partidă dificilă pentru ambele 
echipe", ne-a spus el. Va fi aliniată 
următoarea formație : Bay — Cromeli, 
Secheli (Colceriu), Staicu, Donca — 
Rojnai, Halagian — Drăgan, Sasu, 
Soo, Czako I.

CE FAC ECHIPELE BUCUREȘTENE?

Toate s-au antrenat
Iată noutățile :

• Rapid a plecat joi 
Mare, după ce întreg 
parte în după-amiaza

W

cu asiduitate.

seara la 
lotul a 

aceleiași zile

Baia 
luat

împotriva jocului dur

la un joc școală. Fotbaliștii care au 
jucat miercuri și s-au simțit obosiți 
(C. Dan, Jamaischi, Greavu, Andrei) 
au făcut doar exerciții ușoare, gim
nastică, tenis cu piciorul. Restul 
au jucat. în prima repriză cu 
niorii, în cea de a doua cu I.R.A. 
De remarcat că Năsturescu și-a 
luat antrenamentele și probabil 
juca.

Se discută intens, atît pe plan intern 
cît și pe plan Internațional, problema 
înviorării jocului de fotbal, a redresării 
lui sub raport spectacular.

Faptul că presa de specialitate facili
tează această circulație de idei consti
tuie un lucru pozitiv. Numai așa se poa. 
te ajunge la concluzii sănătoase și e- 
ficace.

In prezent s-au format două curente 
bine distincte :

1. Vnii susțin că regulamentul de îoc 
fiind depășit, frînează jocul și deci ne
cesită modificări.

2. Alții sînt de părere că stagnarea 
și lipsa de interes manifestată de public 
este cauzată de maniera de joc actuală, 
de duritățile tot mai numeroase prac
ticate de unii jucători.

Se pare că cel de-al doilea curent 
are cei mal mulțl adepți, atît printre 
spectatori, cît, mai ales, printre oamenii 
de specialitate (antrenori, metodiști, ar
bitri etc.). Și pe bună dreptate.

In cele ce urmează mă voi referi nu
mai la două din cauzele care, după pă
rerea mea, au contribuit și ----- — •
la practicarea jocului dur de 
fotbaliști.

contribuie 
către unii

1. MODUL CUM ÎNȚELEG 
BITRî SA PUNĂ ÎN

ju-
17.
re-
va

UNII AR
SĂ PUNĂ ÎN PRACTICĂ 

„LEGEA AVANTAJULUI44

• Steaua a învins cu 3—0 (2—0) 
pe Flacăra roșie din categoria Cf dar 
echipa nu a convins. în prima re
priză au jucat: Gornea — M. Geor
gescu, Sătmăreanu, Petescu, Chiru 
— Jenei, Crișan — Țarălungă, Pav- 
lovici, Voinea, Raksi; în cea de a 
doua: Haidu — M. Georgescu, Săt
măreanu, D. Nicolae, Chiru — Jenei, 
Raksi — S. Avram, Constantin, Pav- 
lovici, Creiniceanu.

• Progresul va folosi, în linii mari, 
echipa care a jucat la Pitești. Nu se 
știe însă dacă va juca Mateianu. în 
caz. că rămîne indisponibil, locul lui 
în linia de atac va fi ocupat de Iancu. 
urmînd ca Mafteuță, suspendat etapa 
trecută, să intre în linia de mijloc.

Voința 
(1-0) 

prea

• Dinamo a jucat joi cu 
București. în prima repriză 
dinamoviștii nu și-au creat 
multe acțiuni de finalizare, jucătorii 
fiind preocupați mai mult pentru a 
pasa. în cea de a doua fotbaliștii 
care au fost folosiți în meciurile in
ternaționale de miercuri au fost 
schimbați, pentru a se odihni. Cu 
toate acestea calitatea fotbalului a 
fost mai 
de 6 ori.
-— Popa,
— Petru
Grozea, Ene II, Haidu. Frățilă, Nun
weiller VI și Nunweiller IV, prezenți 
n-au lucrat de loc.

bună și Dinamo a marcat 
în repriza I au jucat: Datcu 
Nunweiller III, Ivan, Ștefan 
Emil, Ghergheli — Pîrcălab,

Din scrisorile sosite la redacție

Socotesc juste criticile ce mi s au adresat"
Printre scrisorile sosite ieri la re

dacție s-a aflat și cea trimisă de arbi
trul de fotbal GRIGORE BÎRSAN 
din Galați.

Rîndurile safe se refereau, firește, la 
meciul Dinamo—Minerul Baia Mare, 
desfășurat duminica trecută pe stadio
nul Republicii. Socotind o datorie de 
a răspunde criticilor adresate pentru 
slabul arbitraj prestat la acest joc, prin
tre altele, Grigore Bîrsan ne-a scris :

„De la bun început trebuie să re
cunosc că am comis o mare greșeală 
și ea constă dintr-o lipsă de hotărîre, 
de fermitate pe care am manifestat-o 
în judecarea fazei cînd am anulat go
lul echipei Minerul. Aceasta demon
strează o insuficientă pregătire morală 
și de voință, pe care în viitor trebuie 
s-o lichidez.

Socotesc juste criticile ce mi s-au 
adus în presă ca și măsurile luate de 
colegiul central al arbitrilor și, pregă- 
tindu-mă temeinic, mă angajez fată de 
toți cei ce se ocupă de dezvoltarea 
fotbalului din țara noastră, ca și fată 
de publicul spectator, să lichidez grab
nic lipsurile manifestate, pentru ca pe

Sancțiuni
date de F.R. Fotbal

Ținînd seama de lipsurile manifes
tate în organizarea partidelor de cam
pionat pe teren propriu, F.R. Fotbal 
a suspendat pe cîte trei etape tere
nurile echipelor Metalul Rădăuți și 
Rulmentul Bîrlad ; ’ a fost suspendat 
pînă Ia sfîrșitul campionatului tere
nul echipei Topitorul Baia Mare.

viitor să nu mai comit asemenea gre
șeli, să prestez un arbitraj care să 
resptmdă cerințelor actuale".

Considerăm pozitivă atitudinea 
Litrului Grigore Bîrsan și așteptăm
cele ce ne-au fost scrise să fie traduse 
în fapt, materializate apoi prin arbi
traje competente, de bună calitate.

co-

ar
ca

Ori de cîte ori este încălcat spiritul 
de echitate al regulamentului de către 
una dintre echipe, arbitrul este obligat 
să asigure echilibrul în joc, fie prin 
penalizarea jucătorului care a greșit, 
fie prin aplicarea „legii avantajului".

Acordarea avantajelor de către arbitri 
în mod judicios asigură într-adevăr 
jocurilor continuitate, dinamism și 
spectaculozitate. In cazurile însă cînd 
avantajele se aplică în mod mecanic, 
negîndi’t, ele constituie dezavantaje 

pentru echipa lezată și încurajarea la 
joc dur pentru jucătorii care comit In
corectitudini. Iată cîteva exemple :

a) Un jucător în posesia mingii LA 
MIJLOCUL TERENULUI suporta o pie
dică violentă din partea unui adversar. 
In urma acestei piedici cade și reclamă 
dureri. Mingea însă intră în posesia 
unui coechipier de-al lui, care pentru a 
ajunge la poarta adversă mai are de 
trecut de încă 2 adversari. Cei mai 
mulți arbitri, în astfel de situații sau 
în altele asemănătoare, acordă avantaj. 
Este un mod greșit de a aplica „legea 
avantajului" pentru că de fapt în urma 
incorectitudinii săvîrșite suferă atît e- 
chipa căreia i s-a acordat avantajul cît 
și jocul în general (un jucător trîntit la 
pămînt care reclamă dureri și lipsă de 
perspectivă de a se marca). In afară 
de aceasta, jucătorul care a comis in
corectitudinea scapă și de urmările pe
depsei disciplinare prevăzute de regu
lament, întrucît, în general, arbitrii nu 
i-o mai dau.

b) Aceeași fază ca mai sus însă petre
cută IN APROPIEREA SUPRAFEȚEI 
DE PEDEAPSA adversă, la circa 18 m 
distanță de poartă. Mingea ajunge ta 
un coechipier al celui care a suportat 
piedica violentă, care fără a fi jenat de 
nimeni trage puternic la poartă și mar
chează". In astfel de situații deși avem 
de-a face cu o comportare brutală, ar
bitrii trebuie să lase avantaj, pentru că 
a existat certitudinea că se va putea 
marca direct gol. După consumarea fa
zei, însă, vor acorda celui în cauză pe
deapsa disciplinară corespunzătoare (a- 
vertisment sau eliminare după caz) și 
nu cum procedează o parte dintre ar
bitrii care trec cu vederea.

c) In situațiile cînd greșelile săvîrșite 
de unii jucători nu sînt grave, arbitrii 
sînt obligați să acorde avantaj, dacă se 
produc chiar cînd nu există certitudi
nea marcării imediate. (Șx. de inco
rectitudini mai puțin grave : împinge
rea cu mina a adversarului, ținerea de 
mînă a unui adversar etc.). In toate 
cazurile de acest gen. jocul cîștigă în 
spectacol pentru că i se asigură cursivi
tatea.

Situațiile arătate mai sus sînt redate 
cu titlu de exemplu, pentru că în rea
litate comportări grave sau mai puțin 
grave din partea unor jucători sînt mult 
mai variate și mai numeroase.

Ceea ce trebuie reținut este faptul că 
ori de cîte ori arbitrii vor avea de-a face 
cu jucători care practică un joc dur 
și rezultă totuși un avantaj, trebuie să 
acorde avantajul numai dacă există per
spectiva că din el se poate marca gol. 
Altfel, nu trebuie să acorde avantaj nu
mai de dragul de a-1 da. pentru că este 
mai echitabil pentru echipa lezată de

a-i acorda o lovitură liberă, iar fotba
lul cîștigă mult mai mult prin reprima
rea promptă a durităților.

2. FOLOSIREA FORȚEI FIZICULUI DE 
CĂTRE UNII JUCĂTORI ÎN MOD 

INCORECT

împingerea eu corpul a adversarului 
pentru a-1 deposeda de minge este 
considerată că s-a efectuat corect, a- 
tunci cînd este făcută umăr contră u- 
măr din lateral, spate sau față, fără e 
fi bruscată sau violentă și în condiții 
egale de joc. Deci, ori de cîte ori ju
cătorii se vor repezi violent cu umărul 
contra umărului adversarului, arbitrii 
trebuie să-i penalizeze. Dacă astăzi o 
bună parte dintre jucători practică în 
mod curent un astfel de joc acest lu
cru se datorează atît faptului că nu știu 
cum este corect, cît și toleranței mani
festate de către unii arbitri în timpul 
desfășurării jocurilor. Nu de puține ori 
am asistat la jocuri unde bruscările cu 
corpu] au abundat în așa măsură, îneît 
am avut impresia că asist la întîlniri 
de „lupte". Și acestea constituie mani
festări de duritate din partea celor care 
le practică.

Intrările brutale cu corpul sînt mal 
frecvent practicate de către apărători. 
A existat și mai există încă părerea 
că jucătorilor din -apărare le este per
mis un joc mai „tare" decît atacanți- 
lor, cu alte cuvinte un juc mai dur. 
Greșită concepție, pentru că a juca 
„tare" înseamnă, de fapt, a fi mal 
prompt la minge, a fi stăpîn pe picioa
re, a folosi corect forța fizicului. Ba
zați pe principiul enunțat mai sus, atît 
antrenorii cît și arbitrii au tolerat ju
cătorilor din apărare comiterea de du
rități. Unii arbitri și antrenori au mers 
mai departe, și au zis : „pentru echipa 
gazdă trebuie să fie mai tolerant cu jo
cul dur. comparativ cu oaspeții".

Toate acestea au dus la situația ca o 
parte dintre jucători să neglijeze însu
șirea metodelor tehnice corecte de lovire 
a mingii și de deposedare a adversarului 
de minge. Jocul n-a avut decît de pier
dut.

Fără a -avea pretenția că am epuizat 
totul în materie de joc dur, consider 
ca aspectele arătate mal sus, constituie 
o sursă a jocului dur practicat de către 
unii fotbaliști.

Luptînd cu hotărîre pentru înlăturarea 
durităților de pe terenurile de joc, an
trenorii, arbitrii și jucătorii vor contri
bui în mod efectiv la asigurarea desfă
șurării unor jocuri spectaculoase și de 
nivel tehnic ridicat.

GHEORGHE N. GHERGHE
antrenor

Pregătirile lotului
de juniori

Reprezentativa de juniori a țării 
noastre va susține, în intervalul 80 
mai—16 iunie, întîlniri internaționale 
cu selecționatele Cehoslovaciei (80 
mai, la București) și U.R.S.S. (16 iunie, 
la Constanța).

în vederea acestor întîlniri, antre
norii Gh. Ola și P. Steinbach au con- j 
vocat, miercuri, la București un nu
măr de 30 de juniori, din care, la 
sfîrșitul unui meci de trial „galbenii” 
cu „albaștrii” (încheiat cu victoria 
primilor la scorul de 3—-2), au reținut 
18 jucători. Dintre aceștia, la meciul 
disputat, miercuri, pe terenul Voința, 
s-au evidențiat : Regep (Știința Ti
mișoara), Dumitrache (Dinamo Buc.), 
Pop (Flacăra roșie), Dinu (Metalul 
Tîrgoviște), Grizea (C.S.M. Reșița), 
Rugiubei (Rapid Buc.), Vigh (Crișul), 
Romanov (Tractorul Brasov), Ren(ea 
(Fructexport Focșani) și Rotaru (Pro
gresul Timișoara).

Noi ciștitțători
Programul concursului Pronosport 

20 (etapa din 16 mai).

1. Polonia — Bulgaria
2. Steaua — Dinamo Pitești
3. Știința Craiova — U.T.A.
4. Minerul B. Mare — Rapid
5. Știința Cluj — Crișul
6. Progresul — Farul
7. CSMS Iași — Dimamo București
8. St. roșu —
9. Metalul Tg.

10. Gaz metan
11. Juventus —
12. Messina —

Petrolul
— Dinamo Bacău 
Mediaș — Șt. Timiș.
Internazionale 
Fiorentina

Programul concursului Pronosport 
mător (nr. 21 din 23 mai).

1. R.D. Germană — R.P. Ungară
2. Polonia — Scoția
3. U.R.S.S. — Grecia
4. Metalul Tîrg. — Siderurgistul
5. C.F.R. Roșiori — Metalul Buc.
6. St. Galați — Poiana Cîmpina
7. Jiul Petrila — C.S.M. Reșița
8. Sătmăreana — Minerul Lupeni
9. Atalanta — Internazionale

10. Foggia — Juventus
11. Mantova — Lazio
12. Roma — Lianerossi

de autoturisme la
nr.

ur-

Câștigătorii celor 20 de autoturisme 
la tragerea din 30 aprilie.

dt

Ieri seară a avut loc la Iași tragerea 
ia sorți a celor 20 cîștigători ai auto-

turismelor de la tragerea specială Loto 
din 30 aprilie a.c.

La această tragere, în afară de cele
20 autoturisme, au mal fost cîșțigate: 2 
premii de cîte 88.863 lei, 6.789 cîștigători 
in bani șl 11.855 cîștiguri suplimentare.

Cîștigătorii celor 20 autoturisme sînt 
următorii :

CATEGORIA A : Fiat 1100 F : Pinciu 
Dumitru — Timișoara, Fiat 1100 D : 
Frincu Ion — București, Wartburg 
Standard radio : Robu I. Constantin — 
Bădeni (Muscel), Wartburg Standard ; 
Ghervan Constantin — Brăilița, Wart
burg Standard ; Gneorghe Vasile — Bucu
rești, Wartburg Standard ; Ciocănel Pe
tre — Tg Jiu, Fiat 600 ; Bogdan Mihai 
— Odobești, Trabant Combi : Georgescu 
Mihai — București, Brădescu Nicolae — 
București și Sotirescu Mihai — Tulcea.

PENTRU 2 NUMERE : Flat 1100 F ! 
Cucu Elena — Craiova, Fiat 1100 D î Ene 
Stellan - 
Wartburg 
Todirești 
ghișoara, 
Trabant
Ccraa-Mureș, 
Gheorghe — Gherla, Neguiescu Emilia —

• Videle (regiunea București), 
Standard: Gherasim Nicolae — 
(Iași) și Tompa Avram — Si- 
Fiat 600: buletinul Gb 5878340, 
Combi: Kerpeszo Arpad — 

Costea ion — Brașov, Boar

Loto Pronosport
București și Iancu Constantin — Bucu
rești.

LOTO
La tragerea Loto din 14 m»ai 1965 au 

fost extrase din urnă următoarele nu
mere :

88 34 21 8 69 53 26 11 83 43
Premii suplimentare : 43 39 79
Fond de premii : 909.842 lei
Tragerea următoare va avea Ioc în 

București.

PRONOSPORT
Premiile concursului Pronosport nr. 

19 din 9 mai 1965
Categoria I: 1 variantă a 84.682 lei
Categoria a H-a: 104 variante a 977 lei
Categoria a Ul-a: 1.853 variante a 82 

lei
Premiul de categoria I a revenit par

ticipantului Popescu Ioan din com. Bi
led, regiunea Banat.

Rubrică redactată de Loto- ri ono- 
sport.
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Miine, la București

Partida dintre Rapid București 
si Stiinta Timișoara9 9 9 9

Etapa de mîine a campionatelor re
publicane de handbal programează o 
serie de întîlniri interesante, dintre 
care se detașează în mod deosebit 
partida dintre echipele feminine Rapid 
București și Știința Timișoara, frun
tașe ale clasamentului. Iată programul 
complet al etapei :

MASCULIN, scria Is Voința Si
ghișoara — Dinamo Brașov, Știința 
Tg. Mureș — Știința Galați, Tracto
rul Brașov — Dinamo Bacău, Steaua — 
Știința Petroșeni, Dinamo București — 
Știința Timișoara ; seria a Il-a : C.S.M. 
Reșița — Cauciucul Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Știința București — Tehno- 
metal Timișoara, Rapid București — 
Rafinăria Teleajen, Voința Sibiu — 
Recolta Hălchiu, Știința Cluj — 
C.S.M.S. Iași ; FEMININ, seria I : 
Știința Cluj — S.S.E. Ploiești, C.S.M. 
Sibiu — Știința București, Șc. medie 
nr. 4 Timișoara — Confecția Bucu
rești, Tractorul Brașov — Mureșul 
Tg. Mureș, Rapid București — Știința 
Timișoara ; seria a Il-a : Voința Si
ghișoara — Record Mediaș, Progre
sul București — Favorit Oradea, 
Știința Galați — Electromagnetica, 
Voința Odorhei — S.S.E. Petroșeni, 
Rulmentul Brașov — Constructorul 
Timișoara.

BASCHET

Jocurile de mîine decid echipele 
care vor retrograda din seria a Il-a

* «»■'

Partida Spartac Salonta — A. S. A. 
Cluj, reprogramată de federație la 
Oradea, a oferit o luptă dramatică 

‘pentru realizarea victoriei. Dovadă, 
faptul că în ultimele 10 minute am
bele echipe au avut cîte 4 jucătoare 
eliminate, pentru comiterea a 5 gre
șeli personale. Spartac Salonta a 
condus majoritatea timpului, dar a 
pierdut cu 44—48 (22—19) — din 
cauza impreciziei în aruncările la coș. 
Sublinierea că din 30 de aruncări li
bere a realizat doar 11 este edifica
toare. (ILIE GHIȘA-coresp. regional).

Astăzi, ultimele jocuri ale campionatului universitar 
al Capitalei

Primele două etape ale campiona
tului universitar al Capitalei s-au 
bucurat de un frumos succes. Cele 
patru echipe masculine și tot atîtea 
feminine au realizat spectacole apre- 
citate de numeroșii studenți aflați în 
tribunele terenului Știința. Pînă acum 
s-au înregistrat următoarele rezultate: 
masculin : Politehnica — I.C.F. 57— 
53, Universitatea — I.P.G.G. 50—43. 
Politehnica — I.P.G.G. 103—54, I.CJF. 
— Universitatea 79—69; feminin :
I.C.F.  — Arhitectura 36—-27, Politeh
nica — Universitatea 57—54, LC.F.— 
Politehnica 47—46, Universitatea —

De la I. E. B. S.
• Pentru cuplajul de fotbal PRO

GRESUL—FARUL și STEAUA—DI
NAMO PITEȘTI de mîine de pe sta
dionul Republicii, biletele se găsesc 
de vînzare la casele obișnuite: str. 
Ion Vidu, Pronosport cal. Victoriei nr. 
2, agenția C.C.A. bd. 6 Martie, sta
dioanele „23 August", „Republicii", 
Dinamo și Giulești.

• Casele din str. Ion Vidu și Prono
sport vînd și bilete pentru întîlnirea 
internațională de volei RAPID—MI- 
NIOR PERNIK de mîine, din sala 
Floreasca.

La această competiție sînt valabile 
următoarele legitimații eliberate de 
UCFS/CG : roșii și maro în piele, gri 
în dermatin ale maeștrilor sportului 
la volei, ale maeștrilor emeriți ai spor
tului și ale antrenorilor emeriți, verzi 
în dermatin însoțite de delegații, în 
limita locurilor rezervate fiecărui ziar, 
la masa presei.

• Începînd de luni 17 mai se pun 
în vînzare la casele obișnuite biletele 
pentru cuplajul de fotbal RAPID— 
ȘTIINȚA CRAIOVA și DINAMO— 
STEAGUL ROȘU din 19 mai, de pe 
stadionul Republicii.

DE LA START LA SOSIRE
JUBILEUL UNEI COMPETIȚII
în primăvara anului 1946 inimoșii 

activiști sportivi de la PTT București 
au inițiat și organizat o competiție 
de marș, pentru avansați și începă
tori, denumită «Circuitul centralelor 
telefonice”, traseul ei trecînd pe la 
centralele telefonice ale Capitalei.

Succesul primului start a depășit 
cu mult toate așteptările și de atunci, 
din 1946, competiția de marș organi
zată de asociația PTT a figurat an 
de an între marile concursuri ale 
atletismului nostru. Mîine dimineață, 
de la ora 9,15, se va da un nou start 
— al 20-lea !

La jubileul acestei frumoase com
petiții se cuvine să-i enumerăm pe 
cîștigătorii ei : Ion Baboie (de 10 ori), 
D-tru Paraschivescu (de 3 ori), Ion 
Barbu (de 5 ori), Vasile Teodosiu și 
Ilie Popa (cîte o dată). De remarcat 
faptul că în 1953 și 1956 cursa a 
avut cîte doi cîștigători, care au ter
minat-o la egalitate. Pe echipe cele 
mai multe victorii le-a înregistrat 
PTT care a cîștigat de 10 ori.

Și încă un amănunt plin de sem
nificație, maestrul sportului Dumitru 
Chiose, care este și președintele aso
ciației sportive PTT, a luat startul 
la fiecare din edițiile de pînă acum 
și a terminat mereu printre fruntași.

Traseul ediției a XX-a (seniori) : 
plecarea din fața Palatului Telefoa
nelor, cal. Victoriei, bd. 6 Martie,

La Rm. Vîlcea, jucînd restanța cu 
Olimpia București, formația locală 
S.S.E. s-a comportat bine în prima 
repriză, dar în a doua nu a mai ținut 
pasul și a cedat treptat. Scor : 63— 
60 ( 28—28) pentru bucureștence.

Ultimele meciuri ale campionatului 
se dispută mîine, cînd vor fi cunos
cute echipele care vor retrograda. 
Cele mai importante partide, decisi
ve în lupta pentru evitarea retro
gradării, sînt Progresul — A. S. A. 
Bacău la băieți, Crișul — A.S.A. Cluj 
și Știința Timișoara — S.S£. Rm. 
Vîlcea la fete.

Arhitectura 59 — 50. Clasamente: 
masculin : 1. Politehnica 2 p, 2. I.GF. 
1 p, 3. Universitatea 1 p, 4. I.P.G.G. 
0 p; feminin: 1. I.C.F. 2 p, 2. Poli
tehnica 1 p, 3. Universitatea 1 p, 4. 
Arhitectura 0 p.

Ultimele partide au loc azi pe te
renul Știința, începînd de la ora 
17,30. După disputarea meciurilor va 
avea loc festivitatea de premiere. 

UNIUNEA REGIONALA A COOPERATIVELOR 
MEȘTEȘUGĂREȘTI DIN REGIUNEA MUREȘ AUTONOMA 

MAGHIARĂ

oferă pentru turiști și oamenii muncii veniți la odihnă sau în 
trecere prin regiune, următoarele servicii prin unitățile sale 
de deservire :

I. Reparații, întreținere și spălat turisme și motociclete 
prin unitățile :

— Cooperativa Metalul Tg. Mureș, str. Lăpușna nr. 6, 
telefon 38-93 (funcționează permanent) ;

- Cooperativa Voința Odorhei, str. Insulei nr. 2, telefon 
406 (funcționează permanent);

- Cooperativa Deservirea Sovata-Băi, str. Csorgi nr. 1, 
(funcționează în perioada sezonului turistic).

II. Reparații și întreținere auto-moto prin unitățile :
- Cooperativa Munca colectivă-Toplița, str. Libertății 

nr. 3 (amplasată pe șoseaua către stațiunea Borsec) ;
- Cooperativa Lacul Roșu Gheorghieni, str. Băii nr. 16, 

telefon 264 (pentru stațiunea Lacul Roșu) ;
- Cooperativa Oltul Miercurea Ciuc, str. Petofi nr. 53, 

(funcționează permanent). Tn timpul sezonului în cadrul ace
leiași cooperative în stațiunea Tusnad - Complex deservire, 
telefon 21 ;

- Cooperativa Deservirea Tîrnăveni, telefon 466.
III. închirieri de obiecte turistice și distractive ca : corturi, 

hamace, saci de dormit, aparate foto, radio portative, mag- 
netofoane, jocuri distractive etc. prin Complexele de deser
vire din stațiunile : Sovata, Tusnad, Borsec și orașele Tîrgu 
Mureș, Miercurea Ciuc.

bd. Bălcescu, bd. Magheru, bd. Ana 
Ipătescu, piața Victoriei, șos. Kise- 
lef, Casa Scînteii, șos București— 
Ploiești (întoarcerea la km 10,5), apoi 
înapoierea pe același traseu pînă la 
piața Victoriei, calea Victoriei, Pala
tul Telefoanelor (sosire).

UNDE DUCE LIPSA DE 
PREVEDERE

La Cluj, în cea de a doua etapă 
a campionatului republican pe echipe, 
gazdele au avut, în ansamblu o com
portare meritorie întrecînd atît am
bele formații feminine ale cluburilor 
bucureștene Dinamo și Rapid, cît și 
pe cea masculină a feroviarilor. Și 
nu mult a lipsit ca succesul clujenilor 
să fie deplin. Ei au pierdut întrece
rea (la punctajul general) cu dina- 
moviștii la o diferență mică (7 p). 
Și asta, cu toate că antrenorii clujeni 
au comis două erori care au influen
țat direct rezultatul final.

în primul rînd este vorba de lipsa 
de prevedere la înscrierea unei re
zerve în proba de înălțime bărbați. 
Ladislau Țuka, „omul nr. 2”, a lipsit 
nemotivat de la concurs, privînd for
mația locală de puncte prețioase. Iar 
juniorul Andrei Șepci, care ar fi putut 
oricînd să-l înlocuiască, și cu o să
ritură de 1,90 m să dubleze succesul 
lui G. Porumb, a fost nevoit să ră- 
mînă simplu spectator în tribună !

De neiertat a fost și „ideea” alcă
tuirii unei noi formule în ștafeta de 
4 x 100 m femei. Rezultatul ? Lipsite 
de omogenitate și de o pregătire în 
comun, clujencele au depășit spațiul 
rezervat la schimbul doi (adică exact 
unde a lipsit tînăra Maria Imecs) 
răpind astfel echipei lor cel puțin 2 
puncte prețioase. Iată, așadar, ce se 
întîmplă cînd se subapreciază măsu
rile de precauție și se caută „inavo- 
ții“ de ultim moment. (A. V.).

Mîine, primul joc 
interbucureștean: 
Dinamo—Rapid

Etapa de mîine a campionatului 
republican de polo pe apă programea
ză prima confruntare dintre două 
formații bucureștene, ambele neînvin
se pînă în prezent. Este vorba de 
întîlnirea care opune campioanei ță
rii, Dinamo București, pe proaspăta 
promovată în prima categorie. Rapid 
București. Meciul se dispută duminică 
dimineața, la bazinul Dinamo, avînd 
în deschidere (ora 9.30), jocul dintre 
Steaua șl Mureșul Tg. Mureș.

Celelalte două partide ale etapei 
se desfășoară la Arad (I.C.A.—Steaua) 
și Oradea (Crișul — Industria linii 
Timișoara). Meciul dintre Știința Cluf 
și C.S.M. Cluf este amînat.

CONCURSURI... REZULTATE
• BAC AU. Concurs pentru selecționa

rea reprezentativei regiunii în vederea 
campionatului republican pe echipe. 
100 m: I. Orghidan 10,9; lungime : Eug. 
Pereteateu 7,11 ; FEMEI : 100 m: Maria 
Hodorogea 12,7; 400 m: Elisab. Baciu 
60,0.

• HUNEDOARA, cîteva recorduri re
gionale eu fost stabilite în localitate. 
80 mg : Maria Salamon 12,5; înălțime: 
Salamon 1,43; pentatlon: Salamon 3 660 
p; 3 km marș: I. Catrina 14:51,2; T. Șer- 
ban 15:18,8 rec. juniori; 5 km marș: Ca
trina 25:01,0; 10 km marș: Catrima 50:22,0. 
Alte rezultate: 110 mg: T. Salamon 15,2; 
înălțime: R. Moise 1,86; 3000 m; P. Kd- 
rosi 8:58,6. (V. Albu-coresp.).

• IAȘI. Etapa orășenească a campio
natului școlar, loo m: L. Irimia 11,6; 
400 m: V. Mihăiescu 52,9; înălțime: C. 
Kinder 1,75; FETE: 60 m: El. Zaharia 
7,9; disc: M. Robotă 30,09. Au participat 
peste 600 de elevi și eleve. (M. Robotă- 
coresp.).

• TURDA. Campionatul școlar — eta
pa orășenească. 80 m: I. Covaci 10,4; 309 
m: C. Giurgiu 43,2; FETE: 60 m: V. 
Bucur 8,3. Meci între Arieșul și C.S.O. 
B. Mare: 48—38 la fete și 64—48 ia băieți. 
(P. Lazăr-coresp.).

• PITEȘTI. Concurs de verificare al 
selecționabililor pentru reprezentativa 
regiunii. 100 m: S. Pasniciuc și I. Savu 
11,7; 400 mg: Gh. Toma 65,4; triplu: C. 
Corbu 14,20-rec. regional; FETE: suliță: 
M. Dumitru 35,81. (I. Vorovenci-coresp.).

@ CLUJ. Atlețil de la Șc. m. 8 „N. Băl
cescu" au obținut cîteva rezultate pro
mițătoare: COPII: Dan Vigu (n. 1951) 
1,65 m la înălțime, 5.45 m la lungime și 
7,8 pe 60 m.); JUNIOARE: 60 tn: J. 
Lazăr 7,8; 100 m: Lazăr 12,8; lungime: 
FI. Iușan 4,84; 500 m: R. Chișu 1:31,8; 
JUNIORI: 100 m: V. Luca 11,5; lungime: 
I. Moldovan 6,08; Înălțime: M. Popescu 
1,80; triplu: Em. Olteanu 13,03; 300 m : 
Em. Cociș 38,2; I. Irimie 38,3; ciocan (5 
kg): St. Toth 42,21. (D. Olteanu-coresp.).

• BUCUREȘTI, pe stadionul Tinere
tului a avut loc campionatul Capitalei 
pentru copii. O comportare bună au 
avut atleții de la Viitorul, S.S.E. I și 
H. FETE: 60 m: M. Pretorian 8,5; 300 m: 
Pretorian 45,1; lungime: El. Mîrza 4,59; 
Înălțime: El. Mîrza și G. Popescu 1,39; 
greutate: M. Micu 10,37; mingea de oină: 
FI. Crăciun 40,12; BĂIEȚI: 60 m: R. Io- 
nescu 7,5; 500 m: C. Vasile 1:15,3; lun
gime: R. Ionescu 5,34; înălțime: S. Mîz- 
găreanu și A. Cosmănescu 1,50; greu
tate: D. Răiletanu 11,40; mingea de oină: 
H. Harghir 68,79. (N. D. Nicolae-coresp.).

In Bucegi și Postăvar activitatea continuă
Faptul că în Bucegi și în Postăvar 

există și acum multă zăpadă, a deter
minat comisiile de specialitate din 
regiunile Ploiești și Brașov să con
tinue activitatea competițională a 
schiului. Zilele trecute, de pildă, pîr- 
tia de la Vîrful cu Dor a găzduit 
un frumos concurs rezervat juniorilor. 
Probele de slalom special și slalom 
uriaș au fost cîștigate de Virgil Brenci 
și Dorin Munteanu, ambii de la Stea
gul roșu Brașov. „Cupa primăverii",

Săptămîna viitoare pe ecrane

• Imaginea : OCTAVIAN BASTI • Muzica : LIVIU GLODEANU 
© Decoruri : ELENA FORȚU

Cu : DANA COMNEA, STEFAN CIOBOTÂRASU, SILVIU STÂN- 
CULESCU, EMANOIL PETRUT, TOMA DIMJTRTU, ILEANA STANA 

IONESCU, DRAGA OLTEANU, GHEORGHE RADU

Actualități
• Stadionul Dinamo din Gapitală 

va găzdui mîine dimineață tin
sânt concurs de dirt-track. întrecerea) 
este programată la ora 9,45. Proc^a-, 
mul cuprinde opt manșe, iar în pauza 
meciului de rugbi Selecționata Pirinei- 
lor — Selecționata București se va 
alerga o manșă între primii patru 
clasați. La startul acestui concurs vor 
fi prezenți : I. Cucu, M. Alesandrescu, 
și N. Ditescu (Metalul), Al. Șinca, 
Al. Datcu, R. Jurcă și I. Orban 
(Steaua), Al. Pop și R. Temistocfe- 
(Dinamo).

• Mîine la Focșani sînt progra
mate întrecerile etapei regionale a 
campionatului republican de viteză 
pe circuit. Motocicliștii din reg. 
Galați, care se vor întrece în orașul 
Focșani, vor primi vizita unor cu- 
noscuți alergători bucureșteni. Ulti
mii vor lua startul (afară din con
curs) la întrecerile de viteză pe 
circuit (dimineața) precum și la un 
concurs de obstacole (după-amiază).

• Și la Timișoara, tot mîine, se 
va da startul în campionatul repu
blican de viteză pe circuit, etapa re
giunii Banat. Programul cuprinde a- 
lergări la toate clasele de capacitate 
înscrise în competiție.

Gazdele — favorite
în majoritatea meciurilor

de mîine
Mîine se vor desfășura, în Capi- ■ 

fală și în țară, șapte dintre meciurile 
celei de a X-a etape a returului cam
pionatelor republicane de categoria A 
în seriile I, conform următorului pro
gram, în care primele echipe sînt 
gazde și — cu două excepții — favo
rite : Progresul București—Petrolul 
Ploiești, Știința Timișoara—C.S.M.S. 
Iași, Dinamo Bihor—Farul Constanța 
(favorit Farul), Știința Galați—Con
structorul Brăila (masculin), Progre
sul București—Știința București (fa
vorită Știința), Farul Constanța—C.P. 
București, Partizanul roșu Brașov— 
C.S.M. Cluj (feminin).

oferită de organizatori, a fost cuceri
tă de tinerii schiori de la Ș.S.E. Sinaia. 
Au mai participat juniori de la Stea
gul roșu Brașov, Carpați Sinaia, Ca- 
raimanul Bușteni, Dinamo Brașov și 
Ș.S.E. Brașov.

Mîine, în Postăvar, v-a avea loc un 
alt concurs organizat de comisia de 
schi din regiunea Brașov. întrecerea 
va consta dintr-o probă de slalom 
special rezervată juniorilor și copiilor.



Cel mai grozav cuplajI
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Ca toate echipele de fotbal care se respectă, reprezentativele de copii ale 
străzilor Fabrica

de med.
de Spirt și G-ral Ipătescu 
De la stingă la dreapta:

au ținut să se fotografieze înainte 
Irina... și ceilalți fotbaliști.

Ion MileaFoto :
vă re- 
sportiv 
grozav 
dispu-

Stimați cititori, 
I latez din Parcul
/ Dinamo cel mai
L cuplaj fotbalistic ____
J tat duminică în Capitală.

De ce n-ați fost anunțați 
și dumneavoastră ? Nu 

uJ’^știu. Eu am trecut în- 
i| tîmplător pe acolo, în mo
to mentul cînd... Eusebior
F după o cursă spectaculoa-
I să pe centrul terenului,
9 introducea pentru a doua
k oară balonul în plasă.
/ Vă imaginați, n.am mai
% plecat.
L Meciul, după cîte am
f aflat, a început în nota
k de dominare a - =
1 lui... Pele. Ionescu trimi-
[ te o pasă lungă pe partea
\ stingă a terenului, Irina
f o interceptează, driblea-
I ză doi adversari și cînd
1 să treacă de ultimul apă

rător, fata e deposedată
I de balon. Galeria stră
in zii Fabrica de Spirt în-
k curajează puternic : Hai
f Irina !, hai bă-ie-ții!...
a Acum, atacă în trombă
L formația străzii Beiul
f «Constantin din cartierul
s Tei. Mingea este la Euse-
k bioj ^căpitanul echipei (în
r catmogul cl. a IV-a a
k școlii nr. 30 e trecut Is-

. trate, dar asta nu contea. 
f ză, deoarece toți îi spun
3 „Eusebio"). Acesta

de-i scapără tenișii
I picioare, trece
? care maicnează
i terenului. ______
I dîncime, dar arbitrul în-
’ tîlnirii Nicolae Apostol
k (student în anul IV la
* I. C. F. — specializarea
l fotbal —) fluieră sfîrșitul
J primei reprize. ,
“ Profit de pauză și a- 
k fiu că meciul se desfă-
F șoară în cadrul campio-
h natului inter-străzi orga-
ț nizat de clubul Dinamo.
k Pînă acum și-au măsurat
L forțele 300 de copii, re-
f prezentând selecționatele
k a 20 de străzi. Concursul
I este dotat cu „Cupa Tînă..

rul Dinamovist“, iar fina- 
fe la va avea loc duminică
9 16 mai pe același stadion.
» Echipa copiilor din blocul
J Oireșica 'este antrenată de

Ene i. Micii fotbaliști de
| pe strada Beiul Constan-
‘ tin au ca antrenor pe
h tînărul ajustor Victor Bă-

loiu de la „Electrobobina- 
jul“. De sportivii de pe 
strada Fabrica de Spirt 
se ocupă mecanicul Mir
cea Stan de la Autobaza 
Bucureștii Noi. îi 
scurt interviu.

— De cît timp 
nați echipa ?

— Din toamna 
trecut. O fac din pasiune, 
din dragoste pentru copii 
și fotbal. Consider că a 
te ocupa de activitatea 
sportivă a copiilor de pe 
strada pe care locuiești 
este un lucru foarte im
portant. Fotbaliștii cele
bri și-au făcut debutul în 
fotbal tot în echipe de 
străzi.

— Cum vă pregătiți ? — 
întreb.

— In 
vineri 
de pe

echipei

fuge 
din 

de linia 
____ centrul 
pasează în a-

iau un

antre-

anului

>
fiecare miercuri și 
după-amiază copiii 
strada Fabrica de

string
nr. "

în fața 
21—23, unde 

De acolo, mer. 
terenul din Par.

Spirt se 
blocului 
locuiesc, 
gem pe _______ __
cui Dorobanți și facem 
antrenament.

— Participă și Irina ?
— Cu multă conștiin

ciozitate ! De aceea am 
și băgat-o în echipă. Am 
făcut acest lucru din mai 
multe motive. Intîi, spre 
a dovedi puștilor că în e- 
chipă intră cel mai bun 
Apoi, că dacă nu 
gătesc bine, spre 
lor prestigiul 
noastre la fotbal 
apăra... fetele. In , , 
așa cum am bănuit, irina 
nu va fi selecționată ca 
fotbalistă, însă specialiș
tii clubului Dinamo îșt 
vor da seama că este o 
bună alergătoare, o ju
cătoare talentată și în
drăzneață, o sportivă de 
viitor.

La reluare, fotbaliștii 
de pe str. Beiul Con
stantin insistă și cîștigă 
partida cu 2—1 (1—1). în 
•continuarea cuplajului se 
întrec formațiile străzilor 
Zambilelor și Ilie Pinti- 
lie. Meci dramatic. cu 
1—1 la pauză și 5—5 după 
prelungiri. Cîștigă echipa 
„Ilie Pintilie“ prin trage-

ALTE RE-
Maglstrala

re la sorți.
ZULTATE;
Nord-Sud _  General Ipă-
tescu “ “
leasa 
3—1 
G-ral.

Frumos cuplaj, frumoa
să inițiativă !

0—3 (0—2), Mîntu- 
— Cîmpia Turzil 
(0—0), Caranda — 
Ipătescu 4—3 (0—0).

VASILE TOFAN

Pe blocnotes își fac loc 
multe însemnări culese in 
„Cursa Păcii", pe care nu 
le poți include in cronici 
și comentarii. Pentru aces
tea pagina de „Magazin" 
mi se pare o gazdă potri
vită.
ZAAF TATAL ȘI FIUL
Mai intîi mi-a atras a- 

tentia antrenorul echipei 
Algeriei. Mi se părea că-1 
eunosc. Apoi mi-am dat 
seama că-i văzusem figu
ra în ziare. Este fostul 
ciclist Kebaili, participant 
ia numeroase ediții ale 
Turului Franței. Stînd de 
vorbă cu Kebaili am aflat 
că tînărul ciclist Tahar 
Zaaf din echipa sa este 
fiul cunoscutului rutier 
Abdel Kader Zaaf, partici
pant și el la marile între
ceri cicliste profesioniste.

— Ce face Abdel?
— La cei 45 de ani mai 

concurează cu succes.
— Glumiți ?
— De loc. In aprilie a 

avut loc la Alger o cursă 
tradițională, la startul că
reia s-au prezentat peste 
100 de cicliști. Pe primul 
loc s-a clasat Zaaf — fiul, 
iar pe locul secund Zaaf- 
tatăl.

— Nu s-ar putea 
că fiul a fost prea ama
bil cu tatăl..

— Ce vreți, tinerețea 
este pretutindeni învingă
toare, dar semnificativ este 
faptul că Abdel predă șta
feta în mîinî bune.
SALUTARI LUI VER- 

NESCIJ
Printre gazetarii care 

seara cer cu insistență la 
biroul de presă foile eu 
rezultate se află și un tî- 
năr blond, cu statură atle
tică. Este campionul olim
pic, mondial și european 
de caiac Dieter Krause 
(R.D.G.).

— Vă știam pasionat a! 
caiacului

— Sini 
una este 
pasiunea

trebuie să știți că am ter
minat anul trecut Faculta
tea de ziaristică și am 
fost angajat la ziarul 
NEUES DEUTSCHLAND 
ca redactor de sport. Și 
prima mea mare misiune 
este legată de a XVllI-a 
ediție a „Cursei Păcii”.

— Așadar, vom face 
drumul împreună pînă la 
Varșovia ?

— Nu. La Dresda mă 
opresc. Trebuie să mă în
torc la Berlin, fiindcă du
minică 16 mai mă voi pre
zenta la 
primului 
țional al

— Vă 
ces.

Praga la startul 
concurs intema- 

anuliti.
doresc mult suc-

— Mulțumesc. Vă rog 
să-i transmiteți bunului 
meu prieten Aurel Vernes- 
cu multe salutări. Aștept 
cu nerăbdare să ne înfil- 
nim pe Snagov, la „eu
ropene".

H. NAUM

fotbalist

spune

șl acum. Dar 
meseria și alta 
sportivă. Deci

se pre- 
rușinea 
străzii 
îl vor 
sfîrșlt, RĂZBUNAREA

După numai 4 luni de 
activitate la echipa 
Aracuja, antrenorul 
zilian Juan Vallaz 
înaintat demisia.

De ce ?
El obișnuia să spună 

fotbaliștilor săi: „Nu vă 
însurați ! Căsătoria este 
o adevărată otravă pen
tru un fotbalist. Aveți 
tot timpul să întemeiați 
o familie ci nd nu veți 
mai juca*.

Posta
=9 -222^=

AUREL MIJA, ARAD, 
VASILE TEODOR, BUCU
REȘTI, V. TIMOFTE, SI
BIU și STANCU PECHICI, 
BUZĂU. — Dv. propuneți 
să facem o schimbare în 
datele de apariție a zia
rului nostru : să înlocuim 
miercurea cu- duminica, 
pentru a putea relata a 
doua zi — și nu lunea, ea 
pînă acum — manifesta
țiile sportive :e se orga
nizează, în mod cbișnuit, 
sîmbăta. Este o propunere 
asupra căreia vom re
flecta.

NICOLAE NICULESCU, 
BUCUREȘTI. — In urmă 
cu 25—30 de ani Constan
tin Cionoiu a fost 
dintre bunii noștri 
profesioniști.

unul 
boxeri

de apreciat însă 
fost cel mai bun 7“ luat pe 
ansamblul categoriilor.

FEMEILOR...
F.C. 
bra- 
și-a

Aceste .sfaturi' le-au 
înfuriat la culme pe... lo
godnicele jucătorilor, 
care abia așteptau să 
apară în fața oficierului 
de stare civilă. Ele l-au 
pîndit de mai multe ori 
pe Juan Vallaz și l-au 
bătut... măr. După a 11-a 
bătaie, Vallaz n-a mai... 
rezistat și și-a dat de
misia.

Recent, Papa Paul al 
Vl-lea a Investit o serie 
de cardinali noi. Prin
tre aceștia se găsește șl 
un... fost jucător de fot
bal 1 Este vorba de mon
seniorul Enrico Dante 
care, în urmă cu cîțiva 
ani, a jucat la o serie 
de echipe din Roma...

Foarte mul ți sportivi Ita
lieni spun că lui Dante îi 
stătea mult mal bine in 
echipamentul de fotbalist 
decît în cel actual de 
popă,

■— Brazilianul Fele bea lapte în afara tere
nului și e SPIRT în careu. Unii dintre înain
tașii noștri consumă spirt în afara terenului și 
sînt PAP Ar LAPTE în careu !

Desen de Al. Clenciu

Cardinalul

— Ce nervos e șeful azi, se vede că iar stă 
prost „Farul Constanța" III

Desen de Adrian Andronic

Caleidoscop pugilistic
• Renumitul 

list italian Bruno 
tin, în al cărui palma
res figurează titlurile 
europene atît de ama
tori, cît și de 
niști, a primit 
cît se poate de 
tentă dovadă a 
rii de care se 
pe meleaguri 
tate. Un suporter austra
lian, în a cărui țară a 
susținut Visintin meciuri 
frumoase prin anii 1954, 
1956, 1957 și 1961, i-a 
lăsat prin testament ave
rea. După cum scrie în 
extrasul de legatar, „pen
tru frumoasa impresie 
asupra artei pugilistice...“

• Modificarea unor 
reguli de box în Sta
tele Unite îi pune pe 
mulți boxeri din aceas
tă țară în pericol de a 
fi învinși din cauza, 
părătorii de gingii. în- 
tr-adevdăr, dacă din lo-

înclina pen-Personal, aș 
tru Lucian Popescu, Toma 
Aurel și Ion Popa.

GICA SAMSONESCU, 
FĂLTICENI. Vasile Pe- 
teanu, care s-a remarcat 
în ultimul timp în linia 
de fund a Progresului, 
provine de la Jiul Petrila. 
E înalt, are un plasament 
bun și vrea să arate că 
atât el cît și Progresul 
vor fi și la anul în „A“. 
De Progresul sîntem mai 
puțin... siguri, dar, fi
rește, zaruriie nu sânt încă 
aruncate. Mai sînt 5 e- 
tape !

MIHAI DRAGOMAN,
CRAIOVA. — Suciu, por
tarul echipei Steaua, este 
complet restabilit de 
urma accidentului 
în toamnă, 
l-am văzut 
la cuplajul de 
Sperăm să-l 
curind și pe

PETRU 
BUCUREȘTI.
meciuri dintre Rapid 
Petrolul, care s-au înche
iat la scurtă distanță cu 
rezultate total contradic
torii — 6—1 și... 0—6 — 
s-ou disputat pe stadionul 
„23 August" din București, 
întîlnirile respective au 
avut loc în cadrul cam
pionatului.

B. BUZOIANU, BUCU
REȘTI. — Viorel Mateia- 
nu este originar din co
muna Boldești, regiunea

pe 
_ suferit 

Deocamdată 
în... tribună, 

duminică, 
vedem cît de 
teren !
L PETRE, 

— Ambele 
și

profesio- 
recent o 

consis- 
aprecie- 
bucură 

îndepăr-

a'

In patru noduri
vitura adversarului le 
cade apărătoarea, ei vor 
fi numărați pînă reușesc 
să o pună la loc, chiar 
dacă nu au luat... legă
tură directă cu podeaua. 
Iar dacă și-o scot inten
ționat, capătă un aver
tisment Și se știe cît de 
greu atîrnă așa ceva...

• Pugilistul sovietic 
Ghenadi Șatkov, în al 
cărui palmares strălu
cesc titlurile europene 
și chiar o medalie olim
pică de aur (Melbourne 
1956), a fost numit rec
tor adjunct al Universi
tății din Leningrad. încă 
o dovadă (a cîta oară ?) 
că sportul și cartea fac 
casă bună, 
preocupare 
ceva_

dacă există 
pentru așa

Patru
Simon, Danny

frați. • 
bin, 
Max
gat 
de box (desfășurată 
orașul lor,

Voleibaliștii de la Ști
ința Brașov au promo
vat în categoria A.

la colegii lor primescDe _ __  _______
Felicitări neîncetat.
Nu-i gata anul studențesc 
Și totuși el... au promovat.Și

După boxul practicat 
la gala de sîmbătă sea
ra, I. Mihalic promite 
să facă o figură fru
moasă la „europene".

Dovedi băiatu-nflne
Că promite. Și e bine.
Dar întreb — sper nu în 

vint 1
7Se va tine de euvînt

Echipa de polo 
apă știința-Cluj a 
întrecută cu ’0—0 
către Diniamo 
rești.

pe 
fost

de 
■RtîCI 1-

refuzat orice gustareA _
Portarul lor, fără ocoluri. 
Era sătul, pe cit se pare, 

înghițise... 10 goluri.Că

Ro-
« • - FPollak — au cîști- 

în aceeași reuniune 
în 

Nottingham, 
din Marea Britanie) me
ciurile susținute. Fără 
îndoială, succesul a fost 
sărbătorit printr-un straș
nic chef în familie...

Fotbaliștii 
de la C.F.R. 
și Oaneea de la 
mia Făgăraș au 
eliminați 
pentru 
procă.

la mintea

de pe 
lovire

Leahevici
Roșiori 

Chl- 
losi 

teren 
reei-

V
Din lovire ies seîntei. 
Numai din lovirea lor 
Am văzut, ieșiră... ei.

VICTOR TEODOR

tuturor,

• Fostul campion mondial 
de box la toate categoriile, 
italianul Primo Camera, 
nu este — cum s-ar putea 
crede — cel mai „mare" 
boxer care a evoluat vre
odată, cu cei 2,05 m înălți
me și 118 kilograme greu
tate. La sfîrșitul secolului 
trecut in ring a evoluat 
negrul canadian Henry 
Johnson, care cîntărea 119 
kilograme și măsura™ 
2,19 m I

e- 
ce- 
vă

jucat 
afară 
are 7

Ploiești. Și totuși a 
...în toate părțile 
de Petrolul ! Cîți 
27.

ȘTEFAN KISS,
— Nu se fac clasamente 
ale primelor 6 locuri la 
campionatele mondiale de 
fotbal. Se stabilesc locu
rile 1—2. o dată cu dispu
tarea finalei, și 3—4, dună 
meciul de baraj 
cele ’ ' ’ \
în semifinale. La _____
în 1962, clasamentul a fost 
următorul: 1. Brazilia, 
Cehoslovacia, 3. chile, 
Iugoslavia.

ION PASCU, BUCU
REȘTI. — Fl. Voineia a de
butat în categoria A în 
formația Petrolului. Este 
adevărat : a jucat și a și 
marcat un gol în meciul 
de pe stadionul ,,23 *
gust" din Capitală, 
care Petrolul a 
Steaua cu scorul de ...6—2. 
Cei de ba Steaua 
iertat pentru asta. Nu 
știm dacă și pentru golu
rile... ratate de cînd e ia 
Steaua !

SERGIU C I O R B E A, 
CÎMPULUNG MUSCEL. — 
„In orașul nostru 709/a țin 
cu Steaua, 15% cu Rapid, 
6°/o cu Știința Cluj, 4% cu 
Dinamo Pitești, 2°7o cu Di
namo București etc.”. Cum 
ați stabilit aceste procen
taje ? Ați făcut o ...elec
trocardiogramă a tuturor 
iubitorilor de fotbfâl din 
oraș și ați înregistrat bă-

în 
ani

ZALÂU,

dintre 
două echipe învinse 

'" ’ " Chile,

Au- 
în 

învins

tăile inimii pentru o 
Chips sau alta 7 îmi 
reți, în continuare, să 
mărturisesc cu cine „țin- 
eu. Dacă o să vă spun că 
„țiu** cu Fructexport Foc
șani din categoria C., o 
să mă credeți 7... Și acum 
să vă răspund la celelalte 
întrebări : 1)

In cursă spre titlu. 
Rapid a pierdut un 
punct prețios „acasă** 
în meciul cu U.T.A.

Pe ce adresă

r
• Floyd Patterson a de
clarat unor ziariști din 
New York că el cheltuiește 
aproape 3 000 de dolari pe 

a se... machia 
astfel să circule 
fără a fi recu-

1-au... puteți trimite careuri de 
cuvinte încrucișate ? Da- 
că-s bune, și pe adresia 
noastră. Dacă nu, pe a 
altora ! 2) Clubul Steaua
a 'uat ființă la 1 august
1947, sub denumirea Aso
ciația sportivă i, Arma ta” 
(A.S.A.). Prima partici- 
piare la campionatul cate
goriei A la fotbal: 1947—
1948. Bilanțul: locul 10 din 
12 echipe participante.

ION POȘTAȘU
Desene de
NEAGU (RADULESCU

an pentru 
și a putea 
pe străzi 
noscut.

Rapidiștii o „scrîntiră" f 
Ii cunosc, așa li-e genul: 
Nu... cobesc, dar nu mă 

miră 
Dacă pierd și-acuma... 

trenul 1

Arbitrul G. Bîrsan 
(Galați), de profesie 
medic, a condus slab 
meciul Dinamo Bucu
rești — Minerul Baia 
Mare.

Fotbaliștii de el spun; 
E un medic foarte bun.
Insă cei de la spital
II prefera la... fotbal !

ELIZA FILIP
București

TEATRU FOTBALISTIC
Echipa după înfrângere — Casa inimilor 
Adevăratul antrenor — Șeful sectorului 
Fundașul advers — Umbra 
Jucătorul ideal — Paharul cu apă 
Meci la televizor =• Școala nevestelor 
Echipă în zona retrogradării — Orfeu

RADU POP

sfărimate 
suflete

în infern



ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Trimisul nostru special In „Cursa Păcii", H. NAUM, transmite:

C. Dumitrescu pe locul 6 în clasament
• FOSTUL LIDER A. PETROV A ABANDONAT • ETAPA CONTRACRO NOMETRU — ETAPA 

TINEREȚII • G. LEBEDEV, NOUL LIDER

FOTBAL P£ GLOB

' Cea de a XVIII-a ediție a „Cursei 
Păcii* a continuat azi cu etapa a 
"Vl-a desfășurată între localitățile 
jChlumec n. Cidl — Pardubice de-a 
lungul a 54 km. In dimineața zilei 
caravana a efectuat transbordarea 
dintre Praga și Chlumec de aproxi
mativ 100 km. La ora 15,30 a început 
■să se dea startul în această etapă 
individual contracronometrului, cei 
68 de rutieri plecînd din minut în 
minut în ordine inversă a clasamen
tului general individual după 5 etape. 
Timpul a fost noros, însă spre 
■bucuria alergătorilor nu a plouat. 
Traseul a fost în general plat dar a 
cuprins și unele porțiuni de urcuș. 
Cea mai mare surpriză o constituie 
faptul că Alexei Petrov, liderul ce
lor 5 etape ale „Cursei Păcii' din 
acest an, a abandonat la km 30 
fiind bolnav de furunculoză. Tot o 
'surpriză poate fi socotit și faptul că 
etapa nu a fost cîștigată de nici unul 
dintre cei trei mari favoriți: Swerts 
(Belgia), Smolik (R.S.C.) și Dumitres
cu. Etapa a fost dominată de per
formanțele alergătorilor tineri. Du
mitrescu plecat la ora 16,59 a fost 
ajuns Ia km 15 de Zielinski plecat 
cu un minut mai tîrziu. Deși, așa 
■cum ne-a declarat, nu se simțea în 
plenitudinea forțelor, el nu s-a des
curajat și a rulat în continuare cu 
toate puterile realizînd al 7-lea timp 
al zilei. Bună ni se pare și compor
tarea lui I. Ardeleanu. Nu același 
lucru putem spune însă despre Zie
gler, Stoica, Zanoni și Moiceanu care 
au realizat rezultate mediocre și sub
mediocre. Socoteam că acești patru 
•alergători își vor mobiliza mai mult 
forțele pentru a aduce beneficii de 

’timp echipei și implicit pentru a con-

Boxul profesionist 
a făcut o nouă victimă
NEW YORK 14 (Agerpres). — Pe 

’ringul arenei centrale din Philadel
phia boxul profesionist a făcut o 

■ nouă victimă. învins prin k.o. de 
Ijeotis Martin, pugilistul ameriean 

țLucien Sonny Banks a suferit o co- 
moție cerebrală. Cu toate că i s-a 
tăcut o intervenție chirurgicală, el a 
decedat. 

tribui la ridicarea ei pe un loc supe
rior în clasament. Singura veste bună 
pe care o pot oferi azi cititorilor 
noștri este aceea că Dumitrescu se 
află acum pe locul 6 In clasamentul 
general individual la distanțe mici de 
alergătorii situați înaintea sa.

La sosirea cicliștilor în această 
etapă a asistat din tribuna stadio
nului orășenesc, cosmonautul sovie
tic locotenent-colonelul Alexei Leonid 
Leonov. Seara, la masă, el a venit 
în mijlocul componenților echipei 
române și strîngîndu-le mina le-a 
urat succes în această grea întrecere 
sportivă, după care a semnat cu plă
cere în blocnotesul meu.

CLASAMENTUL ETAPEI: 1. Zie
linski (R-P.P.) lh 16:49,0; 2. Peschel 
(R.D.G.) lh 16:56,0; 3. Desvages
(Franța) lh 17:11,0; 4. Ritter (Dane
marca) lh 17:11,0; 5. Ampler (R.D.G.) 
lh 17:20,0; 6. Smolik (R.S.C.) lh
17:43,0; 7. C. DUMITRESCU lh
17:50,0; 8. Swerts (Belgia) lh 18:02,0; 
9. Heller (R.S.C.) lh 18:09,0; 10. Ma- 
giera (R.P.P.) lh 18:13,0; ... 12. I. Ar
deleana lh 18:19,0; 28. W. Ziegler 
lh 20:11,0; 52. I. Stoica lh 22:05,0; 59. 

Finala campionatului universitar de rugbi al Franței a reunit la Bor
deaux, echipele Bordeaux E.C. și Pat is University Club. A ciștigat 
echipa din Bordeaux la un scor concludent: 21—6. In fotografie: 

rugbiștii de la B.E.C. și P.U.G. își dispută o .tușă" spectaculoasă
Foto : France-Presse

L. Zanoni lh 22:37,0; 71. G. Moicea
nu lh 24:20,0- CLASAMENTUL ETA
PEI, ECHIPE: 1. R.D.G. 3h 52:53,0;
2. R.S. Cehoslovacă 3h 54:40,0; 3. 
R.P.P. 3h 55:23,0; 4. R. P. Română 
3h 56:20,0. CLASAMENTUL GENE
RAL PE ECHIPE: 1. U.R.S.S. 50h 
16:21,0; 2- R.D.G. 50h 21:18,0; 3. R.S. 
Cehoslovacă 50 h 23:24,0; 4. R.P. Po
lonă 50h 25:14,0; 5. Belgia 50h 26:28,0;
6. Franța 50h 34:18,0; 7. ROMÂNIA 
50h 35:53,0; 8. Danemarca; 9. R. P. 
Ungară; 10. Olanda; 11. R.S.F.I.; 12. 
R.P. Bulgaria; 13, Echipa internațio
nală. CLASAMENT GENERAL INDI
VIDUAL: 1- Lebedev (UR.S.S.) 15h 
58:03,0; 2. Swerts (Belgia) 16h 00:10,0;
3. Peschel (R.D.G.) 16h 01:09,0; 4. 
Zielinski (R P.P.) 16h 01:18,0; 5. van 
Springe] (Belgia) 16h 01:55,0; 6. C. 
Dumitrescu 16h 02:31,0... 32. L. Za
noni 16h 10:07,0; 40. W. Ziegler 16h 
13:40,0; 44- G. Moiceanu 16h 16:32,0; 
47. I. Ardeleanu 16h 21:26,0; A' I. 
Stoica 16h 26:27,0.

Azi se desfășoară etapa a VII-a 
Pardubice — Otrokovice (196 km) 
și mîine etapa a VIII-a Gottwaldov — 
Dubnica n.V. (136 km).

IN PRELIMINARIILE CAMPIONA
TULUI MONDIAL

La San Jose s-au întîlnit, în ca
drul preliminariilor campionatului 
mondial (grupa Americii centrale), 
reprezentativele Costa Rica și Jamai
ca. Partida s-a încheiat cu victoria 
fotbaliștilor costaricani cu scorul de 
7—0. Iată clasamentul grupei a 
XlII-a :
Mexic
Costa Rica
Jamaica

3 2 1 0 11: 2 5
2 110
3 0 0 3

7: 0 3 
2:18 0

CAMPIONATUL U.R.S.S.

Dinamo Moscova a terminat la ega
litate (0—0) cu Nefteanik Baku, iar 
Dinamo Minsk a întrecut pe Pahta- 
kor Tașkent cu 3—0. Clasament : Di
namo Tbilisi 8 p., Dinamo Minsk și 
Ț.S.K.A. 7 p.

UN MECI ORIGINAL LA PARIS

Pe stadionul «Parc des Princes* 
din Paris, în fața unui numeros pu
blic, s-a disputat un meci amical între

ȘTIRI • REZULTATE «ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
BOX. — Federația poloneză de 

box a anunțat oficial că la apropia
tele campionate europene de la 
Berlin (R.D.G.), programate între 22 
și 29 mai, nu va participa fostul 
campion european Z. Pietrzykowski 
(semigrea). De asemenea, Wallasek 
(mijlocie) a abandonat activitatea 
competițională, iar campionul olim
pic Kasprzilk (semimijlocie) este ac
cidentat. Formația Poloniei va avea 
următoarea componență: H. Skrzyp- 
czak, J. Galazka, B. Bending, J. 
Grudzien, J. Jkuje, L. Ciuka, J. 
Grzesiak, L. Slowakiewicz, S. Dra
gan, L. Dendersyrys. „Cocoșul” Ga
lazka este cel mai tînăr component 
al formației (19 ani).

CICLISM. — Ciclistul belgian Rik 
Van Looy a ciștigat și etapa a 15-a 
a Turului Spaniei, desfășurată pe ruta 
Pampeiuna — Bayonne (115 km). El 
a învins Ia sprintul final pe france
zul Grain, realizînd timpul de 3h 
48:09. In clasamentul general, conti
nuă să conducă vest-germanul Rolf 
Wolfshohl cu 77h27:13.

GIMNASTICA. — între 22 și 24 
mai se va desfășura la Sofia a V-a 
ediție a campionatului european fe
minin de gimnastică, la care vor 
participa sportive din Austria, An
glia, Belgia, Ungaria, R. D. Germană, 

reprezentativa Franței (1965) și oi 
echipă alcătuită din vechii interna^ 
ționali francezi (1958). Prima repre
zentativă a repurtat victoria cu scorul 
de 5—3 (2—2). Din echipa vechilor 
internaționali au făcut parte, printre 
alții : Jonquct, Marche, Penverne, 
Marcel, Kopa și Piantoni

BRAZILIENII IN CEHOSLOVACIA

în prezent, se află în turneu în 
R.S. Cehoslovacă echipa braziliană 
.Portuguesa“-Santos. în primul joc, 
echipa cehoslovacă „Te-Vjk Ostrava* 
a învins cu 1—0 (0—0) formația oaspe.

FERENCVAROS — ATLETICO 
BILBAO 3—0

în al treilea meci din sferturile do 
finală ale .Cupei orașelor tîrguri*i j 
Ferencvaros a dispus, la Budapesta, 
de Atletico Bilbao cu 3—0 și s-a ca
lificat în semifinale, unde va întîlni 
pe învingătoarea dintre Manchester 
United și Strasbourg (5—0 în primul 
joc). Cealaltă semifinală se •fâspStS’' 
între Atletico Madrid și Ji^ntu» 
Torino.

Spania, Italia, Polonia, Portugalia, 
România, U.R.S.S., Franța, R. F. Ger
mană, Cehoslovacia, Iugoslavia s< 
Bulgaria.

SCRIMA. — Intr-un meci interna
țional de floretă disputat la Varșovia, 
echipa masculină a R. P. Polone a 
învins cu scorul de 5—4 echipa Ita
liei. Punctele echipei poloneze au 
fost realizate de Franke (2), Rozycki 
(2) și Lisowski. în meciul decisiv, 
Franke a ciștigat întîlnirea cu La 
Ragione.

TENIS. — în mal multe capitale 
europene se dispută întîlnirile din 
cadrul optimilor de finală ale Cupei 
Davis (zona europeană). Iată rezult 
țațele, după prima zi de joc : Dane
marca — Anglia 1—0. (T. Ulrich — 
Taylor 6—4, 6—3, 6—3); Iugoslavia— 
Rhodezia 2—0 (Pitici—Stilwell 6—0, 
3—6, 6—4, 6—1; Iovanovici — 
Downdeswall 6—0, 6—1, 7—5); Sue
dia — Cehoslovacia 1—1; Italia — 
Brazilia 1—0; R. F. Germană — 
Luxemburg 1—0; Spania — Chile 
2—0; Austria — Franța 0—1.

La închiderea 
ediției

NOUTĂȚI TACTICE DIN FOTBALUL BRAZILIAN
Revista „FRANCE FOOTBALL" publică într-un,ul din recentele sale 

numere un articol consacrat noutăților tactice scoase în evidență de cam
pionatele de fotbal din Brazilia. Iată extrase din acest articol, apărut sub 
semnătura lui Alain Pontau și intitulat: „1—4—3—3 MAI MULT GA 
ORICÎND“,

FRANCE

FootbalL
Rio... Campionatele o dată încheiate, 

e momentul bilanțurilor. Specialiștii fac 
turul de orizont al sezonului care toc
mai s-a încheiat.

Două fapte au ieșit in evidentă: nu
mărul mare al incidentelor — ceea ce 
nu e in onoarea brazilienilor — pe 
terenurile de fotbal, și — al doilea fapt 
care a marcat anul 1964 — adoptarea 
de către majoritatea formațiilor din 
Brazilia a așezării 1—4—3—3. Aceasta 
nu pentru că Brazilia aderă la una din
tre formalele defensive atît de răspin- 
dite in arțumite țări din Europa, ci 
pentru că tehnicienii celui mai bun 
fotbal din lume au dovedit că această 
așezare e mai bună.

AL CUI E CENTRUL TERENULUI?

'Prea mult e iubit dincolo de Atlantic 
jfotbaluTspectaculos și, mai cu seamă, 
atacul, pentru a se încerca instituirea 
unui fotbal defensiv, așa cum ar părea 
că aduce acest 1—4—3—3. In Brazi
lia nu există „apărarea beton", nici 
„lacăte.". Și totuși, campionii lumii sînt 
de părere că tactica trebuie să fie me

reu In evoluție. Mai Intli de toate da
torită jucătorilor, care aplică pe teren, 
in fața sutelor de mii de spectatori, 
noutățile găsite de tehnicieni.

Deși ar putea să pară irațional ce
lor care sînt pentru ofensivă cu orice 
preț, controlul asupra mijlocului tere
nului are mare importanță: de aci țiș- 
nesc atacurile asupra porții adverse. 
Și deci așezarea 1—4—3—3 nu este 
nicidecum defensivă

CREAREA SPAȚIULUI LIBER

Care este scopul controlării mijlocu
lui terenului, această „zonă moartă" 
cum a fost denumită, de multe ori, de 
specialiștii europeni ?

Sint mai multe motive esențiale. Mai 
intli puțini sint antrenorii care să aibă 
la dispoziție patru autentici trăgători 
la poartă pe care să-i alinieze in față, 
așa cum cere linia de atac ideală In așe
zarea 1—4—2—4. Cel puțin unul dintre 
acești atacanți are un temperament sau 
posibilități care nu sint acelea ale unui 
șuter de clasă. Din această cauză, Bo- 
tafogo din Riode Janeiro a lansai mai 
de mult o formulă de atac cu Zagalo 
operind retras, ca falsă extremă stin
gă. Această tactică a fost reluată în 
1958 și in 1962 de selecționata Bra
ziliei, cirtd jucătorul cu nr. 11 juca pe 
linia celor doi mijlocași. Deci, in afară 
de Botafogo, in Brazilia cluburile folo

seau așezarea 1—4—2—4, iar naționa
la 1—4—3—3.

Constituie un avantaj această retra
gere a unui jucător 2 Da, dacă apărăto
rul advers face greșeala să-l urmă
rească. Admițind că extrema stingă re
trasă — de pildă Zagalo — este supe
rioară tehnicește fundașului care are 
sarcina s-o marcheze, se poate deduce a- 
tunci că echipa care reușește să-l des
prindă pe apărător din sistemul său, 
își asigură automat un avantaj In 
mijlocul terenului. Legătura între 
compartimentele ei poate funcționa 
mai bine decît cele ale adversarului.

Adversarul este astfel obligat să joa
ce acolo unde vrea cel ce.și impune jo
cul. Nu este vorba, în această împreju
rare, de un joc ofensiv din partea apă
rătorului respectiv, ci acesta este făcut 
să joace un meci intreg într-o poziție 
neobișnuită pentru el. Și, deci randa
mentul adversarului scade.

In al doilea ritul — și este lucrul cel 
mai important — acest spațiu liber, 
această „țară a nimănui" creată 
voluntar de extrema stingă, oferă 
posibilitatea, fie centrului atacant să 
se lanseze în acest spațiu pentru a re
cepționa balonul, fie unuia dintre mijlo
cași să încerce un șut.

Ce importanță are această manevră, 
de pildă, in fața unei „apărări beton ?“ 
Așa cum s-a mai subliniat, nu numai 
această stratagemă ti permite unui jucă
tor să atace pe partea liberă și să cen
treze, scoțlnd afară din joc apărarea 
adversă. Dar ținind seama și de con
trolul asupra mijlocului terenului, există 
astfel posibilitatea să te demarci mai 
bine, să-l protejezi pe cel ce țlșnește șl 
să-i servești liniștit mingea in adînci- 

me. La Botafogo, Arlindo este cel care 
pune in valoare, printr.o pasă dată la 
timp, acest spațiu liber.

A CAUTA MEREU

1—4—3—3 oferă mai bune posibilități 
pentru a susține apărarea datorită 
schimbării jucătorilor care au sarcina 
de a menține legătura dintre apărare 
și atac. Aparent, 1—4—3—3 este meu 
defensivă decît 1—4—2—4, dar această 
așezare permite — paradoxal — fotosi- 
rea mai multor variante în atac. Căci 
nu întotdeauna extrema stingă este a- 
ceea care joacă retras. De cele mai mul 
te ori e vorba de unul dintre înaintașii 
centrali: acesta joacă înainte—înapoi, ca 
un piston, și creează spațiu liber de 
care au nevoie „un — doi"-urile de
vastatoare. Acest rol de piston 11 au 
Pele la Santos, Joaquino la Fluminense, 
Silva la Corintians și Parada la Bangu. 
Pe scurt, toate marile echipe braziliene 
joacă în acest fel. Și întotdeauna ran
damentul liniilor de atac a corespuns 
formei jucătorilor — chele.

Această noutate dă o uimitoare suple
țe jocului, îl face mai puțin rigid și mal 
puțin „fix" decît 1—4—2—4. Și totuși, 
repetăm, jocul nu este mai defensiv. 
Dar pentru ca totul să reușească trebuie 
ca atacanții să nu se supună marcaju
lui advers.

Fără a pretinde deținerea unei formu
le magice, antrenorii brazilieni pun la 
punct acest sistem (probabil că în acest 
fel va juca naționala Braziliei, In 1966, 
la Londra) și va fi interesant să urmă
rim îmbunătățirile pe care acești cerce
tători pasionați le vor putea aduce.

Baschetbalistii români 
învingători la Atena: / 

73-60 (28-28) cu Bulgaria
ATENA, 14 (prin telefon). — Doși 

nu a jucat la valoarea ei reală, repre
zentativa masculină de baschet a Ro
mâniei a învins aseară selecționata 
Bulgariei cu 73—60 (28—28). Meciul 
a fost echilibrat și doar în final echipa 
României s-a distanțat datorită circu
lației mai rapide și unor ■ pătrunderi 
decise. Au maroat: Spiridon 14, Do- 
mian 11, Albu 18, Nosievici 15, No- 
vacek 6, Ionescu 4, Popovici 5, pentru 
România ; Dimov 10, Pandov 17, Spa- 
sov 7, Filipov 8, Zlatev 5, Rașkov 7, 
Atanasov 6 pentru Bulgaria. Turneul 
se încheie simbătă prin meciul Româ
nia—Grecia.

•j |

I. Țirîac i-a învins 
pe Davidson la Florența
FLORENȚA 14 (prin telefon). — In 

sferturile de finală ale turneului in
ternațional de tenis de la Florența, 
campionul român I. Țiriac I-a învins 
pe cunoscutul jucător australian O. 
Davidson cu scorul: 6—2, 3—6, 6—4. 
Celelalte rezultate : Dell (S. U. A.) — 
Roche (Australia) 6—3, 6—3; Osuna 
(Mexic) — Fraser (Australia) 10—8, 
6—3; Fox (S.U.A.) — Gerrard (Noua 
Zeelandă) 7—5, 6—0. în proba de 
dublu, perechea Țiriac (România), 
Stubbs (Australia) a întrerupt partida 
cu Osuna, Zarazua (Mexic) la scorul 
de 6—4, 6—6.
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