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Azi și mîine

e patinoarul „23 August"

DUBLA iNTlLNIRE
INTRE ECHIPELE DE HOCHEI
IE ROMÂNIEI SI UNGARIEI9

ajrt>rile dintre hocheiștii români și 
i din R.P. Ungară sînt așteptate cu 
teres, deoarece ele au oferit spectato- 
lo,r prilejul de a urmări faze dina- 
i«ce și spectaculoase.
Pentru aceste motive și întîlnirile 
re vor avea loc astăzi și mîine pe pa- 
roarul artificial stîrnesc un viu inte- 
s, cu a.*:*', mai mult cu cît hocheiștii 
îguri au făcut mari progrese în ulti- 
ul timp, obținînd o serie de rezultate 
eritorii. Dintre acestea, vom mențio- 

1 doar două : 4—4 cu R.F. Germană
3—0 cu Iugoslavia, ambele realizate 

i cadrul ultimei ediții a campionatului 
londial de la Tampere (Finlanda), 
iță de echipa care a obținut aceste 
izultate bune, lotul deplasat la Bucu- 
țști nu are multe modificări. Este mai 
.uit ca sigur că, atît sîmbătă, cît și 
uminică, selecționata R.P. Ungare va 
vea următoarea alcătuire : Losonczi, 
edres (portari), Koutny, Raffa ; Zieg- 
•r, Palotas (fundași) ; Bankuti, Roz- 
ony, Victor Zsitva ; Bela Zsitva, Bi- 
ar, Leveies ; Horwath, Schwalm, Ba- 

(înaintași). Rezerve : Orosz, 
lire*., Kelemen.
Echipa noastră reprezentativă a sus- 

nut joi seara un ultim meci de veri- 
care, în compania lotului de tineret, 
iu acest prilej, și-a făcut reintrarea 
uliu Szabo, care s-a „mișcat" bine și 
îi va relua locul în prima linie de a- 
ic. Antrenorii M. Flamaropol și I. Ti- 
on au anunțat că vor prezenta în jo- 
ul de azi următoarea echipă : Sofian 
Dumitraș) — Varga, Vacar (Făgăraș); 
onescu, Czaka (fundași) ; G. Szabo, 
lalamar, I. Szabo ; Ștefanov, Florescu, 
'ană ; Ștefan, Ferenczi, Bașa. Rezer- 
e : Corduban, Andrei și Tarciu.
Primul joc, cel de astăzi, începe la 

ra 19 avînd în deschidere un meci 
in cadrul „Cupei F.R.H.P." : Voința 
1. Ciuc — Combinata Știința (ora 17), 
ar cel de mîine se dispută de la ora 18. 
Imbele partide vor fi conduse de cu
iul de arbitri austrieci Wilhelm Va- 
ent și Adolf Kuehnert.
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Boxerii români 
victorioși la Kaunas

KAUNAS, 19 (Agerpres). ■* 
A început turneul internațio
nal de box de la Kaunas. In 
prima reuniune, la categoria 
muscă pugilistul român C. 
Gruescu a dispus la puncte de 
Aga Zade (R.S.S. Bielorusă). In 
limitele categoriei pană, Ne- 
goescu (România), a obținut 
victoria la puncte în fața lui 
Valamov (R.S.S. Lituaniană).

MÎINE, PE STADIONUL „23 AUGUST"

Un meci așteptat cu mare interes: România-Portugalia
Iată-ne în ajunul meciului cu 

Portugalia, ultima partidă a 
echipei noastre în prelimina

riile campionatului mondial.
Evoluția echipei noastre în această 

competiție este binecunoscută iubi
torilor fotbalului din țara noastră.

Acum, ne aflăm în fața meciului cu 
cîștigătorii fără dubiu ai seriei, fot
baliștii portughezi. Din păcate, chiar 
dacă-i vom învinge, nu ne vom putea 
îmbunătăți poziția In clasament, pen
tru că e greu de presupus că, tot 
mîine. Cehoslovacia va pierde pe te
ren propriu în fața echipei turce. 
Așadar, meciul de mîine de pe sta
dionul „23 August" rămîne pentru noi 
un meci de prestigiu, fără... im
plicații în clasament.

Repetăm: un meci de prestigiu >
Și acest lucru, sîntem convinși, 

l-au înțeles, în primul rînd, cei un
sprezece fotbaliști care vor păși mîine 
pe gazonul marelui stadion, pe care 
de multă vreme naționala noastră n-a 
cunoscut înfrîngerea și pe care a 
plecat steagul și o altă mare echipă 
iberică, tot într-o competiție oficială, 
cea a Spaniei. Este adevărat, Portu
galia prezintă o echipă de certă va
loare, numărînd în rîndurile sale ve
dete autentice ale fotbalului mondial 
ca Eusebio, Germano, Augusto, Si
moes, Coluna și alții, a căror „carte 
de vizită" nu mal are nevoie de pre
zentare. Portughezii n-au pierdut nici 
un joc în aceste preliminarii și țin ca 
la București să facă un meci care să 
le justifice... firma. Nu există nici un 
motiv însă, mai ales dacă ținem sea
ma și de situația din serie, ca fotba
liștii noștri să se lase intimidați de 
faima adversarului, așa cum nu s-au 
lăsat intimidați nici la Lisabona, în 
repriza a doua, cînd (deși conduși cu 
2—0 de aceeași echipă) și-au impus 
jocul și au cîștigat repriza cu

1—0. De ce n-am face același lucru și, 
chiar mai mult, mai ales că jucăm la 
noi acasă, la București, în fața publi
cului nostru, în condițiile în care 
purtătorii tricoului național au de ob
ținut o reabilitare pe care o doresc 
și ei, și noi, toți ?

Echipa noastră prezintă o alcătuire 
deosebită față de ultimele două me
ciuri. Sperăm, mai ales, într-un randa
ment superior al atacului, comparti
ment în care reapare Dridea I și de
butează Badea. De la ei, ca și de la 
ceilalți 9 jucători ai echipei, aștep
tăm mîine, în primul rînd, acea dă
ruire jocului și victoriei 
nu se poate obține prea 
o întrecere sportivă.

DRAGI PURTĂTORI
LOR PATRIEI, SÎNTEM CONVINȘI 
CA ÎN ACEST MECI NE VEȚI 
ARĂTA TOT CE PUTEȚI, CA NE 
VEȚI OFERI O MARE SATISFAC
ȚIE ! MÎINE, PE TEREN, TOTUL 
DEPINDE NUMAI DE VOI!

Cei care vor urmări jocul, din tri
bune, la televizor sau în jurul apa
ratelor de radio, vă urează din toată 
inima SUCCES 1

fără de care 
mult în nici

AI CULORI-

SP

£
Citiți în pag. a 5-a știri și re

portaje despre întâlnirea interna
țională de fotbal, de mîine, dintre 
România și Portugalia. §

Iată echipa aliniată de Portugalia în meciul de la Porto, cu Cehoslovacia 
To(i acești jucători sînt anunfați în lotul portughez ce va sosi astăzi în 
Capitală.

In fotografie (de la stingă Ia dreapta): în picioare : Germano, Jose Carlos, 
Pinto, Festa, Hilaiio. Carvalho; în genunchi: Augusto, Eusebio, Torres, Co- 
Iuna, Simoes.

Așadar, din nou iarnă : paltoane, fu
lare, patine, săniuțe, schiuri... Lu
cruri tot mai îndrăgite, tot mai so

licitate, de cînd a căzui zăpada. Pentru 
a vedea în ce măsură sînt satisfăcute ce
rințele de sezon ale cumpărătorilor, am 
întreprins un raid-anchetă prin cîteva 
magazine de specialitate din Capitală.

LA I.C.S. BUCUREȘTI LIPSESC 
PATINELE DE „ARTISTIC'"

locuri dinamice, viu disputate și... o surpriză 
in prima etapă a „Cupei orașului București"

O nouă ediție a „Cupei ora
lului București" la handbal 
nasculin a reunit aseară, în 
ala Floreasca, în mijlocul nu- 
neroșilor iubitori ai 
port, selecționatele orașelor 
Aelgrad și Budapesta, 
i două reprezentative 
îucureștiului.

Jf^Niiderea programului 
ie-tiv- oferit-o cele două echi- 
oe românești: București — 
îucurești tineret. A fost, am 
iuțea spune, o confruntare di
rectă dintre generația de azi 
i handbalului nostru și promo- 
ia viitoare. Este cert că nici 
rnul dintre cei prezenți n-ar fi 
mtut bănui că tinerii noștri 
îandbaliști au atins o aseme
nea valoare încît să-i oblige 
ne cei „mari" să încline stea
gul. Și, totuși, la încheierea 
:elor 60 de minute de joc, s-a 
înregistrat e mare surpriză: 
București tineret — București 
25—21 (11—14)1 Cum se ex
plică acest rezultat, cu 
mai surprinzător cu cît în mi- 
nutjțl 38 scorul era de 17—12 
in i -voarea primei garnituri ?

In primul rînd, prin excelen
ta comportare a unor tineri 
jucători, care s-au ridicat la 
un nivel superior prin jocul 
prestat. Evoluția din acest meci

acestui

precum 
ale

atît

a portarului Penu, a lui Go
ran, Lieu, Marinescu și Mol
dovan dovedește că ei au a- 
tins azi un grad de maturitate 
care-i face apți pentru a păși 
alături de Redl, Ivănescu, Mo
ser, Hnat, Costache II, Oțelea 
și Iacob. Aceștia din urmă, 
componenți de bază ai primei

selecționate, au început bine 
jocul, au condus cu autorita
te, dar s-au pierdut în finalul 
partidei. Infrîngerea de 
trebuie să le dea serios 
gîndit...

ticol sportiv de sezon. Stînd de lor este de ordinul zecilor. Și 
vorbă cu responsabilul maga- așa însă, se prevede că nu vor 
zinului am aflat că — spre re- . putea fi satisfăcut, 
gretul tuturor — din rafturi 
lipsesc mult solicitatele patine 
de „artistic". Fabrica INOX este 
„profilată" numai pe cîte
va numere de patine. Chiar și 
acestea au fost livrate în can
tități insuficiente. Pînă acum 
s-au primit doar 40 de bucăți 
care s-au „topit" în cîteva ore. 
în schimb, abundă patinele cu 
cheie „Carpați", bine lucrate, 
dar depășite, de pretențiile pă
rinților ai căror copii s-au în
scris la centrele de inițiere ale 
patinoarelor artificiale „23 Au
gust" și „Floreasca".

Nici schiurile nu satisfac din 
punct de vedere, cantitativ ce
rințele actuale. Este drept, deo
camdată, numărul cumpărători-

deoarece 
stocul acestui punct de desfa
cere din Lipscani este... subțire. 
Dialogurile pe tema scbiurilor 
se termină mai totdeauna cu 
„mai treceți pe la noi", sau 
„așteptăm să primim"...

Foarte bine aprovizionat pen
tru iarnă este raionul de textile 
și tricotaje. Se găsesc aici sor
timente variate de pulovere, 
pantaloni de schi și patinaj, 
mănuși și căciulite de lină, ha
norace cu glugă și fără (matla- 
sate și nematlasate), în fine, tot 
ce dorești. în ce privește săniu
țele, zăpada poate să se aștear
nă. în magazin există cîteva 
zeci de bucăți, iar la depozitul 
de la Tunari al I.D.M.S. vreo... 
10 000 1

Cel mai mare magazin de articole spor
tive din Capitală — I.C.S. București din 
str. Lipscani — cunoaște în aceste zile o 

afluență deosebită de cumpără- 
I tori. Mărfurile preferate sînt, 
bineînțeles, cele de sezon. A- 

' dică, patine, pulovere, schiuri, 
j hanorace, crose, mănuși ș.a. 
Spunem cele „preferate", nu 

' însă și cele cumpărate. Deoa
rece... Dajr mai bine să redăm 
un scurt dialog surprins în 
ziua vizitei noastre :

— Patine .artistice", aveți ?
— Numai numărul 241
— Păcat, fiul meu a ajuns 

doar la „21".
— încercați dv. și la „Romar- 

ta copiilor"...
Mica discuție de mai sus este 

caracteristică pentru acest ar-G.

...LA MAGAZINUL SPORTIVILOR

ieri
de

A.
(Continuare în pag. a 3-a)

Situat la celălalt cap al stră
zii Lipscani, „Magazinul spor
tivilor" aprovizionat de O.C.L. 
Universal este „asaltat" în a- 
ceste zile de mii de tineri și 
vîrstnici. Cu multă amabilitate, 
personalul acestui magazin pre
zintă cumpărătorilor articolele

de sezon cerute. Se mai întîm- 
plă, însă, ca vînzătorii să pre
zinte doar... scuze. Ca peste tot, 
lipsesc patinele de „artistic".

V. TOFAN 
N. MARDAN

(Continuare în pag. a 4-a)

Atac la poarta echipei Belgrad. Fază din meciul Budapesta

AfTIlA! IȚAȚI mu iunui ini I
PROGRESUL BUCUREȘTI - 
T. S. C. BERLIN ÎN „C.C.E." 
LA TENIS DE MASA

Belgrad.
Foto A. Neagu

în turul al doilea al ediției 
feminine a „C.C.E." la 
de masă, campioana 
Progresul București, va 
în Capitală cu echipa 
Berlin (R.D. Germană), 
tru acest meci, clubul bucu- 
reștean a propus data de 14 
decembrie. Se așteaptă răs
punsul.
MECIUL DE ANTRENAMENT 
AL LOTULUI MASCULIN 

DE BASCHET
Astăzi după-amiază, la ora 

17, în sala Recolta, va avea

tenis 
țării, 
juca 
TSC 
Pen-

loc un meci de antrenament 
al baschetbaliștilor fruntași 
care se pregătesc în vederea 
apropiatelor confruntări in
ternaționale. Jocul va opune 
lotul național echipei Dinamo 
București, campioana țării.

ÎNAINTEA MECIULUI DE 
FOTBAL BRAZILIA - 
U. R. S. S.

RIO DE JANEIRO 19 (Ager
pres). — în vederea jocului 
pe care-1 vor susține dumini
că pe stadionul Maracana, 
din capitala Braziliei, selecțio
natele de fotbal ale U.R.S.S. 
și Braziliei au susținut vineri 
antrenamente. Formațiile nu 
au fost încă date publicității, 
într-o declarație făcută presei, 
cunoscutul fotbalist brazilian 
Pele a spus următoarele : 
„Consider meciul cu sovieti
cii ca foarte dificil. Dacă 
poarta oaspeților va fi apăra
tă de Iașin, sarcina atacanți- 
lor noștri nu se anunță de loc 
ușoară.-.**.



ȘCOLAR
SECRETUL TINEREȚII

Găzduim astăzi cu plăcere in coloanele paginii 
sportului școlar materialul primit din partea prof, 

directorul Institutului de GeriatrieANA ASLAN, 
din București

Din ce în ce mai mult, în lumea 
întreagă este sprijinită activitatea 
sportivă. Ziarele rezervă pagini în
tregi pentru această activitate, în
treținură în public o permanentă 
atmosferă de interes.

în țara noastră activitatea spor
tivă a devenit o problemă de 
mase. Sănătaiea publică sprijină 
sportul prin cercetări științifice care 
pot determina în mod precis, prin 
mijloace tehnice avansate, capaci
tatea la efort a fiecărui individ, 
rezistența lui, precum poate da a- 
numite directive privind speciali
zarea.

Sportul îndrumat științific de ca
dre specializate, a cunoscut în țara 
noastră un mare progres atît în 
privința performanțelor, cît și al 
aportului adus la menținerea și în
tărirea sănătății.

Prin sport crește capacitatea res
piratorie, se produce o mai bună 
oxigenare a țesuturilor. Pe de altă 
parte, se elimină noxele prin res
pirație și prin piele, astfel încît se 
menține un echilibru metabolic 
stabil, optim, ta reglarea întregii 
activități a organismului, prezidă 
sistemul nervos central, glandele 
endocrine și sistemul circulator,

Campionatul asociației in școala noastră...
încă fie la începutul anului școlar, în 

«cadrul activității sportive a elevilor șco
lii profesionale „Autobuzul" s-a acordat 
o atenție deosebită campionatului aso
ciației. mijloc de cuprindere a întregii 
mase de elevi în activitatea sportivă or
ganizată și de selecționare a elementelor 
talentate, de completare totodată a echi
pelor reprezentative ale școlii, ale uzinei. 
Campionatul asociației sportive a cunos
cut la atletism, de pildă, o participare 
masivă : 572 concurenți (din cei 630 de 
elevi ai școlii). Elemente de perspectivă 
— M. loneseu, anul I—A2, cîștigătorul 
probelor de 60 in (7,4), 80 m (10,4) 
și lungime (5,80 m) ; I. Vraciu anul
II— A2 campion Ia 100 m (12,0) și 
lungime (5,20 m). în probele de demi- 
fond, o impresie bună au lăsat elevii 
AI. Datcu anul III G și I. Radu anul
III— Ăl cu performanța de 2:50.0 pe 
1 000 m. Cu o aruncare de 12,50 m, 
elevul C. Zadorojnai anul III—E a de
venit campion al asociației la greutate. 
Ținem să amintim că, cu prilejul cam
pionatului pe asociație Ia atletism, au 
fost trecute și normele pentru Insigna 
de polisportiv. 200 de elevi au devenit 
purtători ai Insignei, în timp ce alți 250 
și-au trecut normele la triatlon și cros.

Pe o frumoasă tradiție se bucură în 
șcbâlă sportul hallerclor. Prima etapă 
a campionatului pe asociație a adus la 
start 360 de elevi, iar finala a fost 
sus t i mită de 64 de concurenți. Printre 
cîșligăiori — Al. Pateu (categoria 68— 
75 kg), 1. Mihai (6t‘—67,55 kg) și G. 
Grigoreșcu (cat. 56 kg).

Toată' această bună participare Ia ac
tivitatea sportivă este și un rezultat al 
activității de' propagandă pe care o des
fășoară (xmiitelul I'. L.C. în colaborare 
cn calrdrt-i de educație fizică. Pc cele 
dotiă panouri dedicate exclusiv activității 
sportive iicțilmiJ-e sînt popularizate din 
timp și prezentate în forme cît mai atră
gătoare, După .fiecare concurs rezultatele 
sînt afișate, iar primii clasați sînt dis
tinși- icu jdțiphppe înmînate în fala cla
selor.

S'OwL POPULAR !
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toate influențate pozitiv de practi
carea exercițiilor fizice.

în țara noastră s-au făcut cerce
tări privind sportul ca un profilac
tic al aterosderozei. Se studiază, 
de asemenea, în mod științific, le
gătura dintre sport și vîrstă. S-a 
ajuns la concluzia că, cu cît spor
tul este început la o vîrstă mai 
tînără, cu atît menținerea sănătății 
și deci prelungirea tinereții este 
mai sigură.

Sportul practicat în tinerețe și 
continuat apoi după indicațiile pre
cise ale medicului și la maturitate 
este un profilactic dintre cele mai 
utile al fenomenului de îmbătrînire.

Anumite sporturi pot fi aplicate 
cu folos și către toamna vieții. Sînt 
recomandate înotul, călăria, teni
sul, dacă bineînțeles au fost prac
ticate din tinerețe.

Deci, dragi elevi și școlari, în
trețineți sănătatea prin sport pen
tru a fi la adăpostul neplăcerilor 
bătrîneții.

Urmărind să asigure continuitate în 
activitatea sportivă, asociația noastră, 
„Tînărui Metalurgist”, organizează în 
prezent întrecerile la volei și face pregă
tiri pentTu cele de tenis de masă, șah și 
box unde se așteaptă de asemenea o 
largă participare.

prof. ST. NOBILESCU 
prof. I. IONEL

RĂSPUNS LA O SCRISOARE...
educație fizică Mircea Șuleu, inspector metodist de edu
cate fizică pentru regiunea Iași. (Fără comentarii)

Ne-am zis, însă, că poate lucrurile nu sțau chiar așa, 
că poate s-au îndreptat treburile, că între timp s-au 
realizat pași înainte care merită a fi evidențiați. Și... am 
plecat la Bîrlad. Am întreprins ancheta cerută. Iată și 
răspunsurile primite:

Prof. Lucia Măucă • „Critica este justă. Sala era ocu
pată, iar terenul în dezordine. Am intimat la oră in 
mod 'accidental".

Prof. Elena Chiriac — directorul liceului nr. 2 Birlad : 
„Eu le-am spus de mai multe ori celor două profesoare 
de educație fizică că sint nemulțumită de activitatea lor, 
că nu dovedesc inițiativă. Articolul apărut în ziarul 
„Sportul popular" reflectă just realitatea. După apariția 
lui cele două profesoare de educație fizică — supărate 
— mi-au spus că in afara orelor nu vor mai face nimic 
pentru școală. Le-am răspuns pe loc că nu este vorba de 
nici o pierdere, deoarece nici pină acum n-au făcut 
nimic in plus. Poate... in minus".

Pe tov, EMILIA STRĂTILĂ n-am găsit-o. Era plecată, 
pentru mai multe zile, din Bîrlad. De altfel, în scrisoare 
ni se cerea să , facem anchetă doar în rîndul celorlalți 
profesori. Și am făcut-o. Rezultatul discuțiilor este clar 
și sîntem convinși că — dintr-un punct de vedere — nu 
va corespunde așteptărilor. Să fim înțeleși: este vorba 
de așteptările toy. Emilia Strătilă.

Ne întrebăm — în aceste condiții — ce rost a mai 
avut scrisoarea amintită ? Ce a urmărit tov,, Strătilă ? 
N-ar fi foșt oare mai bine ca tov. Strătilă să fi pus 
serios umărul la îmbunătățirea orelor de educație fizică 
și la dezvoltarea sportului în școală și, apoi, să ne.fi 
chemat șă conștatăm aceste lucruri ? Ce .părere aveți 
toy, Strătilă ? în ce ne privește, așteptăm în continuare 
să fim chemați șă vedem că. lucrurile s-au îndreptat... . .

în ziarul nostru din 16 octombrie a.c. a apărut, un 
material critic („Pe urmele angajamentelor luate") cu 
privire la activitatea nesatisfăcătoare a profesoarelor de 
educație fizică Emilia Strătilâ și Lucia Măucă de la 
liceul nr. 2 din Bîrlad.

Iată că nu după mult timp ne sosește la redacție o 
scrisoare „fulminantă", în care prof. Emilia Strătilă ne 
cere să facem „lumină* în acest caz, să întreprindem o 
anchetă în rîndul cadrelor didactice și ai directorilor 
acestei școli pentru a... scoate la iveală adevărul. în 
continuare, tov. Emilia Strătilă, în locul unei autocritici 
— cum ar fi fost cazul — punea la îndoială competența 
celor care au făcut acest raid. Pentru această ultimă im
putare, o precizare.: cel care a făcut aceste constatări și 
care este acuzat de, incompetentă qste... profesorul de

MÂTUflA,: Cfefi că ar ti căzui să mai iritr'ăm șl noi 
pe teren, ; ‘o , -

„Vom călăuzi cu aceeași dragoste generațiile 
viitoare pentru a păstra și continua tradiția 
sportivă a liceului nostru"

Interviu cu profesorul ION UORIȘTOili, director adjunct al liceului
Liceul bucureștean „Mihai Viteazul” 

va împlini, în curînd, 100 de ani de 
existentă. în întîmpinarea evenimentu
lui, liceul se pregătește să îmbrace 
haină de sărbătoare. Sînt retușate ulti
mele producții ale cercului de lite
ratură, au loc repetițiile ansamblului 
artistic, se pun la punct fotomontajele 
unei expoziții retrospective despre bo
gata activitate a elevilor, se desfășoară 
întreceri sportive închinate Centenaru
lui. O interesantă trecere în revistă a 
„vieții" sportive a liceului am făcut și 
noi, în aceste zile, în tovărășia profe
sorului ION UDRIȘTOIU, director ad
junct, unul din animatorii activității 
sportive din liceu.

• Așadar, liceul dv a luat ființă 
cu 100 de ani în urmă...

— Mai exact. In toamna lui 1865 
dar nu In acest local, ci In chiliile 
modeste ale fostei mănăstiri St. Sava.

O frumoasă conducere a balonului în dribling. Fază dinir-un meci de 
baschet intre reprezentativele claselor a IX-a

Foto: B. Vasile

functionînd la Început doar cu citeva 
clase. Plnă în 1921, cînd se ridică 
par/ial actualul local al liceului, ele 
vii și profesorii de ia „Mihai V ițea 
zul" vor peregrina continuu, In con
diții cu totul vitrege. încheiată in 
1924, construcția actualului local va 
cunoaște ulterior, in special in anii 
de după Eliberare, substanțiale com
pletări, printre care și cele necesitate 
de activitatea sportivă. Concret: de 
unde initial liceul dispunea doar de o 
sală de gimnastică, mai apoi i s-a 
adăugat o a doua. In plus, s-au cnv- 
najai: o pistă de alergări in lungime 
de 60 m, două sectoare de sărituri, 
un sector pentru aruncări, un teren 
unde se dispută meciurile de handbal 
și volei, altul pentru baschet. Sălile 
de gimnastică, în afara aparaturii 
complexe pentru acest sport, sint pre
văzute cu panouri de baschet, fn 
fine, magazia-depozit cu material și 
echipament reînnoit de la an la an, 
asigură elevilor care Îndrăgesc spor
tul condiții optime de lucru.

• Primele documente de... isto
rie sportivă a liceului datează...

— ... dinaintea primului război 
mondial. Ele se referă la aefiuni ale 
unor profesori entuziaști care, In 
fruntlnd greutățile și indiferenta ve
chilor ocirmuiri, au reușit, totuși, să 
Înjghebeze mici ansambluri de gim
nastică, echipă de oină, fotbal și rug- 
bi. Repet, erau acțiuni modeste, izo
late, care nu se bucurau de atenția 
cuvenită, educația fizică fiind socotită 
drept o dexteritate și, evident, tratată 
ca atare.

• Cînd se poate vorbi despre 
o activitate sportivă în înțelesul 
larg al cuvîntului ?

— Desigur, după 23 August 1944, 
și, Îndeosebi, după reforma Învăță 
mlntului, cînd educației fizice i s-a 
recunoscut însemnătatea și i s-a acor
dat toată prețuirea. De la an la an 

orele de educație fizică au fost pla 
nificate tot mai judicios, după cele 
mai Înaintate criterii melodice. Para
lel a lost organizată activitatea spor
tivă extrașcolară. Cu sprijinul orga
nelor UCFS a luai ființă asociația 
sportivă a liceului, s-au pus bazele 
unor secții pe ramură de sport, unele 
din ele căpătînd o puternică tradiție. 
Astfel, la gimnastică echipa de băieți 
a reușit să cucerească, patru ani con
secutiv, din 1955, titlul de campioană 
republicană școlară. Handbaliștii au 
ocupat locul II pe (ară în 1963, hand
balistele — același loc, in 1964 și 
1965. Tot pe locul II s-au situat și 
atletii in campionatul republican de 
triatlon. La baschet băieți, elevii noș
tri au fost cu regularitate. In ultimii 
cinci ani, In primele locuri ale cam
pionatului Bucureștiului, voleibaliștii 
au fost pe locul secund In campiona
tul Capitalei in 1963, iar atletii și-au 
Înscris deseori numele printre cam 
pionii școlari ai primului oraș din 
tară.

Pagină realizată de HRISTACHE NAUM și TIBERIU STĂMA

,,Mihai Viteazul*4 din București
• Altfel spus, o frumoasă „carte 

de vizită" în activitatea ; sportivă 
de performanță...

— Da, dusă mai departe, fie de 
foștii absolvenți ai liceului, fie1 de 
actualii noștri elevi. Citeva exemple : 
baschetbaliștii A. Novacec, H. Mălu- 
șei, C. Ivan, P. Belicov, I. Simulescu, 
A. Chisilovici, atletul Ad. Trifu, gim
nastele Simona Lupan șt Alexandra 
Podlaha, handbaliștii C. Gafu, Gh. 
Anca, Doina Băicoianu, Cornelia 
Cula, Gh. Elena, Marilena Dincă, fot
baliștii V. loneseu și I. Strîmbeanu, 
hocheiștii FI. Guberniu și D. Tudoran, 
sportivi componenti ai unor formații 
divizionare, unii dintre ei prezenfi șl 
In lotuiile reprezentative. In afara 
acestora, mai bine de 350 de elevi și 
eleve fac parte din secțiile de atle
tism, handbal, baschet și volei ale 
Școlii sportive de elevi nr. 2.

Perspective largi spre performantă 
oferă și actuala ediție a campionate
lor republicane școlare, In cadrul C-u 
reia s-a încheiat recent faza pe raion. 
Liceul nostru a cucerit cinci titluri 
de campioni raionali — la atletism, 
băiefi și fete, la handbal — băieți și' 
fete și la baschet — băie/i. Elemente 
de nădejde din actuala generație: 
Drăgulet, Bodnariuc, Elisabeta Scar- 
ciu, Rodica Florea, Anula Tecărău 
(atletism), Mincu, Șerban Sto&escu 
(baschet), Bratu, Despinoiu. Teodor, 
Petruf a Băicoianu, George ta Anca, 
Anica Sintămăreanu (handbal), Con- 
stantinescu, • Corbu, Stela Militaru, 
Sanda Pascu (volei), Petrescu. Gabrie
la Florescu, Carmen Ștefănescu (gim
nastică ).

• Si o ultimă întrebare; ce ne 
puteti spune despre perspectivele 
activității sportive a elevilor dv. î

— Vom călăuzi neobosit, cu ace
eași dragoste, generațiile viitoare 
pentru a păstra și continua tradiția 
sportivă a liceului. După noile reco
mandări comune ale M. I. și UCFS ne 
vom proiila activitatea sportivă extra
școlară pe atletism și handbal. Para
lel, vom continua să dezvoltăm gus'. 
elevilor noștri pentru gimnastică, 
baschet și volei.

Fără îndoială că mulfi din cei 1122 
de elevi de la cursurile de zi, toți 
membri ai asociației sportive, vor 
ajunge în anii viitori printre fruntași 
In sportul nostru de performantă. Pa
siunea pentru sport a elevilor de la 
„Mihai Viteazul", priceperea' colec
tivului de specialitate albătuit din 
profesorii Aurora Podlaha,''Valentin 
Prunescu, Mihai Petrescu, Marin Ber- 
becaru și Maria Milincovici ca șl 
sprijinul conducerii liceului sînt o 
chezășie a realizării acestui important 
deziderat.

In citeva 
rinduri

CÎMPULUNG MUSCEL „Cupa 
școlarului" la atletism. ►

Secția raională de învățămînt, 
în colaborare cu consiliul raional 
UCFS, a organizat recent cea de 
a IlI-a ediție a „Cupei școlarului” 
la atletism. Au luat parte peste 
1 000 de elevi și eleve. Pc locul I : 
Școala generală nr. 4, care a pre
zentat concurenți la toate categori
ile de vîrstă. S-au clasat în ordine: 
Școala generală nr. 3, Liceul din 
Vama, Școala generală nr. 2 și 
Școala generală nr. 1.

GH. BRATU, corespondent

ILIA : ' „Cupa de toamnă" p?«- 
. tru atleții școlari.

Un număr de 265 de elevi și e- 
leve au luat parte la o reușită în
trecere atletică dotată cu „Cupa 
de toamnă". Printre cîștigători 
Gh. Munteanu — 12,30 m la gre
utate (5 kg) și 29,85 m la disc 
(1 kg), Gelu Cîmpeanu — 12,2 pe 
100 m și Viorel Frențiu — 10,2 pe 
80 m și 5,67 m la lungime.

CODLEA: întreceri de atletism 
și volei.

Asociația sportivă a Grupului 
școlar forestier din Codlea a or
ganizat un interesant concurs atle
tic cu participarea a 80 de elevi. 
Remarcați : Ilie Irimin, C. Jugănaru, 
Gh. Cucu, N. Toma și Fr. TunyogL 

Totodată ș-a încheiat campiona
tul asociației la volei. Pe locu' 1 
-— anul III tîmplari.

prof. TUDOR BOI ANT



‘COLȚUL SPECIALISTULUI

Bătălie pentru tehnică!
Pe un șantier sportiv vilceaiu

în ultimul deceniu sportul lupte
lor a înregistrat, pe plan internațio
nal, o dezvoltare fără precedent. La 
această dezvoltare, marcată în spe
cial în privința tehnicii și tacticii, 
au contribuit creșterea necontenită 
a posibilităților funcționale ale spor
tivilor, sprijinul tot mai concret al 
fiziologiei, biomecanicei și biochi- 
miei, psihologiei și pedagogiei, îm
bunătățirile aduse regulamentului 
internațional, ca și confruntarea pe 
plan mondial a diferitelor școli de 
lupte.

Anul acesta meciurile de la cam
pionatele mondiale și cele de la Bal
caniadă ne-au prilejuit constatarea 
că dezvoltarea tehnicii nu s-a pro
dus totuși prin utilizarea unor proce
dee noi, ci prin îmbunătățirea efica
cității procedeelor cunoscute, prin 
Îmbinarea creatoare a mijloacelor 
tehnico-tactice. în această privință, 
vor rămîne multă vreme în aminti
rea spectatorilor de la Balcaniada de 
la Iambol procedeele spectaculoase 
executate cu multă măiestrie de lup
tătorii Gyurov, Aciar, Alionescu și 
Cherezov. Spre regretul nostru, 
luptătorii români, cu excepția lui A- 
lionescu, n-au folosit — așa cum ar 
fi fost de așteptat — o gamă varia
tă de combinații tehnice.

în legătură cu întrecerile Balca
niadei vreau să arăt că am fost 
profund dezamăgit de comportarea 
luptătorilor noștri, în special a ce
lor de la „libere". Nu ne-au nemul
țumii atît rezultatele înregistrate (3 
titluri de campioni balcanici, dintre 
care unul la libere) cit , mai ales, 
slaba comportare din timpul întrece
rilor. Procedeele folosite au fost 
cele mai simple, executate în mod 
izolat și mai mult din poziții statice 
la marginea saltelei, îără utilizarea 
de mișcări înșelătoare, de dezechili
brare. Toate acestea au dus la o scă
dere a eficacității procedeelor încer
cate. Astfel, încercările repetate ale 
lui Ciorcilă — in meciurile cu Gyu
rov și Aciar — de a pătrunde pe 
sub brațul adversarului au fost exe
cutate de pe loc, fără să fi încercat

CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI» J

LA HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

Meciul a fost „liniștit" pînă în a 
două jumătate a reprizei secunde, 
La scorul de 17—12 pentru prima 
garnitură, „tineretul" a avut o re
venire puternică și, în minutul 47, 
a realizat egalarea: 17—17. In con
tinuare, jocul a fost echilibrat iar 
scorul mai mult egal, pentru ca în 
ultimele minute formația de tineret 
să se detașeze și să cîștige clar.

Au marcat Goran 9, Lieu 6, Gu- 
neș 4, Gațu 2, Moldovan 2, Mari
nescu și Savu pentru București ti
neret, Ivănescu 7, Moser 5, Oțelea 
4, Hnat, Costache II, Costache I, Po
pescu și Iacob pentru București. A 
arbitrat Pândele Cîrligeanu.

AZI ȘI MÎINE, LA FLOREASCA, 
DE LA ORA 18,15

SÎMBĂTĂ : București tineret — 
Belgrad și București — Buda
pesta.

DUMINICA: București tineret 
— Budapesta și București — Bel
grad.

Nu mai puțin disputată a fost și 
a doua partidă de aseară, dintre se
lecționatele orașelor Budapesta și 
"Mgrad. Jocul s-a menținut foarte 
echilibrat timp de 45 de minute, sco
rul fiind favorabil pe rînd fiecărei 
echipe (de opt ori tabela de marcaj 
a indicat egalitate). Din min. 45, 
însă, cînd conducea cu 13—12, echi
pa Budapestei a început să se deta
șeze și să păstreze permanent un a- 
vantaj de 6 goluri (18—12, 19—13, 
20—14), grație unui joc mai organi
zat în apărare și mai eombinativ, 
mai rapid și mai eficace în acțiunile 
ofensive. Victoria i-a revenit pe me
rit cu scorul de 21—15 (8—8). Au 
marcat: Fenyb 6, Kovacs 6, Torno 
3, Vitkai 2, Klein, Marosi, Simo și 
Kalo. respectiv Fajfrici 6, Ceramilaț 
5, Koprivița 2, Rabata și Plavșici. 
A condus bine Gh. Popescu. La meci 
a asistat J. P. Lacoux, antrenorul e-

hipei Franței, venit să vadă la lu
cru formația R. P. Ungare, cu care 
selecționata franceză urmează să se 
înliinească în preliminariile G M. 

vreo combinație de tracțiune asupra 
brațului și corpului. Aceleași defi
ciențe au aTătat și N. Neguțiu, L. 
Buha, C. Bușoiu etc.

In meciurile de la „libere** luptă
torii noștri au fost complet lipsiți 
de orientare. Procedeele de intrare 
la picioarele adversarilor au fost 
doar începute de ai noștri și termi
nate de... adversari I înfrîngerile la 
tuș ale unora dintre luptătorii noștri 
de la libere, chiar dintre cei cu o 
bogată experiență competițională 
(Balog, Chirilă, Focaru) și descalifi
carea (fără calificativ I) a lui Poale- 
lungi, trebuie să constituie un serios 
semnal de alarmă pentru antrenori 
cit și pentru luptători.

Deficiențele semnalate, lipsa de 
conținut tehnic a întrecerilor susți
nute de luptătorii noștri fruntași ne 
arată cît se poate de clar o serioasă 
limitare tehnico-tactică.

Pentru ca să se poată înregistra suc
cesele scontate și saltul valoric co
respunzător, este nevoie ca antre
norii noștri, printr-o muncă susți
nută, de cea mai bună calitate, îm
preună cu sportivii respectivi, să 
contribuie de urgență Ia îmbunătăți
rea substanțială a întregului proces 
de instruire în cadrul secțiilor din 
cluburi și asociații.

Una din cauzele care au determi
nat răminerea în urmă a sportului 
luptelor în țara noastră este, după 
părerea mea, învățarea și perfecțio
narea procedeelor în mod izolat, 
rupte de condițiile diferite care se 
ivesc în lupta cu adversarul. Luptă
torii noștri cunosc destul de bine 
unele procedee, dar cînd trebuie să 
le aplice în condiții de concurs — 
cînd apar unele situații noi pe care 
nu le-au „învățat" Ia antrenamente 
— ei nici nu încearcă să le mai exe
cute!. .. Luptele au o gamă foarte 
variată de procedee tehnice și oferă 
posibilități nelimitate pentru combi
nații tehnico-tactice. De aceea, luptă
torii trebuie astfel pregătiți, la an
trenamente, îneît să știe să foloseas
că cu succes cît mai multe dintre 
procedee.

Era, desigur, necesar ca la elimi
narea acestor deficiențe să aduc și 
eu — ca antrenor federal — o con
tribuție mai mare. Volumul de 
muncă efectuat cu sportivii n-a fost 
suficient de mare ; eu și colegii mei 
din colegiul central de antrenori 
n-am insistat să se realizeze în mod 
corespunzător și nici n-am controlat 
suficient antrenamentele. în ceea ce 
privește luptele libere n-am insistat 
pentru însușirea unor contraproce- 
dee și repetarea lor pînă la automa
tizare. Pentru o cît mai bună pre
gătire tehnică a tinerilor noștri lup
tători, trebuie luate unele măsuri, 
între care:

— mărirea volumului general de 
lucru, în special la capitolul tehnică;

— perfecționarea procedeelor spe
prof. ION CORNEANU 

antrenor emerit

ștampila fermecată...
Ca pretutindeni, și în cunoscuta 

stațiune de odihnă Bușteni, de pe Va
lea Prahovei, fotbalul are mulți sus
ținători. Cînd e meci, vin pe stadion 
sute de localnici și alți oameni care 
își petrec aici concediul de odihnă. 
Ce-i drept, nu văd ei jucînd „tea- 
muri" celebre ci o formație din cam
pionatul regiunii Ploiești, Caraimanul 
Bușteni. Dar, buștenarii au o echipă 
bunicică și cam trag cu ochiul spre 
categoria „C“. Au și un stadion nou 
care de fiecare dată, chiar și la me
ciuri amicale, este ticsit de lume.

Cum se obișnuiește la multe echiipe, 
chiar și la cele de „C", „B" și „A", 
victoriile sînt sărbătorite. Așa se 
procedează și la Caraimanul Bușteni, 
mai ales că ei pînă duminică 31 oc
tombrie n-au cunoscut înfrînqerea 
nici acasă, nici în deplasare. Așa că, 
de fiecare dată au existat motive se
rioase pentru organizarea unor „re
uniuni tovărășești" foarte... întărite. 
Dar, vedeți dv., pretențiile jucătorilor 
au început să crească. Nu se mai mul
țumeau cu o friptură, cîțiva mici, o 
prăjitură și o sticlă cu bere. Băteau 
oamenii în masă și porunceau ospăta
rului : „Să vină I Să mai vină 1“ Largi 
la pungă, cînd nu e vorba de banii

lor, își invitau soțiile, prietenele, ba 
chiar și pe unii dintre suporterii mai 
apropiați echipei. „Sărbătorim o vic
torie, ce dumnezeu 1“ Și astfel, la res
taurantul „Caraitnan" se întind, după 
fiecare meci, mese pentru 30—40 de 
persoane. Dar „sacul" asociației «re 
și el un fund. După o etapă-douâ, mai 
ia bani dacă ai de unde 1 Dar ce, te 
pul cu jucătorii de la Caraimanul? 
Ei nu vor să știe de bani, obiceiul tre
buie păstrat. După meci urmeaza ban
chetul...

Cineva din conducerea secției de 
fotbal a găsit o idee salvatoare, o 
cale „originală" pentru procurarea de 
fonduri. Soluția a fost cît se poate 
de simplă. S-au luat cîteva teancuri 
de boniere (procurarea lor a fost „floa
re la ureche", echipa e doar a fabricii 
de hîrtie din Bușteni), s-a aplicat pe 
fiecare foaie (nenumerotată) o ștam
pilă (a asociației) și gata biletele de 
intrare la meci (4 lei bucata), bilete 
care au început să umple din nou sa
cul cu bani al asociației. Oamenii au 
fost însă precauți. La casa de la sta
dion se vindeau și bilete oficiale, dar 
proporția dintre acestea și cele con
fecționate din... resurse locale se 
poate ușor constata; casierul volant

cifice în combinații cu elemente de 
tactică;

— automatizarea și consolidarea, 
în condiții de concurs, a celor mal 
eficace complexe tehnico-tactice. Es
te absolut necesar ca antrenorii să 
treacă de la perfecționarea izolată a 
procedeelor, la o formă superioară, 
de perfecționare a complexelor teh
nico-tactice (combinarea procedeelor 
de atac, apărare și contraprocedee) 
și a mijloacelor tactice (sint folosite, 
în timpul luptei, potrivit situației 
dintr-un anumit moment și în func
ție de particularitățile adversarului).

— să se aducă anumite modificări 
regulamentului, în așa fel îneît să 
nu se mai acorde decizie de meci 
nul cînd nu s-au realizat puncte teh
nice. în această situație cei doi 
sportivi să fie penalizați cu cîtte 3 
puncte la fel ca la infrîngere;

— luptătorii descalificați pentru 
luptă pasivă să fie eliminați din con
curs.

Complexul tehnico-tactic trebuie 
să fie format din elemente simple, 
care să se poată executa foarte repe
de. Apărarea adversarului poate fi 
înfrîntă printr-un atac surprinzător 
și de „descoperirea** produsă ca re
zultat al apărării la unele procedee 
înșelătoare. Complexul acesta poate 
fi învățat și perfecționat numai pe 
baza unei planificări judicioase pe 
o lungă durată și printr-o pregătire 
strict individualizată.

Luptătorul trebuie să lege diferi
tele procedee, încă din timpul pro
cesului de învățare, în mod organi
zat, urmărind tot timpul un scop pre
cis. La antrenament el trebuie să 
știe cu precizie care dintre fazele 
„complexului" cer mișcări bruște, de 
forță, pentru a le acorda atenția co
respunzătoare și a le preqăti în con
secință.

Metoda de bază pentru învățare 
este cea analitică. Elementele sepa
rate se leagă, în mod treptat, în 
execuții dinamice unitare, integrale. 
Pentru înlăturarea interferenței de
prinderilor motrice în timpul proce
deelor de structură generală, este 
absolut necesar ca pentru fiecare 
combinație să se stabilească o suc
cesiune metodică specială a proce
deelor studiate.

Sportivii noștri și antrenorii lor 
nu trebuie să uite că în fața lor stau, 
anul viitor, competiții de mare răs
pundere (campionatele europene și 
mondiale de seniori, campionatele 
mondiale de juniori etc.). Iată de ce, 
în scurtul răgaz de timp care ne-a 
rămas trebuie să se desfășoare, în 
toate secțiile din cluburi și asociații, 
o muncă de cea mai bună calitate, 
singura care ne va putea ajuta să 
menținem prestigiul internațional al 
sportului luptelor din țara noastră.

One a făcut cunoștința cu Rîm- 
nlcu Vîlcea Își aduce aminte cu 
plâcere do Zăvoi, pitorescul parc al 
orașului, care printre alte puncte de 
atracție cuprinde stadionul „1 Mai" 
ți complexul sportiv. Le-am revăzut 
ca citva timp in urmă și am avut 
• plăcută surpriza i stadionul îți 
schimba Înfățișarea într-un ritm sus
ținut. Frumuseții naturale i se a- 
danga cea a muncii înnoitoare, me
nită sa retușeze urmele vremii și să 
amplifice întinderea bazei sportive.

Stadionul vîlcean este de vreo cî
teva săptămîni în refacere. A de
venit un întins șantier. Pentru a- 
ceasta și-au dat mina entuziasmul 
muncii patriotice a sute de construc
tori improvizați cu priceperea inimo- 
(■■■4 șilor tehnicieni ai sfatului

popular orășenesc și ai între
prinderilor de specialitate. Am

s 
a 
ce 
£
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găsit în febrilă activitate peste 
200 de elevi de la școala de 
mecanici auto. Mormane de 
pietriș, movile de zgură neagră 
și roșie, stive de tărgi, hîrlețe 
și roabe sint doar o parte din 
„recuzita" folosită. Scopul 
imediat al lucrărilor ni-1 lămu
rește laconic vicepreședintele 
sfatului popular orășenesc, tov, 
AUREL STANCULESCU: „re- 
amenajarea pistei de atletism și 

extinderea terenului de fotbal*. Pista 
va atinge dimensiunea clasică de 400
m, turnantele vor cîștiga două cu
loare, drenajul circular (care nu mai 
era corespunzător) va fi simțitor 
îmbunătățit, bordura pistei de ase
menea, sectoarele pentru sărituri a- 
meliorale, iar terenul de fotbal va 
spori în lungime „ajungînd la 102,30 
m“, așa cum ne preciza tehnicianul 
6. POPA de la Întreprinderea de 
construcții și prestații.

E de lucru, nu glumă ! „Pe lingă 
mina calificată ne-a fost de mare 
ajutor munca patriotică*, au ținut 
să adauge ing. ION LEGĂNARU și 
tehnicianul OCTAVIAN B1RTA de 
la secția gospodărie a sfatului. In
tr-adevăr, nu-s de colea cele 15 000 
de ore de muncă patriotică prestate, 
numai în primele doua săptămîni, de 
3 500 de participanți la această ac
țiune. Și-au adus contribuția sala- 
riați de la G.I.L., Fabrica de piele 
și încălțăminte, Întreprinderea de 
industrie locală, O.G.L. industria], 
elevi de la Centrul școlar forestier, 
alții din cele două licee locale etc. 
Graficul de execuție, planificarea pe 
zile a celor care vor să dea o mînă 
de ajutor șantierului (aci trebuie 
subliniat și aportul membrilor con

— Care mai iei bilete fără coadă, 
dom’le ?

(dummies 31 octombrie, a îndeplinit 
această funcție Nicolae Bărdoi) face 
concurență casieriei, ieșind în întîm- 
pitnarea spectatorilor și, bineînțeles, 
biletele vîndute de el au prioritate. 
Conducerea asociației, cu aprobarea 
căreia s-a recurs la această ilegali
tate, a luat măsuri ca biletele (false) 
să nu rămînă în mîna spectatorului și 
atunci omul de la poartă (Gh. Drăguș) 
avea grijă să le oprească.

Cu toată prudența consiliului aso
ciației (președinte Ion Meseșanu), ne 
mai vorbind de omul de la poartă, 
am ajuns și noi în posesia unor bonuri 
de acest soi. Ne-au mai fost trimise 
bilete și de către unii suporteri ai 
echipei Caraimanul, desigur dintre cei 
care nu merg la banchetele echipei, 
iar un altul l-a adus chiar un redac
tor al nostru, gata să fie... calandrat 
pentru că a refuzat să predea la intra
re bonul cu ștampila. Așa că urmele 
n-au putut fi complet șterse...

siliului orășenesc UCFS), merg ca 
acele unui ceasornic de precizie. E- 
xistă un elan și o colaborare demne 
de toată lauda. Și, după cum am 
aflat — rezultatul va fi concludent: 
160 000 lei economisiți din cei 
240 000 ai devizului lucrărilor I

La invitația altui vicepreședinte 
al sfatului popular orășenesc, tov. 
DUMITRU ARDELEANU, facem o 
scurtă plimbare prin complexul spor
tiv. Gazda ne vorbește cu căldură 
despre tradițiile sportului vîlcean. 
Apoi ne arată cu mîndrie rodul gos
podarilor sportivi: bazinul de înot 
de dimensiuni olimpice, instalațiile 
ștrandului, printre care 50 de ca
bine renovate în sezonul trecut, te
renurile de volei, handbal, baschet 
ți tenis, amenajate în bună măsură 
tot prin muncă patriotică... Printre 
proiecte: amenajarea altor terenuri 
în spatele tribunei, prelungirea pe
luzei, construirea unui bazin pentru 
copii și — obiectivul de sezon — 
patinoarul de pe lac. Vorbește cu 
convingere și este sigur că se vor 
îndeplini toate. 0 singură problema 
îl frămîntă : consolidarea tribunei, ai 
cărei piloni dau semne evidente de 
bătrînețe, făcînd notă discordantă cu 
tot ce-i nou în jur.

Ne întoarcem la șantierul în plină 
activitate. Săpătorii continuă să cîș
tige teren, alți tineri ciuruiesc zgura 
neagră, pentru a o aduce la granu- 
lația dorită, cărăușii așează ultimele 
transporturi de piatră din prunduri
le Olăneșliului și ale Oltului, pentru 
a împlini cei 800 de metri cubi 
necesari. întregul tablou ne dă si
guranța reușitei și convingerea în 
rodnicia muncii entuziaste, priceperii 
și colaborării. La primăvară ambian
ța plăcută a Zăvoiului și condițiile 
excelente de concurs vor atrage, de
sigur, competiții de amploare. Și 
poate tot aici își vor consacra nu
mele atleți din noua generație...

Bravo, vîlcenilor I

M. NEAGOE
P. S. Dintr-o recentă convorbire 

telefonică cu tov. llie Ion, președin
te al consiliului raional UCFS Rm. 
Vîlcea, am aflat că lucrările de a- 
menajare — continuînd în același 
ritm susținut — au ajuns într-un 
stadiu final: s-a instalat bordura 
pistei in întregime, s-a efectuat dre
najul circular pe 370 m și a fost 
întinsă piatra pe jumătate din pistă.

Din nou, felicitări !

— ,,Dă biletul încoace, că ăsta e 
numai de intrat, nu de păstrat I*

Duminică 31 octombrie, Caraimanul 
a pierdut cu 1—0 în fața echipei din 
Plopeni. De data aceasta banchetul 
de la „Caraiman" n-a mai început cu 
veselia de altă dată. Dar, după cîteva 
șprițuri, băieții au uitat de înfrîngeie, 
chiar și de fundașul C. Olaru — 
coautor al golului — că deh, sînt co
legi de... petreceri. Jucătorii de la 
Caraimanul au prins gustul băuturii 
și acum continuă, ori de cîte ori au 
prilejul, iar ocaziile se ivesc cu 
duiumul. De notorietate se bucură în 
restaurantele Buștenilor jucători ca 
Presură, Sindilă, Zangor, Olaru .Bă
lan, întreaga echipă, în frunte cu an
trenorul Cornel Toacă.

Așteptăm ca forurile competente 
să-și spună cuvîntul 1
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VOLEI: Știința Galați—Steaua (m), derbiul etapei Campionatul republican de ciclocros
Camptonatele republicane de cate

gorie A programează astăzi șl mîine 
meciurile etapei a Vl-a (masculin, 
seria Iț. a V-a (feminin, seria I) și a 
III-a (masculin și feminin, seria a 
11-a). Din cele neuăsprezece jocuri, 
cîte cuprinde „afișul", șase se vor 
disputa fn Capitală, restul la Galați, 
Ploiești, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, 
Craiova, Bacău, Tg. Mureș și Arad. 
In afara celor din București, mai be
neficiază de cuplaje divizionare, mîi
ne, spectatorii din Bacău, Cluj și Tg. 
Mureș.

Principalele întîlniri, în care se aș
teaptă ca nivelul tehnic să fie mai 
ridicat, sînt : Știința Galați — Steaua 
București, Știința Cluj — Tractorul 
Brașov (M.I.), Dinamo București — 
Farul Constanța, Știința Cluj — C.S.M. 
Sibiu (F.I.), C.S.M.S. Iași — Știința 
București. Progresul București — 
Știința Petroșeni (M.n.), Știința Tg. 
Mureș — Știința București și Țesătu
ra P. Neamț — Voința M. Ciuc (F.II).

Derbiul etapei îl găzduiește orașul 
Galați, unde echipa masculină locală 
Știința primește replica formației 
bucureștene Steaua. Partidă echili
brată, cu un ușor avantaj de partea 
gazdelor, care, duminica trecută la 
București, in meciul cu Rapid, ne-au 
făcut impresia unei oarecari reveniri 
la potențialul manifestat în campio
natul precedent. Meciul opune două 
garnituri de bază ale voleiului nostru, 
ambele dovedind un perseverent și 
lăudabil interes pentru practicarea 
unui joc cît mai variat. Aceasta ca 
și faptul că în rîndurile bucureșteni- 
lor și gălățenilor activează nu mai 
puțin de șapte jucători din lotul re
publican de seniori (Bartha, Poroșni- 
cu. Cristiani. Rotam și Rauch la 
Steaua, Udișteanu și larga la Știința) 
sînt în măsură să-i asigure meciului 
nr. 1 al etapei o notă superioară atît 
din punct de vedere tehnic, cît și 
spectacular. La reușita intîlnirii de la 
Galati, ca și a tuturor celorlalte de 
altfel, e de dorit ca o contribuție im
portantă să aducă cei cărora, în prin
cipal. ie este Încredințată sarcina a- 
sigurării normalei desfășurări a jocu
rilor și de la care așteptăm arbitraje 
corecte, unitare șl, mai presus de 
orice, obiective. Sublinierea aceasta 
ne-o impun cîteva sesizări primite la 
redacție și la federație, care ne aduc

la cunoștință că mai sînt încă arbitri 
(ca de exemplu Gh. Ionaș — Con
stanța), care acționează cu subiecti
vism, părtinitor, denaturînd uneori 
desfășurarea și rezultatele partidelor. 
Să sperăm că etapa de astăzi și de 
mîine nu ne va prilejui consemnarea 
unor asemenea cazuri.

CONSTANTIN FAUR

GIMNASTICA:
Confruntarea reprezentativelor

României și franței
Sfîrșitul de săptămînă oferă, ca de 

obicei, iubitorilor 
pitală numeroase 
sânte. Cei a căror 
gimnastică se vor 
ranță, spre sala Dinamo pentru a ur
mări confruntarea selecționatelor mas
culine ale României și Franței. Spec
tatorii vor putea vedea la lucru, prin
tre alții, pe cunoscuții gimnaști fran
cezi Christian Guiffroy și Bernard 
Fouqueux. pe proaspătul campion in 
ternațional al României, Gheorghe 
Tohăneanu, pe Anton Cadar și Ale
xandru Silaghi.

Programul primei zile de concurs 
cuprinde exerciții impuse, iar dumi
nică se vor desfășura exercițiile liber 
alese. întrecerile încep, în ambele 
zile, la ora 17, în sala Dinamo.

de sport din Ca- 
competiții intere- 
inimă bate pentru 
îndrepta, cu slgu

HANDBAL: Actualități
• După cum se știe, în București 

„Cupa F.R.H.* pentru echipele de 
seniori și senioare va începe cu o 
săptămînă mai tîrziu decît în țară, 
adică la 28 noiembrie, 
primei etape cuprinde 
partide :

Seniori: Rafinăria
Steaua, Dinamo — 1 
Știința.

Senioare: Voința 
sul — S.S.E. nr. 2 
I.C.F.

Jocurile urmează 
sala Floreas«a. la 
va stabili comisia 
orașul București.

Programul 
următoarele

Teleajen — 
Rapid și Voința —

— Rapid, Progre- 
șl S.S.E. nr. 1 —

să se dispute în 
orele pe care le 
de handbal din

• Campionatul regiunii Bacău pen
tru echipele de juniori a fost euce- 
rit la băieți de S.S.E. Bacău, care a 
dispus In finală cu 8—6 de S.S.E. 
P. Neamț. și la fete de S.S.E. P. 
Neamț, învingătoare în turneul celor 
4 echipe însorise (S.S.E. Bacău, Ști
ința Adjud și Start Buhuși). La ju
niori au participat 6 echipe. (Florin 
Simion, coresp.).

Gh. Tohăneanu, cel mai in formă gim
nast al nostru, executind un element 

dificil la paralele.

Foto: P. R o mo șan

magazinelor de spori
(Urmare din pag. 1)

Singurul număr existent: 22. .Gama' 
patinelor de hochei este ceva mai 
mare: nr. 27, 28, 29 și 30 — adică 
corespunzătoare pînă la gheata de 
mărimea 41. Desigur, nu sîntem îm
potriva încurajării hocheiului pitic, 
dar ce ne facem cu seniorii și cu ju
niorii mai bine dezvoltați ? Sau cu cei 
care au nevoie de crose, că nu le-am 
văzut în magazin. Am văzut, în 
schimb, cîteva schiuri rămase de anul 
trecut — pentru copii, sau numere 
mari de tot. După cum ne spunea 
responsabilul magazinului, Constantin 
Badea, ar exista un stoc de schiuri 
la depozitul I.D.M.S., tinut încă «în 
păstrare*. Deocamdată magazinul își 
realizează planul de vînzare tot cu 
articole de sezon, dar de ordin vesti- 
mfildi (căciulițe, mănuși etc.). Vorba

ceea, însă: .Am găsit o potcoavă, 
îmi mai trebuie trei... și calul !"

„ROMARTA COPIILOR"?

După aproape nouă luni de activitate 
competifională (întreruptă însă, din cînd 
în cînd, de „petele albe" din calenda
rul central), ciclismul își va încheia 
duminică activitatea oficială a anului 
1965. Competiția de „rămas bun* este 
— ca și în alți ani — finala campio
natului republican de ciclocros. La star
tul ei vor fi prezenți cîțiva dintre cei 
mai sîrguincioși „elevi* ai antrenorilor 
din cluburile sportive bucureștene și 
provinciale.

Vor fi puse în joc două titluri de 
campioni ai țării: la seniori și la ju
niori de categoria I. Deși în programul 
competiției, sînt prevăzute și probe pen
tru juniorii de categoria a Il-a, pentru 
cei de la senricurse și pentru posesorii 
bicicletelor de turism, atenția este în
dreptată, în mod firesc, spre cursele în 
care se decid campionii anului 1965. La 
seniori, reprezentantul clubului sportiv 
Steaua —- Petre Simion — vine cu 
„atu“-urile cîștigate în cele 4 compe
tiții în care a cucerit locul I și în care 
i-a întrecut pe toți cei cu care va lupta 
și duminică dimineafa. Nu sînt însă de 
neglijat nici șansele altor rutieri care, 
așa după cum ne mărturisea și antre
norul Iulian Gociman. pot produce sur
prize. Este vorba de ploieșteanul C. 
Ciobanii, un ciclist tenace, și de bra
șoveanul Gh. Suciu — hotărît să nu 
încheie sezonul fără a fi îmbrăcat tri
coul de campion republican. Juniorii își 
vor tranșa rivalitatea -— după părerea 
noastră — tot în cadrul unui „trio*: 
C. Grigore—T. Vasile—Șt. Suciu.

Traseul de la Pantclimon este prac
ticabil cu toată ninsoarea din ultimele 
zile. Arbilrul principal al concursului, 
Octavian Amza, l-a verificat și ne-a 
spus că el corespunde, sub toate aspec
tele. Și juniorul Ștefan Suciu are aceeași 
părere. După antrenamentul de joi după 
amiază ne-a mărturisit că, deși este

5?

ora 9,30, finala seniorilor fiind progra
mată pentru ora 11. Sperăm că de a- 
ceastâ dată arbitrii se vor ține de cu-

foarte dificil, acest traseu are toate ca
litățile pentru a constitui un examen 
complex pentru participanții la finala 
campionatului. întrecerile vor începe la vînt.

JSS'Bi

HOCHEI: în „Cupa F. R. H. P.“:
Tîrnava Constructorul 7

Competifia dotată cu „Clipa F.R.H.P.* 
a continuat aseară cu întîlnirea dintre 
Tîrnava Odorhei și tînăra formație Cons
tructorul București. Neînvinși în această 
întrecere de „tranzit" între două tururi 
de campionat, hocheiștii de la Odorhei 
au pornit favoriți și, în ciuda faptului 
că în minutul 4 erau conduși cu 1—0 
prin punctul înscris de Iordan, și-au

LUPTE: Penultima etapa a campionatului
republican de greco-romane

4

Campionatul republican de lupte 
greco-romane pe echipe, seria A, se 
apropie de sfirșit. Astăzi și mîine în 
orașele București, Timișoara, Reșița și 
Satu-Mare, se desfășoară întrecerile 
din penultima etapă. Reuniunile sînt 
așteptate cu interes, deoarece în fiecare 
grupă evoluează formații amenințate 
de retrogradare și, bineînțeles, ele vor 
încerca să evite acest lucru printr-o 
comportare cît mai bună. Pe de altă 
parte, fruntașa clasamentului, 
București, credem că va face totul să 
rămînă, în continuare, neînvinsă.

Iată programul reuniunilor : sîmbătă 
20 noiembrie — grupa I la Timișoara 
(Rapid, C.F.R. Timișoara, Rulmentul 
Brașov). Duminică 21 noiembrie — 
grupa a Il-a la Reșița (Metalul Bucu-

rești, Steagul roșu Brașov, C.S.O. Re
șița) ; grupa a III-a la Satu Mare 
(Dinamo, Unio Satu Mare, Oțelul Ga
lați) ; grupa a IV-a la București (Viito
rul, Steaua, Chimistul Baia Mare). Me
ciurile din Capitală se desfășoară în 
sala Floreasca, mîine, cu începere de 
la ora 9.

înaintea penultimei etape, clasamen
tul are următoarea înfățișare :

valorificat șansele hîrtiei, terminînd în
vingători cu 7—4 (4—1, 1—1, 2—p2).

După cum reiese din rezultatele p«4t- 
țiale, Tîrnava și-a asigurat victoria în 
prima repriză, cînd cel mai bun jucător 
al său, Mihai Gyorgy, a înscris de 4 
ori. In general, aceste prime 20 de mi
nute au aparținut odorheienilor. Destul 
de echilibrate au fost însă celelalte re
prize, în care pentru învingători au mai 
înscris Gyorgy de două ori și l’eter o 
dată, iar pentru bucureșteni Moiș (2) 
și Iordan. După cum se vede, Gyorgy 
a stabilit un record al sezonului, mareînd 
șase goluri într-un meci' A fost o par
tidă plăcută, în care am remarcat nume
roase acțiuni spectaculoase. Tîrnava se 
prezintă în progres, ca urmare a faptu
lui că patinează de peste două săptămîni, 
și promite să se prezinte mult mai bine 
în turul doi al campionatului, care în
cepe marți.

Întîlnirea a fost condusă de arbitrii 
Dlugoș și Smerecinski.

Ultimul meci, Voința-Știința, se dispută 
azi, în deschidere la România-Ungaria. 
(r.u.).

Dinamo 1. Dinamo 18 18 0 0 205: 45 54
2. Steaua 18 17 0 1 219: 33 52
3. Steagul r. Brașov 18 14 0 4 169: 85 46
4. Metalul Buc. 18 8 3 7 132:140 37
5. Rapid 18 8 1 9 122:152 35
6. Oțelul Galați 18 7 2 9 132:136 34
7. C.F.R. Tim. 18 7 1 10 107:147 33
8. C.S.O. Reșița 18 6 3 9 121:137 33
9. Unio Satu M. 18 5 4 9 108:142 32

10. Chimistul B. M. 18 5 2 11 102:167 30
11. Viitorul Buc. 18 4 1 13 104:164 27
12. Rulmentul Brașov 18 0 1 17 44:226 19

Unde mergem
SÎMBATA

meciului de la Hanovra
Ia 
a 

_____ , . . a 
meciului cu R.F. Germană. Au luat 
parte toți jucătorii, colectivul de an
trenori care răspunde de pregătiri, ac
tivul federației, membri ai colegiului 
central de antrenori. A fost un bun 
prilej de a se trage învățăminte con
crete în vederea celeilalte confruntări 
căreia trebuie să-i facă față rugbiul 
românesc, meciul cu Franța (Lyon, 28 
noiembrie).

Caracteristicile acestei partide, în
cheiată cu un scor mai mic decît era

Două zile după reîntoarcerea de 
Hanovra, lotul național de rugbi 
participat la o ședință de analiză

La subsolul marelui magazin desti
nat celor mici — acolo unde se gă
sește și raionul sport — ne-am reîn- 
tîlnit cu cumpărătorul căruia i se re
comandase: „încercați dv. și la Ro- 
marta copiilor !*. A încercat omul.

— Patine „artistice" aveți?
— Numai numere mari, pentru 

ghete 40—41...
— Și eu care credeam că la „Ro- 

marta COPIILOR' găsesc...
— Cu rotile vă putem oferi. Chiar 

acum ne-a sosit un stoc destul de 
mare...

Păstrăm invitația pentru ia vară și 
după plecarea clientului ne adresăm 
responsabilei acestui raion, Niculina

Băsceanu. „Avem cerințe mari de pa
tine — ne-a spus ea. Am putea vinde 
și 100 de bucăți pe zi. Bineînțeles, 
numere mici. Mai compensăm prin 
cele cu cheie. în mod insistent, pă
rinții ne cer însă patine de „artistic". 
Am epuizat pe cele 40 avute în raft 
și acum nu prea știm cum să ne 
descurcăm în fața avalanșei de soli
citări. Nici cu schiurile pentru copii 
nu stăm prea bine. Deocamdată pro
blema principală pentru micii sportivi 
bucureșteni rămîne patinele. — 
făcut ceva fn acest sens !“

Aceasta este și concluzia 
Mai sînt rafturi goale prin 
nele de sport din Capitală (în afară 
de cele menționate) care... obligă uni
tățile și întreprinderile de specialitate 
la o aprovizionare mai promptă, mai 
bine chibzuită, mai completă cu ar
ticole de sezon.

Trebuie

noastră, 
magazi-

de așteptat și, mai ales, decît dădea 
dreptul dominarea netă a echipei noas
tre — 9—8 (9—0) — ca și unele amă
nunte de ordin tehnico-tactic, au ieșit 
foarte bine în evidență. S-a putut face 
o apreciere pozitivă a pregătirii fizice 
ca și — în majoritatea timpului — a 
bunei orientări în joc. Nu este însă 
mai puțin adevărat că au existat și 
unele carențe de loc accidentale în jo
cul echipei. Ele sînt ilustrate foarte 
grăitor de însuși scorul meciului, care 
arată că, în pofida cîștigării majorită
ții baloanelor în momente fixe ale jo
cului (tușe și grămezi ordonate), nu s-a 
marcat nimic după pauză. In schimb, 
defecțiuni tactice (izvorîte din comodi
tatea unor jucători) au făcut ca rug- 
biștii vest-germani să fructifice excep
țional... prezența în terenul nostru : 
au trecut linia de centru de puține ori, 
dar au înscris 8 puncte (o încercare 
transformată ji o lovitură de pedeap
să) 1 După cur? o încercare la centru 
a fost pierdută dintr-o greșeală ele
mentară de tehnică, săvîrșită de unul 
dintre înaintașii noștri în momentul 
culcării balonului. Tot la capitolul lip
surilor trebuie amintită slaba eficaci
tate a loviturilor de picior așezate.

In urma concluziilor trase, s-au mo
dificat planurile de antrenament pen
tru scurta perioadă de timp pînă la 
meciul cu Franța, de așa manieră îneît 
retușurile necesare, în formația și în 
jocul echipei, să se poată efectua. Ur
mează ca jocul de verificare cu Gloria 
să permită definitivarea formației. Ju
cătorii și antrenorii și-au exprimat do
rința fermă ca în pofida unor indispo
nibilități, echipa să obțină la Lyon 
un rezultat pe măsura piestigiulu’ de 
care se bucură sportul cu balonul oval 
din România.

HANDBAL ; sala Floreasca de 
la ora 18,15: București tineret — 
Belgrad; București — Budapesta.

GIMNASTICA : sala Dinamo, 
ora 17: România — Franța (mas
culin).

SCRIMA: sala de sport a Fa
cultății de drept, ora 17: ultima 
etapă a campionatului orășenesc 
pe echipe.

HOCHEI : patinoarul 23 August, 
ora 17: Tîrnava Odorhei — Com
binata Știința; București — ști
ința Cluj (Cupa F.R.H.P.) și jocul 
internațional România — Ungaria.

FOTBAL : teren Laromet, o.:a 
13: Tehnometal București — Ri ■ 
meniul Brașov (categoria C. eta
pa din 5 decembrie); stadionul 
Dinamo, ora 14,15: Dinamo Bucu
rești — Komlo (meci amical).

DUMINICA
HANDBAL : sala Floreasca de 

ta ora 18,15: București tineret — 
Budapesta; București — Belgrad.

GIMNASTICA: sala Dinamo,
ora 17; România — Franța (mas
culin).

CICLISM : traseu) din șos. pan- 
telimon, ora 9,30: finala campio
natului republican de ciclocros.

LUPTE : sala Floreasca, ora 9: 
penultima etapă a campionatului 
republican ’ ~ 
A.

SCRIMA: 
cuității de 
etapă a campionatului orășenesc 
pe echipe; sala clubului Steaua, 
ora 9: etapa a doua a concursu
lui pentru juniori.

RUGBI: teren Gloria, ora 11: 
Iotul republican — Gloria (meci 
de verificare).

HOCHEI: patinoarul 23 August, 
ora 18: România — Ungaria.

FOTBAL: stadionul 23 August 
teren IV, ora 10: Lotul A — Lo
tul B (juniori). Stadionul 23 Au
gust, ora 14: România — Portu
galia (meci în preliminariile cam
pionatului mondial), teren Beto
nul (șos. Giurgiului), ora 10,30 : 
Dîmbovița București — Metalul 
București (Cupa României). Te
ren Ghencea, ora 9,45: Steaua — 
Rapid (meci amical).

VOLEI : sala Dinamo, ora 8,30: 
Progresul — C.S.M. Cluj (F II), 
Dinamo — Farul Constanța (F I), 
Dinamo — Știința Brașov (M I); 
sala Giulești, ora 9: - - -
Știința Craiova (F I), 
Penicilina Iași (F I), 
București — Știința 
(M II), meciuri în cadrul cam
pionatelor republicane de catego
ria A.

de greco-romane seria

sala de sport a Fa- 
drept, ora 9: ultima

Metalul — 
Rapid — 
Progresul 
Petroșeni



)e sus: Pîrcălab (România), Germano 
F ia (Portugalia), Dridea și Popa 
miânia) și Eusebio (Portugalia) vă- 

de Neagu Răduiescu.

Antrenor sau
iuminică, 14 noiembrie, s-a jucat la 
roșeni meciul de categorie B dintre 
ipele Jiul Petrila și Gaz metan Me- 
ș. In deschidere — conform unui 
cei lăudabil — un meci de juniori : 
l Petrila — A.S. Cugir.
Jv .^enționăm să vorbim despre 
S două partide, ci despre un fapt 
e a stîrnit stupoare printre cei pre- 
iți pe stadion. Echipa de juniori 
>. Cugir s-a prezentat la meci (un 
ci de campionat) fără antrenorul 
i, G. Naghi I Se îmbolnăvise antre-- 
:ul ? Vreo împrejurare fortuită îl 
piedicase să-și însoțească echipa ?
îs te știut că în afara unor prevederi 
e stabilesc obligativitatea prezenței 
renorului la meciurile echipei sale, 
ătorii au nevoie — mai este oare 
ul s-o spunem ? — de îndrumările, 
sfaturile lui, înainte de meci, în 

rg» 'c.
?rezcnța antrenorului este cu atît 
i necesară cînd el conduce o echipă 
juniori, pe care îi formează ca fot-

Un meci așteptat cu mare interes: România-Portugalia
• OASPEȚII SOSESC AZI IN CAPITALĂ, CU CEA MAI BUNA FORMAȚIE • A FOST ALCĂTUITĂ ECHIPA NOASTRĂ

• ARBITREAZĂ ELVEȚIANUL DIENST @ JOCUL'ÎNCEPE LA ORA 14

„Sintem hotăriți să nu precupețim 
eforturile pentru o comportare cit mai bună"

Vineri, la cantonamentul sportivi
lor români... Se simte intens apropie
rea partidei cu Portugalia. Peste tot 
se discută despre meci, despre mo
dul în care poate fi contracarat jo
cul oaspeților. Antrenorii Ilie Oană 
și Ștefan Covaci, care au analizat 
formația portugheză, sînt gata cu 
orice lămuriri pentru jucători.

Ne-am adresat antrenorului prin
cipal, Ilie Oană, cu rugămintea de a 
ne împărtăși opinia sa despre me
ciul de mîine. Iată răspunsul:

„Noi ne-am pregătit pentru a rea
liza un joc bun, cunoscînd bine va
loarea și stilul adversarilor, urmăriți 
de noi în mai multe rinduri. Am luat 
toate măsurile ca formația României 
să aibă o comportare bună. Aceasta 
pentru că jocul îl considerăm ca 
fiind foarte greu. De altfel și fede
rația portugheză de fotbal acordă a- 
cestei partide aceeași importanță ca

Pe aeroportul Băneasa,
în așteptarea echipei lui Eusebio...
Interviu ad-hoc cu ziaristul portughez Artur Agostinho

Lume multă, aseară Ia aeroportul Bă
neasa, dornică să-i vadă cu un ceas mai 
devreme pe Eusebio, Germano, Coluna, 
Augusto și pe ceilalți. Deziluzie însă ’ 
Din avionul abia sosit de la Viena co
boară toți pasagerii... mai puțin cei pen
tru care veniserăm. Misterul se dezleagă 
la timp: din cauza ceții, Viena n-a dat 
aviz de aterizare cvadrimotorului în care 
se afla formația Portugaliei. încă un 
tur deasupra capitalei Austriei și apoi 
avionul se îndreaptă spre aeroportul din 
Salzburg, orașul Iui Mozart.

Și totuși, în ceea ce ne privește sîn
tem... salvați: printre pasageri — o fi
gură cunoscută nouă. Este ziaristul por
tughez Artur Agostinho, pe care l-am mai 
întîlnit cu cîteva luni în urmă, la masa 
presei de la stadionul „23 August*. 
Venise atunci la București să urmă
rească partida România—Cehoslovacia.

— Singur?
— După cum vedeți, l-am așteptat 

pe băieți la Viena, dar ceața s-a „așezat 
între noi. Sînt înarmat, insă, cu ultimele 
noutăti, așa incit — intelegindu-vă în
datoririle profesionale — vă pot fi de 
folos.

„observator"?...
baliști. Antrenorul unei asemenea eclii 
pe (mai ales el) trebuie să aibă — re
petăm un adevăr binecunoscut — ro
lul unui tehnician, dar și pe acela al 
pedagogului și, dacă vreți, într-un 
sens, chiar al părintelui.

Cum putem aprecia atitudinea antre
norului G. Naghi care, în loc să fie 
alături de .copiii" lui la meci, se duce 
ca „observator* la partida de la Tur
da, Arieșul — Minerul Lupeni, pentru 
a vedea cum joacă turdenii, care în 
etapa viitoare a campionatului au meci 
la Cugir ?

Este un caz de o „originalitate" su
părătoare I

Cum a ajuns antrenorul echipei de 
juniori observator (ă la Herrera) la 
„meciul secolului* Arieșul — Minerul 
Lupeni ?

Ce părere aveți, tovarăși de la A.S 
Cugir ?

M. POPESCU 

și not Intr-o convorbire telefonică 
avută vineri dimineața, dl. Lacerda, 
secretar general al federației por
tugheze, spunea că viitorii noștri 

oaspeți vin hotăriți să cîștige. Acest 
lucru depinde însă în foarte mare 
măsură de noL Sîntem hotăriți să 
nu precupețim eforturile pentru o 
comportare cit mai bună."

— A fost alcătuită formația defi
nitivă ?

— Da. Ea este următoarea: M. 
IONESCU — POPA, HALMAGEANU,
C. DAN, GREAVU — GHERGHELI,
D. POPESCU — PÎRCALAB, BADEA, 
DRIDEA I, S. AVRAM. Din lot mai 
fac parte portarul Andrei, fundașii 
Nunweiller III, Petescu și Florea, 
mijlocașul N. Georgescu, atacanții 
Dumitriu II, Codreanu și Sasu.

— Vă dorim succes I

M. T.

— In primul rînd, am vrea să cu
noaștem lotul care a făcut deplasarea.

— Notați-l, așa cum mi l-a comuni
cat, telefonic, ziarul „Rekord*, din Li
sabona, imediat după decolarea echipei 
de pe aeroportul din Lisabona. Carvalho, 
Jose Pereira (portari), Festa, Germano, 
Carlos, Morais, Hilario (fundași), Pinto, 
Craca, Râul, Coluna (mijlocași), Augusto, 
Eusebio, Torres, Lou ren vo, Simoes.

— Așadar, Eusebio printre ei. Spec
tatorii noștri sînt nerăbdători să afle 
dacă el va juca.

— Joacă... mie la sută. Va putea fi 
văzut în linia de atac, alături de Au
gusto, Torres și Simoes, ceilalți „muș
chetari* de la Benfica. Un singur semn 
de întrebare în alcătuirea formației. Și

PREMIILE ÎNTREGI SI SFERTURI DE 
12 NOIEMBRIE 1965

PREMII OBIȘNUITE ÎN BANI

LA TRAGEREA SPECIALA LOTO DIN

Premiul suplimentar 11 4 x 50253 lei 
si 2 a 12 563 leii premiul suplimentar 
Iii 11 a 17 067 lei și 9 a 4 266 lei; 
categoria 11 21 a 8 004 lei și 29 a 
2.001 leii categoria a II-a i 44 a 3 277 
lei și 100 a 819 lei ; categoria a III-a: 
131 a 1 283 lei și 181 a 320 lei ; cate
goria a IV-a i 200 a 785 lei și 352 a 
196 lei î categoria a V-a i 315 a 453 
lei și 734 a 113 lei ; categoria a Vl-a ; 
249 a 613 lei șl 479 a 153 lei; cate
goria a Vil-a î 413 a 362 lei și 846 a 
90 lei; categoria a VlII-a i 580 a 250 
lei și 1 285 a 62 lei.

PREMII SUPLIMENTARE 
ÎN BANI ȘI OBIECTE

Categoria A : 9 variante șl 13 va
riante ; categoria B s 26 variante și 58 
variante; categoria 11 10 variante 
și 23 variante; categoria a Il-a: 55 
variante și 112 variantei categoria a 
III: 172 variante șl 340 variante ; ca
tegoria a IV-a: 13 variante și 21 va
riante i categoria a V-a : 48 variante 
și 102 variante ; categoria a Vl-a : 213 
variante și 373 variante; categoria a 
VH-a : 324 variante și 698 variante i 
cateqoria a VIII-a: 1 909 variante și 
4 345 variante.

CÎȘTIGATORT SUPLIMENTAR I 
ÎNTREGI

TELBIS PETRE din Sînnicolaul 

anume, antrenorul Otto Gloria nu s-a 
decis asupra mijlocașului dreapta, avîrtd 
de ales între Pinto și Graca. Așa incit,,. 
„12*-le nostru pentru meciul cu Româ
nia va fi următorul: CARVALHO— 
FESTA, GERMANO, CARLOS, 1IILARIO
— PINTO (CRACA), COLUNA — AU
GUSTO, EUSEBIO, TORRES, SIMOES.

— Ce știți despre pregătirile efectuate 
în vederea acestei partide?

— Incepînd de luni, cei 16 jucători, 
aleși de selecționerul unic, Manuel Lus 
Afonso, au fost cantonați la Vale de Lo
bos („Valea Lupilor*), în apropierea 
Lisabonei. Ei au făcut antrenamente zil
nice sub conducerea lui Otto Gloria.

— Un pronostic ?
— De obicei — dv o știți prea bine

— ziariștii nu dau pronosticuri, ci... so
licită. Pot să vă spun, doar, că la noi 
acasă toată lumea așteaptă să încheiem 
fără înfrîngere grupa a IV-a preliminară. 
Tocmai de aceea deplasăm și formația 
„fanion*.

Cititorii ziarului „Sportul popular* vă 
mulțumesc pentru amabilitate, domnule 
Agostinho...

G. NICOLAESCU 
M. TUDORAN

La telefon, aeroportul
din Salzburg

Puțin mai tîrziu, redacția noastră lua 
legătura cu aeroportul din Salzburg. La 
celălalt capăt al firului, dispecerul de 
serviciu.

— Echipa Portugaliei se află pe aero
port ?

— Nu. Ea a sosit azi după amiază 
aici, dar a plecat...

— In oraș?
— Nu. La Viena, cu trenul. La ora 

aceasta, desigur, portughezii au și ajuns 
acolo. De la Viena, unde rămîn peste 
noapte, ei iși vor continua călătoria 
spre București, cu avionul. Vor pleca 
sîmbătă dimineața și, în jurul primului, 
vor fi la București.

Așadar, l-ați văzut și pe Eusebio.
— Eusebio — Ferreira da Silva, cum

Mare, AIFTIMESEI IOANA din Sibiu, 
TOTOLICI NECUbAI din Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej — Tg. Ocna și DUMI
TRIU PAUL din Bobîlna — raionul 
N. Bălcescu.

LOTO

La tragerea Loto din 19 noiembrie 
1965, au tost extrase din urnă urmă
toarele numere i
79 43 83 73 17 44 71 36 2 26

Premii suplimentare i 72 82 55 
Fond de premii i 828 303 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

vineri 26 noiembrie, la FocșanL

PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport din 
14 noiembrie 1965

PRONOSPORT B nr. 12

Premiul excepțional i 1 variantă 
a 19.578 lei.

Categ. 1 (12-j-l): 1 variantă a 19.578 
lei i

Categ. a II-a (12 din 12): 2 variante 
a 13.051 leii

Categ. a III-a (11 din 12): 15 va
riante a 1.740 lei;

Categ. a IV-a (10 din 12): 206 va
riante a 190 lei.

Cîștigătorul premiului exceptional 
Kovacs Alex. Vasile din regiunea 

e trecui pe lista noastră — a coborit cel 
dinții din avion. Și m-am bucurat că 
am dat mina cu el. I-am văzut pe aero
port și pe ceilalți jucători renu-niti ai 
Portugaliei: Simoes, Coluna, Torres. 
Augusto, Taurențo etc. Portughezii speră 
să facă un joc frumos în capitala dv.

I-am mulțumit interlocutorului nostru 
de pe aeroportul din Salzburg pentru a- 
mabilitatea sa și ne-am grăbit să inse
răm aceste rinduri, in așteptarea echipei 
portugheze.

I. O.

DINAMO BUCUREȘTI—KOMLO, 
AZI PE STADIONUL DINAMO
După două meciuri nule realizate în 

fața echipelor Știința Timișoara și 
Știința Craiova, echipa de fotbai Kom- 
lo (R.P. Ungară) susține azi, în compa
nia dinamoviștilor bucureșteni, ultimul 
său meci din turneul întreprins în 
țara noastră.

Partida are loc pe stadionul Dinamo, 
de la ora 14.15.

STIR I...
• în afara partidei Dunărea Cala

fat — Oltul Rro. Vîlcea, în cadrul 
„Cupei României* a fost programat 
pentru astăzi și jocul Textila Buhuși — 
Dinamo Bacău. Deoarece terenul din 
Buhuși este în reparație, cele două 
echipe au căzut de acord ca meciul să 
se dispute la Bacău.

• Azi se va disputa în Capitală un 
joc din cadrul categoriei C : Tehno- 
metal București — Rulmentul Brașov. 
Meciul are loc pe terenul Laromet și 
va începe la ora 13. Partida fusese pro
gramată inițial pentru 5 decembrie.

• Meciul de juniori care trebuia 
să aibă loc pe stadionul „23 August" 
înaintea partidei România — Portu
galia se va disputa mîine dimineață ia 
ora 10, pe terenul IV de la complexul 
„23 August*.

Crișana a obtinut și premiul de cate
goria 1 și 1 premiu de categoria a 
II-a, totalizind astfel suma de 52.207 
lei.

PRONOSPORT A Nr. 46

Categoria a Il-a (11 din 12) i 37 
variante a 1.172 lei.

Categoria a III-a (10 din 12); 440 
variante a 147 lei.

Report la categoria 11 36.158 , let

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

De la I.E.B.S.
e Pentru întîlnirea internațională de 

fotbal ROMANIA — PORTUGA
LIA. de mîine, de pe stadionul 
„23 August*, biletele se mai găsesc 
la casele speciale din str. Ion Vidu, 
Pronosport calea Victoriei nr. 2, 
agenția C.C.A. bd. „Gh. Gheorghiu- 
Dej", stadioanele Republicii, Dina
mo, Giulești și la patinoarul artifi
cial „23 August".

• Casele speciale din str. Ion Vidu și 
Pronosport vînd și bilete pentru îo- 
tîlnirile internaționale de handbal 
din cadrul „Cupei orașului Bucu
rești’ de astăzi și mîine de la sala 
Floreasca și pentru întîlnirilc inter
naționale de hochei ROMANIA — 
UNGARIA de astăzi și mîine de la 
patinoarul „23 August".

• Patinoarul „23 August" este deschis 
pentru patinaj public mîine între 
orele 10 și 13.

• La bazinul acoperit Floreasca se 
primesc înscrieri pentru cursul de 
inițiere la înot pentru copii.



DESPRE CENTRELE DE INIȚIERE

SI „PRODUCȚIA" ANULUI 1965
a 77 ■* 

LA RAPID: MULTI CHEMAȚI, PUTINI ALEȘI
■ Din vară, cînd clopoțelul a sunat pentru ultima 
dată, anunțîiid încheierea anului școlar, poate că nu a 
fost zi în care terenurile de sport din incinta sau din 
jurul stadionului Giulești să nu fi fost aglomerate de 
sute și sute de copii veniți să se inițieze în tainele atle
tismului, voleiului, gimnasticii sau fotbalului. Atrași de 
frumoasa tradiție a clubului Kapid, dar mai ales de 
munca de mobilizare dusă fără răgaz de antrenori (ce 
păcat că aici profesorii de educație fizică ai școlilor din 
raion nu au contribuit cît de cît), copiii s-au prezentat 
în vara anului 1965 în număr impresionant pentru a se 
iniția în tainele sporturilor favorite. Și multi au fost acei 
care au învățat să alerge corect și repede pe pista de 
zgură, să șuteze prin evitare spre poarta de handbal sau 
să dribleze cu îndemînare printre adversari în drum spre 
coșul de baschet. Putini au fost însă acei care, după luni 
de străduință, au fost aleși drept .cei mai buni dintre 
cei mai buni" și au fost selecționați în echipele de copii 
ale clubului. Pentru că, mai pretențioși decît în oricare 
alt an, antrenorii au fost deosebit de grijulii în selec
ționarea elementelor de perspectivă, în alegerea celor 
care peste cîțiva ani vor reprezenta Rapidul la campio
natele naționale de seniori sau — de ce nu ? — vor 
purta culorile României în întreceri internaționale.

Să luăm, de pildă, atletismul. Prin mîinile prof. Maria 
Chiru, ajutată de antrenorul Ion Gînscă, au trecut peste 
100 de copii între 9 și 13 ani. Din cei 100 de copii, pînă 
în toamnă au rămas în secția clubului doar 10, cu ade
vărat cei mai dotați. Gabaritul necorespunzător la unii, 
nenumăratele triaturi (alergări pe 30 m și 100 m, sări
turi în lung me de pe loc) au făcut o selecție judicioasă, 
scoțînd la iveală, treptat, pe cei care în momentul de 
lață sînt specializați pe probe (bineînțeles, nu definitiv) 
și fac antrenamente ca niște adevărați atleți. De altfel, 
citeva cifre sînt edificatoare asupra perspectivelor aces
tor elemente: Carmen Ene (13 ani) 8,6 pe 60 m plat și 
4,49 la săritura în lungime, Alex. Stavru (14 ani) 54 m și 
Marcel Turcan 50,60 m la aruncarea mingii de oină, 
Anca Puia (13 ani) 9,0 pe 60 m plat.

La gimnastică se spune că talentul se vede din prima 
zi. Selecția reală se 'ace, însă, de-abia după două-trei 
luni de muncă migăloasă, în care antrenorii trebuie să 
aprecieze nu numai aspectul fizic al copiilor, gratia și 
frumusețea mișcărilor, mobilitatea articulară și detenta, 
ci și simțul muzical al sincronizării mișcărilor cu ritmul 
melodiei după care se execută un exercițiu. De aceea, 
nu e de mirare că din cei 80 de copii triati de antrenorii 
Gabriela Dungaciu și Waldemar Erdberg au fost selec-

„Recolta" bazinelor de
Asupra utilității centrelor de inițiere 

la înot pentru copii, organizate de fe
derația de specialitate — prin comisiile 
sale orășenești sau regionale — nu este 
cazul să mai insistăm. Zeci de mii de 
copii, de la cea mai fragedă vîrstă, vin 
în fiecare vară In bazine pentru a de
prinde secretele Ciotului. Pe cîți dintre 
ei îi vom revedea peste cîțiva ani pe 
blocstarturile piscinelor olimpice, rivnind 
la una din medaliile de campioni? Iată 
o problemă pe care dorim să o dezba
tem în rîndurile ce urmează.

Este știut faptul că de modul în care 
sînt organizate aceste centre de inițiere, 
de reușita lor. depinde în mare măsură 
viitorul natației noastre. Cu cît vom 
avea mai mulți copii atrași de pasionanta 

tă cu secundele și zecimile, cu atît 
posibilitățile înotului românesc de a se 
apropia de performanțele de valoare eu
ropeană și mondială sînt mai mari. Pen
tru că — și aceasta nu constituie un 
secret pentru nimeni — mulți dintre per
formerii primului campionat republican 
de copii desfășurat în actualul sezon au 
fost selecționați de la aceste centre de 
inițiere.

ul acesta, F. R. Natație a încre
dințat organi. irea acestei acțiuni în Ca
pitală comisiei orășenești de specialitate. 
Peste 4800 de copii (unii dintre ei ve
niți să rep< e ciclul de inițiere) au avut 
la dispoziție condiții destul de bune 
pentru învățarea acestui sport atît de 
util, fapt care la sfîrșitul lunii septem
brie a permis unor antrenori bucureșteni 
să-și completeze efectivele cu tineri po- 
sedind evidente calități. Dar, spre deo
sebire de anul trecut — și antrenorii 
confirmă acest lucru — „recolta44 se
zonului este calitativ inferioară. Așa
dar, în loc să se facă un pas înainte...

Lipsa unei serioase munci de propa
gandă în școli, pentru a atrage cît mai 
mulți elevi în jurul bazinelor, s-a re
flectat și în numărul scăzut (cu 500 
m*i puțini decît în 1964) al cursanți- 
lor. A fost o primă deficiență, care a- 
•stă slaba preocupare organizatorică a 
comisiei respective. In al doilea rînd 
— spre surprinderea noastră — s-a 
făcut apel la unii instructori puțin com-

petenți, care au folosit metode cu totul 
depășite în instruirea elevilor. Acest 
lucru a fost posibil datorită faptului 
că în ciuda recomandărilor primite, co
misia orășenească de natație nu a or
ganizat în acest an, în prealabil, un 
curs de perfecționare a instructorilor, 
cu examen și calificative. De asemenea, 
controlul sistematic al modului cum își 
desfășoară activitatea, mai ales centrele 
de la Palatul pionierilor și Lacul Tei a 
fost aproape inexistent, ca să nu mai 
vorbim de faptul că directorul centrului 
de la Ștrandul Tineretului (A. Ionescu) 
și-a părăsit postul în mijlocul sezonu
lui (!), fapt care a avut serioase re
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ționati doar 6, între 9 și 10 ani. De fapt, trebuie să pre
cizăm că cei doi antrenori lucrează în permanență cu 
trei grupe : de începători (alcătuită în momentul de față 
din 25 de copii apți pentru selecționare), de selecționați 
(recrutați din prima grupă) și de avansați care obțin de 
pe acum performanțe, bineînțeles pe măsura vîrstei lor. 
Dintre cei despre care se crede că vor urca treptele 
măiestriei amintim pe Dorin Bărbulescu (10 ani), Dan 
Hurezeanu (10 ani), Ileana Georgescu (10 ani) și Lucia 
Leca (12 ani).

Pentru prof. Eva Ferencz problema selecției a fost, 
aparent, mai simplă. Unei jucătoare de baschet i se cere 
în primul rînd înălțime, ceea ce... se vede. Dar cîtă mun
că trebuie să depui pentru a găsi tocmai aceste ele
mente și cîtă strădanie e necesară pentru a păstra în 
baschet copiii atrași în mod firesc de alte sporturi, unde 
se ajunge mult mai ușor la măiestrie. Și, totuși, cînd 
cauți, cînd lucrezi cu pasiune, îți atingi scopul. Așa se 
face că în momentul de față, în cea mai tînără echipă de 
baschet a Rapidului evoluează trei fete de 1,80 m: 
Cornelia Cazan (născută în 1950), Teodora Moțet (1950) 
și Salomeea Din (1949). Dar, pentru că baschetul nu se 
joacă numai cu „giganți", nu au fost neglijate nici ele
mentele cu talie medie, dotate însă din plin cu cali
tăți absolut necesare baschetului, ca viteză, detentă și- 
talent. Este vorba de Mioara Gănescu (1,77 — născută în 
1950) și Ștefania Basarab (1,70 — 1950) despre care 
maestra sportului Eva Ferencz spune că vor ajunge ex
celente jucătoare de „cîmp".

★

După cum se vede, munca de inițiere și selecție din 
lunile de vară nu a rămas fără roade. Și nu numai la 
atletism, gimnastică și baschet, ci și la volei (antrenori 
Sonia Colceriu și L. Sorbală), lupte greco-romane (an
trenor M. Belușica), handbal (antrenor M. Crețu), polo 
(antrenor C. Vasiliu) și fotbal (antrenori N. Belizna, N. 
Cristescu, D. Matei și C. Socec), unde numărul și, mai 
ales, valoarea și perspectivele copiilor selecționați ilus
trează seriozitatea cu care au fost organizate centrele 
de inițiere.

Acestea sînt primele rezultate ale centrelor de inițiere 
organizate în 1965 de clubul Rapid. Următoarele ? Cre
dem că le vom vedea în anii viitori...

D. STANCULESCU

înot este încă scăzută
percusiuni în organizarea activității, 
lată, deci, cîteva serioase carențe care 
au redus eficacitatea centrelor orga
nizate în vara acestui an.

Pentru remedierea acestor lipsuri, ce 
trebuie să dea de gîndit în mod serios 
comisiei orășenești de specialitate, se 
impune pe viitor asigurarea unei con
duceri unitare și competente, o mai bună 
pregătire a instructorilor — cărora le 
revine și sarcina de a sădi la copii dra
gostea pentru acest sport — și un 
control permanent. Altfel, vom irosi în 
continuare timp, muncă și mijloace ma
teriale fără ca natația noastră să aibă 
vreun folos deosebit, (a. v.).

Ceasurile deșteptătoare „ VIC T O RIA “
SINT PRECISE, DURABILE Șl GARANTATE

Răspundem 
cititorilor

• ROMEO CODOIU — Focșani. 
La sesizarea dv. veți primi răspuns 
detaliat de la Consiliul orășenesc 
UCFS local. în prezent colegiu] de 
arbitri analizează cele semnalate în 
scrisoarea trimisă redacției.

• 1ULIU FARCAȘ — Reghin. 
Articolul 7 din Regulamentul jocu
lui de fotbal prevede că arbitrul de 
centru este singurul cronometror al 
partidei. El se orientează numai 
după cronometrai său. Ceasurile ce
lorlalți arbitri, sau cel de la teren, 
sînt numai orientative. Meciul dintre 
Steaua roșie Salonta și Progresul Re
ghin a fost prelungit cu un minut, 
deoarece echipa Progresul a tras de 
timp. Acest fapt a fost adus din 
vreme la cunoștința căpitanilor echi
pelor. De asemenea, vă facem cu
noscut că terenul din Salonta este 
omologat de federația română de 
fotbal pentru partide de campionat.

• CONSTANTIN GHEORGHIU 
— com. Fîntinele, raionul Mizil, re
giunea Ploiești. Sfatul popular co
munal și conducerea cooperativei a- 
gricole de producție au confirmat 
justețea celor semnalate de dv. și 
ne-au încredințat că vă vor ajuta, în 
limita posibilităților, să terminați 
vestiarul de la terenul de fotbal. în 
același timp, Consiliul regional 
UCFS Ploiești ne-a comunicat că, 
deși echipa de fotbal Victoria din 
comuna Fîntînele a terminat campio
natul raional pe primul loc, ea n-a 
primit dreptul de a participa la ba
rajul pentru promovare în campio
natul regional, deoarece nu și-a a- 
chitat taxa de participare și nici nu 
și-a legitimat jucătorii, conform ho- 
tărîrii nr. 439 din 1962 a Biroului 
Consiliului General al UCFS.

• PETRU DIAN — corn. Bulgă- 
ruș, raionul Sînnicolaul Mare, regiu
nea Banat. Nu este de vină factorul 
poștal și nici oficiul raional P.T.T.R. 
că nu ați primit ziarul. Se știe că 
pentru a fi abonat la o publicație 
trebuie să achitați anticipat costul 
abonamentului. Dv. nu ați achitat 
în termenul prevăzut suma respectivă. 
Oficiul P.T.T.R. al raionului Sînnico
laul Mare ne-a comunicat că suma 
reprezentînd costul abonamentului pe 
o lună, depusă cu întîrziere, v-a fost 
restituită cu mandatul poștal nr. 51. 
Dacă doriți să aveți colecția com
pletă, vă rugăm să vă abonați din 
timp, ținînd seama că ziarul „Spor
tul popular44 se încadrează în etapa 
I a comenzilor, care se încheie în 
ziua de 14 ale fiecărei luni.

• UN CITITOR — Tulcea. Cele 
sesizate de dv. sînt juste. Sfatul 
popular al orașului Tulcea ne-a răs
puns că, datorită planului de siste
matizare, stadionului din localitate i 
se aduc anumite modificări. Totuși, 
antrenamentele și unele competiții 
oficiale se pot organiza pe terenul 
de joc. De asemenea, sala de lupte 
nu este tocmai potrivită și se stu
diază posibilitatea creării de condiții 
optime și celor ce doresc să practice 
acest sport.

Din carnetul 
corespondentului 
voluntar
SE PREGĂTESC PENTRU IARNJS

Clubul sportiv orășenesc dirt 
Timișoara a luat din timp o serie 
de măsuri in vederea pregătirii 
activității sportive din timpul ier
nii. Astfel, la sala de sport din 
localitate, a fost reparat cazanul 
pentru încălzirea apei, s-au insta
lat dușuri la baie și radiatoare 
pentru încălzirea sălii și a ves
tiarelor. De asemenea, s-a reparat 
tribuna. De altfel, aici au și avut 
loc finalele campionatului repu
blican de gimnastică și ale campio
natului republican de lupte greco- 
romane. In prezent, in sală se 
fac antrenamente de volei, bas
chet și gimnastică, urmînd ca in 
cel mai scurt timp să-și poată 
desfășura pregătirea și sportivi de 
la alte discipline. In curs de a- 
menajare se află și sala de sport 
Electromotor, unde fac antrena
mente boxerii, halterofilii și scri- 
merii. Ceferiștii execută la com
plexul lor sportiv lucrări pentru 
amenajarea a două săli de antpț 
nament pentru volei, box, lupte șt 
gimnastică.

„DUMINICA 
CULTURAL-SPORTIVA"

Elevii Liceului pedagogic din 
orașul Basău au participat de cu- 
rlnd, la o frumoasă „duminică 
cultural-sportivă" în aer ]i..er la 
care s-au întrecut anii I, II și IIL 
Învățătorii și educatoarele. S-au 
disputat probele de săritură în 
lungime, aruncarea mingii de- 
oină, sprinturi și o ștafetă dis
tractivă. Cele mai bune rezultate 
le-au înregistrat Elena Dumitrache 
și Dorina Costea la 60 m, Catincg 
Săndulache la 80 m și săritură în 1 
lungime — la fete, T. Hîrțescu la 
80 m, V. Păun la 100 m și săritură 
în lungime — Ia băieți. în în
cheiere, s-a desfășurat un meci de 
volei între selecționatele băieților 
din anii II și III. Un merit deose
bit în organizarea acestor între
ceri îl are prof, de educație fiz?”' 
H. Pasăre. .«

C. POPA
CONCURS 

PENTRU MICII ATLEȚI
Asociația sportivă Știința din 

Filiași, regiunea Oltenia, a orga
nizat de curind un reușit con
curs de atletism rezervat micilor 
atleți din clasele V—VIII. întrece
rile au constituit o adevărată săr
bătoare pentru cei 130 de parti- 
cipanți. Ei s-au întrecut în pro
bele de alergări, aruncări și sări
turi.

Iată cîteva din rezultatele con
cursului: 40 m: N. Epure 6,6, Geor- 
geta Penoiu 6,9; 60 m: F. Smaran- 
dache 8,6, Ioana Munteanu 9,6; 
greutate 5 kg; A. Vlăduț 9,10 m ; 
lungime: Netuța Olaru 4,20 m, 
Eugen Cenușă 4,50 m. La arun
carea mingii de oină elevul I. 
Ruicu, din clasa a Vl-a, a aruncat 
52 m.

Un aport deosebit la buna or
ganizare și desfășurare întrece
rilor au adus C. Păun, I. Roșcu- 
lescu, G. Coltau și G. Tismănaru.

NIC. CÎRSTOCEA

TEATRUL „C. I. NOTTARA“
PREZINTĂ

DUMINICĂ 21 NOIEMBRIE, ORELE 16

SPECTACOLUL i

„SONET PENTRU 0 PĂPUȘĂ"

Comedie în 3 acte

de Sergiu Fărcășanu
cu : CONSTANTIN BREZEANU, MIHAI FOTINO, ION SIMI- 
NIE, ELENA CARAGIU, GHEORGHE TRESTIAN, NUCU PĂU- 
NESCU, Laureat al Premiului de Stat -, MIHAI HEROVEANU, 
DINU LUCIAN, NICULESCU CADET, STEFAN RADOF, GEOR
GE NEGOESCU, CONSTANTIN GURIȚĂ, NATASA NICO- 
LESCU, GEORGE SÎRBU, FLORICA BACIU, GH. COLCEAG

SCENOGRAFIA: DAN NEMȚEANU

DIRECȚIA DE SCENA : LUCIAN GIURCHESCU
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Cia-ciuan s-a năs-
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Varietăți

f Imaginați-vă un tînăr
1 care parcurge înotînd 
p .distanța acvatică imagi- 

• > nară București—Galați și 
un 
în 
dc

retur în 9 luni, sau... 
înotător care străbate 
medie zilnic cîte 2000 
metri. Mai plastic însă — 
pentru că tot sîntem în 
domeniul natației — să

Cu greu poate fi descrisă 
surpriza avută de boxerul 
belgian Etienne Mertens, 
din Bruxelles cînd, cum- 
părîndu-și un automobil, a 
trebuit să monteze numă
rul de circulație dat de 
poliție. într-adevăr, toată 
bucuria lui s-a risipit cînd 
a constatat că acest număr 
era : 8—9—10 K.O. !

Mertens și-a revenit însă 
repede și a declarat prie
tenilor săi : „Desigur, a- 
cest număr se referă nu
mai la adversarii mei".

transformăm kilometrii în 
peste 10 000 de lungimi 
de bazin (olimpic) și vom 
reuși să intuim una din 
explicațiile succeselor din 
acest an obținute de mul
tiplul campion și record
man al țării, Vladimir 
Moraru. Pentru că obți
nerea celor 14 medalii 
de campion al țării în în
trecerile de juniori și se
niori — caz fără prece
dent în istoria natației 
noastre • 
roasele 
blicane < 
lentatul 
au fost 
munci 
cu zi.

La vîrsta de 
proaspătul student 
I.C.F. este o certă 
ranță a înotului

— ca și nume- 
recorduri 
corectate 
nostru i 

t rodul 
neobosite

i repu- 
de ta- 

înotător 
acestei 
de zi

ani, 
al 

spe- 
româ- 

nesc. Saltul calitativ în
registrat în acest an (se

poate observa și din ta
belul <’ J '
cît se poate de elocvent. 
Nu e
însă că actualele sale per
formanțe puteau fi și mai 
aproape de cele mai bune 
rezultate de pe continent. 
Dar Moraru a ținut mor
țiș să nu lase în acest an 
nici un titlu adversarilor 
săi, fie la craul, fie la 
fluture, fapt care i-a so
licitat un efort (de 
concurs) dublu și i-a... 
menținut dilema alegerii 
stilului care l-ar putea 
consacra. Poate că în vii
torul sezon VI. Moraru 
va opta, în fine, pentru 
unul din cele două pro
cedee tehnice, 
viitoarele mii de 
tri să-1 apropie 
mult de fruntașii 
european.

astfel ca 
kilome- 
și mai 
înotului

1

„MAMA TAMISA"
Așa au poreclit-o cano

torii pe Ann Hilton, care 
locuiește în localitatea 
Walton, pe malurile Tami- 
sei. De ce i se spune așa ? 
Pentru că este o pasio
nată canotoare, gata să 
facă parte din orice echi
paj de schif 8+1 și efec- 
tuîpd și de una singură, 
în. fiecare an. croaziere 

lungul Ta misei (130 
de; kilometri) cu schițful ei 
personal

întrebată cît timp va mai 
vîsli ea a răspuns :

— Cît mă va mai ține... 
ambarcațiunea !

La 79 de ani, aceasta 
pare să fie singura pro
blemă a Annei Hilton...

100 m liber :
400 m liber : 
1500 m liber : 
100 m fluture :
200 m fluture :

1964 1965

0 elevă din Tg. Jiu
arbitru de fotbal

J Nici nu sc anunțase ofi-
♦ w cial -descinderea cursului 

Ide arbitri de fotbal, ce se 
organizează de obicei toam
na, și pe adresa Consi
liului orășenesc UCFS Tg. 
Jiu au și început să so
sească cereri de înscriere. 
Prima cerere a fost făcută 
de... o fată, Cristina Teo- 
dorcscu, elevă în clasa a

’ ’.XI-a a Liceului nr. 2 din 
; tîrțru^îu.

Cristina Teodorescu, ca
re a împlinit zilele trecute 
17 ani, n-a făcut acest pas 
dintr-un capriciu. Ea este 
o pasionată a fotbalului 
și, în același timp, o bună 
cunoscătoare a regulamen
tului de joc. A dovedit a- 
cest lucru în 

ocazii și, mai 
vară, cînd a 
te va meciuri 
„Cupei Agriculturii44.

!
L /

mai multe 
ales, astă- 

arbilrat cî- 
din cadrul

MANOLE BĂLOI
corespondent

59,6
4:40,5

18:44,3
69,5

2:32,2

Trăgătorii își me najează... timpanele

Cînd se îndreptă spre lo
cul întîlnirii, în urechi îi 
vuiau încă ovațiile spec
tatorilor, care salutaseră 
pronunțarea deciziei : în
vingător la puncte... Pin- 
tea

Sentimentul împlinirii se 
topea acum văzînd cu o- 
chil, în fiorul pe care 1-1 
trezifie necunoscuta de ia 
poarta stadionului. în cli
pa cînd i-a cerut un bilet 
de intrare 4a gala de box.

îj răsunau în urechi, ca 
un clopoțel stîrnit de vînt, 
cuvintele ei: „Eu îți aduc 
noroc !"

Cu aceste gînduri o re
găsise pe locul unde bi
letul de intrare fusese 
schimbat pentru un surîs.

Și dialogul dintre ei se 
înfiripă spontan, așa cum 
se întîmplă între tineri.

— Mergem la Șosea? 
declanșa Pintea ofensiva.

— La Șosea ? De ce ?
— Să vedem arborii în

floriți de prima zăpadă,
— Lirism prim excelență 

sau de ocazie ?
— M-ai făcut knock-out, 

îi răspunse Pintea. prin- 
zîndu-i mîna micuță, care 
1 se strecură grăbită în 
căușul palmei sale.

Și, mai mult din priviri, 
s-au trezit la restaurantul 
de lîngă pod.

In alerta ospătarilor, a 
șprițului și a dansului, 
Pi/ntea află cîte ceva des
pre noua sa cunoștință,

despre Nineta : adora 
tu rile lui Picasso și 
trul brechtian.

Și încă ceva :
— La twist, înșurubarea 

într-un picior se face cu 
grația arlechinului.

— Se poate — îi răspun
se Pintea, simțindu-se vi
zat.

— Ai să vezi, imediat.
Și a văzut-o pe Nineta, 

în jocul umbrei de lumini 
a ringului de dans, împre
ună cu un tînăr pletos, 
străduindu-se neîncetat 
să-i demonstreze tehnica 
twistului.

Absorbit de atmosfera 
generală de bună dispozi
ție, Pintea n-a observat 
cum și cînd Nineta i-a 
adus la masă cîțiva twist- 
meni (parcă twistul se de
prinde cît ai bate din pal
me !). Ca prin vis. auzea 
că pistonul „Fiatului" este 
inferior celui al „Volks- 
wagenului". că segmentii 
au rămas o problemă re- 
glemeritabilă mai mult 
prin „talcioc" și multe al
tele. Și, tot ca prin vis, a 
auzit pe Nineta spunîndu-i 
„Pa" ! Apoi, o ambalare 
precipitată a motorului u- 
nui turism și cuvintele os
pătarului : „Plata, vă rog !" 

într-un tîrzlu. Pintea ple
că cu pași grei, ca de 
plumb, prin ploaia mă
runtă și rece. Prin per
deaua ei. zări aevea Ar
cul de Triumf profilat în

îndepărtarea orizontului și 
gîndul îl purtă spre Șosea, 
spre arborii încărcați de 
prima zăpadă. Cu cît se 
apropia de Șosea, aripa 
vîntului de dimineață pur
ta cu sine, pe căi neștiute, 
tăria crestelor de munte.

Ca un semn prevestitor 
al trezirii. Pintea se adre
să văzduhului : acum, nu 
mai pot rătăci drumul.

Și tot vorbind cu sine. 
Pintea observă că zorii 
dimineții cuprinseseră de-a 
binelea Șoseaua, animînd-o 
cu oameni care se îndrep
tau grăbiți spre treburile 
lor zilnice.

Pintea se îndreptă și el 
spre fabrică, spre strungul 
său, continuînd să se gîn- 
dească la evenimentele din 
cursul serii trecute : a 
fost o victorie sau o în- 
frîngere ?!

PETRE BĂȚĂU

Sprintul este o probă a 
tinereții. Marile perfor
manțe în alergările pe 
distanțe scurte au fost 
obținute de atleți tineri, 
în etate de 20—22 de ani. 
Excepție de la regulă 
face ultimul corecordman 
mondial al probei de 100 
m, atletul chinez Cen Cia- 
ciuan. 
ceastă 
vîrsta 
ani 1

Cen 
cut la 19 august 1938 și 
el este al 5-lea atlet care 
reușește să alerge suta de 
metri în 10 secunde. Pri
mul care a realizat aceas
tă performanță a fost 
vest-germanul Armin 
Harry, la 21 iunie 1960. 
Au urmat canadianul Je
rome (15 iulie 1960), ve- 
nezuelianul Esteves (15 
august 1964) și negrul a- 
merican Bob Hayes (15 
octombrie 1964, la J.O. 
de la Tokio).

Rezultatul lui Cen Cia- 
ciuan nu este o surpriză. 
El a fost „anunțat“ și de 
alte performanțe remar
cabile, printre care un 
„10,1“ obținut la sfîrșitul 
lunii septembrie.

Cen Cia-ciuan este stu
dent, măsoară 1,77 m ți 
are 70 de kilograme.

El a realizat a- 
performanță la 

de... 27 spre 28 dc

s

„Pipa păcii “

Invitație la drumeție

Zgomotul a devenit o 
problemă pentru pracli- 
canții tirului de perfor
manță. într-adevăr, nu-i 
ușor să suporți detună
turile ore în șir, la antre
namente și concursuri. Sa- 
vanții au stabilit chiar că 
zgomotul are o influență 
negativă asupra sistemu
lui nervos, asupra reflexe
lor de coordonare și — im
plicit — a performanței, 
în plus, practicarea înde
lungată a tirului — mai 
cu seamă la arme de ca
libra mare — ducea cu 
timpul la scăderea accen
tuată a auzului. Trăgătorii 
și-au luat măsuri de pre
cauție : aceste căști din 
plastic care, aplicate abso
lut etanș, feresc timpanele. 
Practicanții tirului le folo
sesc pe scară largă, dar se

plîng — totuși — că în
trecerile acestea „mute44 nu 
reușesc să-i stimuleze în 
mod suficient. Vorba pro
verbului „rău cu rău, dar 
mai rău fără rău...*

Sportul cu balonul ro
tund cîștigă tot mai mulți 
suporteri în S.U.A. în re
giunea Cedric Falls, locui
tă de indieni, există chiar 
si un campionat de fot
bal la care participă opt 
echipe, meciurile disputîn-

retur. Regu- 
internațional 
adus însă o

du-se tur și 
lamen tulul 
indienii i-au 
completare originală : după
fiecare meci jucătorii și 
arbitrii fumează. în mod 
obligatoriu, .pipa păcii*: ■

Cassius Clay sau Floyd Patterson ?
Una din cele mai aștep

tate întîlniri de box se va 
disputa luni seara pe rin
gul de la Las Vegas, pu- 
nînd față în față pe Cas
sius Clay și pe Floyd Pat
terson. Meciul este con
siderat ca o semifinală a 
campionatului mondial de 
box la toate categoriile, în
vingătorul urmînd să-și 
măsoare apoi forțele eu 
Ernie Terrell, care l-a în
trecut la puncte în cealal
tă „semifinală" pe Geor
ge Chuvallo. în felul acesta 
se pune capăt actualei si-

tuații de la categoria 
grea, unde toată lumea îl 
recunoaște drept campion 
mondial pe Cassius Clay, 
în timp ce W.B.A, îl con
sideră ca atare pe Ernie 
Terrell.

Cine va învinge ? Obiș
nuitele pariuri „merg" cu 
Cassius Clay la cota de 
12/5. dar simpatiile iubito
rilor de box se îndreaptă 
spre Floyd Patterson, a 
cărui comportare în afara 
ringului n-a fost marcată 
niciodată de extravaganțe-

POȘTA MAGAZIN*Pnșta Magazin «POȘTA MAGAZIN I

Sus, pe crengile brazilor,
Tot mai sus, pe unda pîrtiilor,
Și mai sus, pe spinârile crestelor, 
Se cațârâ vesel, veverița alba, 
Zîmbetul alb al zăpezii, 
Sus, tot mai sus, 
Chemîndu-ți pașii
Pînâ acolo unde muntele 

devine una cu norii 
iarna se întinde ca un diamant strălucitor 

cît vezi cu ochii.

VASILE GHEORGHIU și 
SERGIU MORARU. G.A.S. 
BUZIAȘ. 1. Juniorul A- 
drian Valentir are 15 ani. 
El este o mare speranță a 
echitației noastre, așa cum 
s-a văzut în „Cupa Steaua", 
Cînd i-a întrecut, cu calul 
„Struna", pe Pinciw, Băr- 
buceanu, Recer etc. Natu
ral. călărețul își datorează 
^Aiccesul și calului pe care 
£1 conduce. Cu „Clasic" sau 
cu „Graziella" și eu am 
șanse să cîștig un concurs. 
Totul e să nu cad din șa 1

PLONJON — ultima în
cercare

FAULT — prima cunoș
tință între jucători.

CONSTANTIN PETRES
CU, BUCUREȘTI. Cele mal 
mari scoruri înregistrate în 
categoria A la fotbal, în 
ultimii 10 ani, sînt : CC A— 
Dinarno Bacău 8—0 (la Ba
cău !), Petrolul — UTA 9—0 
(la București) și Dinamo — 
Steagul roșu 10—1 (la 
București).

IOAN ClMPEANU. CI
TEȘTI. Rapid București a 
retrogradat de două ori In 
categoria B : în 1951 și 1954. 
In 1955, jucînd în „B“, a 
avut, la sfîrșitul campiona
tului, un avans de 9 puncte 
asupra celei de-a doua cla
sate.

este însă mult mai mare ! 
Să vedem : vor reuși Bra
zilia. Italia sau Uruguay, 
care au cîștigat pînă acum 
de două ori campionatul 
mondial să intre, definitiv 
în posesia ei ?

R. MATEESCU. BRA
ȘOV. Ați auzit că Paul An
dersen ar fi ridicat 625 de 
kilograme ? Imposibil ! 
Doar dacă l-a mai... ajutat 
cineva. Recordul mondial 

kilograme.

Călărețul Cristian To- 
pescu a abandonat activi- 

. tatea co.mpetițională. . Cu 
caii lui concurează acum 
Adrian Valentir.

FILIP DOROFTEI, TG. 
, FRUMOS. Dintre „defini

țiile" trimise de dv. am a- 
les următoarele două :

V. VASrLIU, DELENT, 
MIRCEA BALTA, PITEȘTI 
și IRINA VASILE, ORA
DEA. Facem loc „spectaco
lelor" recomandate de dv. :

Rapid : ZBORUL ÎNTRE
RUPT „

Petrolul : PE URMELE 
LUI AHMET

Dinamo București: UNDE

le care îl caracterizează pe 
Clay.

Floyd Patterson 
iute și are o .stingă 
sebit de puternică. Forța 
lui de atac nu este du
blată însă și de o rezis
tentă la nivelul unui cam
pion mondial. Acest lucru 
l-a făcut să piardă prin 
k.o. prima întîlnire cu In- 
gemar Johansson șl să fie 
..lichidat'1 de la primele 
schimburi de pumni în 
ambele întîlniri susținute 
cu Sonny Liston, Dimpo
trivă. Cassius Clay l-a ve
nit de două ori de hac 
lui Liston, corectitudinea 
acestor întîlniri fiind pusă 
însă sub semnul întrebării.

Dacă luăm ca numitor 
comun pe Sonny Liston, 
Clay apare cîștigător si
gur Dar nici el nu stă 
mult mai bine decît Pat
terson în ceda ce privește 
rezistenta. Astfel. ‘ 
ciul cu englezul 
pe care avea să-l 
pînă la urmă prin 
adversarului. Clay

în me- 
Cooper, 
cîștige 

rănirea 
a fost 

trimis pentru 8 secunde la 
podea. Și Patterson loveș
te mai tare decît Cooper ! 
Clay are însă de partea 
lui tinerețea. El este cu 
7 ani mai tînăr decît Pat
terson. care are 31 de ani. 
Și anii cîntăresc greu, în 
viață ca si pe ring..

JACK BERARIU

MIRCEA BONDA

INVINGAIORII Șl... REGINA

avut doi învingători
o... regină. învingătorii*

Cursa eiclistă de șase
zile desfășurată recent pe 
velodromul, din Madrid a belgienii R1K VAN STE-

LOVI 
între- 
dacă,

iar Andersen, nici în anii 
săi de„ glorie , și tinerețe 
n”a ridicat într-un concurs 

EȘTI ACUM. MAXIM? ofifcial mai mult de 512.500
Siderurgistul: . CĂPIȚA- , b”1r'rt''orv'Q 

NUL ZERO.
UN GRUP DE SPORTIVI 

PIN VINJU MARE. Cupa 
„Jules Rimet", care se de- 

, cerne campioanei mondia
le la fotbal; este din’ ahr 
masiv. Valoarea ei morală

kilograme.
DUMITRII 1 STĂNILA, 

ZOMANDĂUL NOU. O e- 
chipă din orașul Brad, AU-' 
rul, a jucat un an (ediția 
1940—1941) în categoria A 
la fotbal. Ea s-a clasat pe

locul 5. după Unirea Tri
color, Rapid, Venus și Ri,- 
pensia.

IOSIF SUTH, CLUJ, C. 
VITAN. BUCUREȘTI și 
UN GRUP DE ELEVI DE 
LA CENTRUL ȘCOLAR 
FORESTIER BRĂNEȘTI. 
Cel care are de executat o 
lovitură de la 11 metri are 
voie să folosească fenta 
FINA ÎN MOMENTUL 
CÎND ȘI-A ANGAJAT PI
CIORUL PENTRU A 
MINGEA. Ne mai 
bați -ce se întîmplă
greșind pasul, jucătorul se

- oprește în fața mingii. F.1 
are -voie să revină și să-și 
ia din nou elan. Bineînțeles 
că nu poate face din acest 
lucru un... sistem. Dacă ar
bitrul consideră că este 
vorba de o... șmecherie, îl 
va - avertiza pe jucătorul 
respectiv. In orice caz, 
echipa care a beneficiat; 
de lovitura de la 11 metri, 
nu ?pierde dreptul de a 
executa,-această lovitură.

ION POȘTAȘU
Ilustrații :

NEAGU RĂDULESCU Sistem 4—2—4

ENBERGEN și DE DOOT. < 
care au pedalat -neobosiți, 
cu rîndul, aproape o săptă- 
niînă ; iar regina, cunoscu
ta cîntăreată și actriță de 
cinema SARA MONTIEL, 
denumită pe. scurt de spa- 
pioli ȘAR1TA, cpre a în?, 
minat premiile câștigătorilor 
și i- a însoțit apoi, la bordul ..( 
unei limuzine deschise, 
tradiționalul „tur de 
noare .

Fața , zi mb i to are a
Rik (în dreapta) este mar
cată .vizibil de vîrs.tă, și de j 
eforturile dure depuse timp 
de peste un sfert dc veac ! 
pe șosele și pistei

în
o-

lui



IN prima zi a turneului international feminin de baschet de la galați 
jui— „■uMiw—Miiiiwiinw iimiibiiibi niiMiiiniiwi i'Liiniiniiriiniiirirn— 

Meciuri interesante și de bun nivel tehnic
GALAȚI, 19 (Prin telefon de la 

trimisul nostru). Departe de a fi doar 
un meci „în familie", întîlnirea dintre 
reprezentativele A ți B ale țării noas
tre a oferit o întrecere interesantă, 
în special în repriza I, cînd la ambele 
echipe s-a observat dorința de a res
pectă disciplina de joc. Ca urmare, ac
țiunile au fost clare, jocul „curat* 
ți eficace. în partea a doua a meciu
lui, însă, baschetbalistele din echipa B 
au pasat mult prea repede mingea (în 
loc să creeze, cum ar fi fost indicat 
tactic pentru acest meci, atacuri lungi, 
bine pregătite) și a comis repetate 
greșeli de tehnică, ceea ce i-a permis 
echipei A să intercepteze deseori, să 
contraatace cu eficacitate și să în
vingă clar : 80—60 (38—31). Au mar
cat pentru echipa A : Cherciov 6, 
Gheorghe 8, Spiridon 13, Diaconescu 
2, Haralambie 2, Ec. Vogel 14, S. Du
mitrescu 10, Racoviță 10, Suliman 2. 
M. Simon 13 ; pentru echipa B : Popa

2. O. Simon 22, Izbiceanu — Andrei 2, 
Demetrescu 13, A. Vogel 2, Demian 
10, Vartepniuc 4, Nicolae 5. Au arbi
trat Istvan Herceg (Ungaria) și P. Va- 
siliu (România).

în celălalt meci al primei zile, R. D 
Germană — Ungaria, componentele 
primei echipe s-au dovedit mai tehnice, 
au condus permanent, cîștigînd cu 
57—48 (24—21). Au marcat Paulik 8, 
Schaal 7, Ameis 8, Thieme 8, Kuhn 
22, Fleischer 1 și Bartholomeus 8 din 
echipa R. D. Germane, Petro 6, Varga 
2, Koren 8, — - - - -
Turoczi 3 și Hegedus 11 din formația 
Ungariei. Au condus arbitrii români 
M. Tănăsescu și M. Vodă.

Programul zilei de sîmbătă prevede 
meciurile România B — Ungaria și 
România A — R. D. Germană, iar cel 
al zilei de duminică întîlnirile Româ
nia B — R. D. Germană și România 
A — Ungaria.

D. STĂNCULESCU

Radvai 14, Keszei 2,

De pe terenurile de fotbal
ȘI NAȚIONALA UNGARIEI 

ÎNVINSA LA LONDRA!

Echipa selecționată de fotbal a Un
gariei, care se pregătește în vederea 
turneului final al campionatului mon
dial, a evoluat la Londra sub denu
mirea de echipa Budapestei. Fotba
liștii maghiari au jucat în compania 
echipei de club Tottenham Hotspurs. 
Gazdele au repurtat victoria cu sco
rul de 4—0 (1—0) I Jocul a fost ur
mărit de circa 25 000 de spectatori

ULTIMELE MECIURI ÎN PRELIMI
NARIILE CAMPIONATULUI 

MONDIAL

CEL MAI BUN „11“ ITALIAN

în ultimul său număr, ziarul ita
lian „La Gazzetta dello Sport" pu
blică clasamentul celor mai buni ju
cători italieni de fotbal din ultima 
lună, pe posturi. Iată cum arată 
11-le cel mai în formă, alcătuit în 
baza acestui clasament: Albertosi 
(Fiorentina); Furlanis (Bologna), Fac- 
cheti (Internazionale), Guarnieri (In- 
ternazionale), Picchi (Internazionale), 
Leoncini (Juventus), Hamrin (Fio
rentina), Corso (Internazionale), 
nicio (Vicenza), Sivori (*’ 
Pascutti (Bologna) și Salvadore 
ventus).

Mîine se dispută, în unele grupe, 
partide decisive din preliminariile 
campionatului mondial de fotbal. La 
Tel Aviv, echipa Izraelului întîlnește 
reprezentativa Bulgariei. în caz de 
victorie a echipei oaspe, formația 
Bulgariei va susține un al doilea joc 
cu Belgia, cu care se va afla la ega
litate de 
are loc 
Albania 
în cazul
renul învingători, ei vor susține un 
al treilea meci cu Elveția. în fine, 
Cambodgia, Australia întîlnește 
prima manșă reprezentativa R. P. 
Coreene.

puncte. Și în grupa a V-a 
un joc decisiv: la Tirana, 
întîlnește Irlanda de Nord 
cînd irlandezii părăsesc te-

în
ÎD
D.

VI-
(Neapole), 

‘ ! (Ju★
Mîine se dispută la Milano 

din cele mai importante jocuri 
campionatului italian : Internazionale 
— Milan. Antrenorul Herrera a anun
țat formația lui Inter, care în caz că 
dă randament, va juca și la Bucu
rești cu Dinamo: Sarti — Burgnich, 
Facchetti, Bean, Guarneri, Picchi, 
Jair, Mazzola, Domenghini, Suarez. 
Corso.

Antrenorul formației Milan, suede
zul Liedholm, a declarat că nu are 
prea mari șanse în acest meci, deoa
rece unul din cei mai buni atacanți 
ai formației sale, Giani Rivera, nu 
este în formă.

unul 
ale

Această pereche de patinatori repre
zintă una i” ' ' • • • •’
sport din 
competiții 
de patinaj artistic. După afirmațiile spe
cialiștilor, tinerii Glockshubar și Daune 
(in foto) — succesorii celebrilor Kilius- 
Băumler — prezintă multe calități ase
mănătoare cuplului sovietic Belousova- 
Protopopov, campioni olimpici.

din speranțele iubitorilor de 
R. F. Germană la viitoarele 
internaționale ale sezonului

Marcel Cerdan a susținut 
cel de-al 13-lea meci ca bo
xer profesionist — anunță 
ziarele. Marcel Cerdan ? Nu 
e nici o greșeală... Numele 
este al fiului fostului cam
pion mondial, regretatul pu
gilist francez, decedat 
ma unui accident de 
acum 15 ani.

Deci fiul a pornit să re
facă drumul parcurs altădată 
de tatăl său. Va reuși oare ? 
Este greu de spus, mai ales 
dacă luăm cunoștință de im
plicațiile acestui debut care 
se vrea senzațional cu orice 
preț.

In primul rînd, trebuie 
știut că Marcel Cerdan, cam
pionul, nu a vrut niciodată 
ca cel mai vîrstnic dintre bă
ieții lui, cel care-i poartă nu
mele, să devină boxer de pro-

în ur- 
avion,

pentru campionatele
Gazda viitoarelor campionate mon

diale și europene de hochei pe 
gheață, care se vor desfășura între 
3 și 13 martie viitor, va fi — după 
cum este cunoscut — orașul iugoslav 
Ljubljana.

Această dublă competiție va stabili 
un nou record al numărului de e- 
chipe competitoare. S-a și definiti
vat lista participanților: 23 de țări, 
cu una mai mult decît în Finlanda, 
anul trecut. în prezent, concurenții 
sînt împărțiți în două grupe și — 
dacă va fi posibil — se va mai alcă
tui încă o a treia. în grupele A și 
B vor juca cele mai bune 
Echipele U.R.S.S., Canadei, 
slovaciei, Suediei și altor țări 
elita hocheiului 
prima grupă, la 
ca la Jesenice 
dispute jocurile

Stadionul de gheață din 
este una dintre cele mai 
mai moderne baze sportive 
slavia, fiind considerat chiar printre 
cele mai frumoase patinoare acope
rite din Europa. Este o sală de sport 
în care se dispută și jocuri de bas
chet, volei, handbal, tenis. Aici s-au 
desfășurat, anul acesta, campionatele 
mondiale de tenis de masă. Pentru 
hochei pe gheată tribunele pot cu
prinde 10 000 de locuri.

Celelalte două terenuri, 
greb și Jesenice (ambele la 
distanță de Ljubljana), sînt 
în aer liber, cu gheață 
Cel din Jesenice are tribune cu o 
capacitate de 5 000 de locuri, 
cel din ~ 
locuri.

Peste 
vînzare 
natele mondiale de hochei. Se pot

se vor întrece 
Ljubljana, 
și Zagreb să 

grupei B.

echipe.
Ceho- 

din 
în 

urmînd 
se

Ljubljana 
bune și 
din lugo-

Za-din
două ore 
stadioane 

artificială.

iar
Zagreb dispune de 10 000 de

cîteva zile se vor pune în 
toate biletele pentru campio-

■

1 i

UN NUME CELEBRU?
fesie. El știa prea bine ce 
înseamnă o asemenea 
rie“ și 
rămînă departe de ring. Nici 
văduva ’ ‘ " 
ca fiul
Dar mai puternică decît do
rința părinților s-a dovedit 
influența exercitată de cercu
rile boxului profesionist. Era 
evident : dacă numele lui 
Cerdan reapare pe afișe, afa
cerea e gata !

Mai întîi s-a încercat cu 
alt Cerdan, nepotul defunctu
lui, Guy. Tînărul, oarecum 
dotat pentru scopul urmărit, 
a trebuit însă să coboate 
imediat de pe ring. Primul 
său meci profesionist a fost 
și ultimul. Guy Cerdan ale-

„mese-
dorea ca fiii săi să

lui Cerdan nu voia 
ei să devină boxer.

gîndu-se cu o gravă rană la 
ochi, pe care va trebui s-o 
resimtă tot restul vieții.

Promotorii galelor profe
sioniste n-au renunțat, însă.

NOTE 
EXTERNE

Următoarea lor tentativă a 
țintit chiar asupra aceluia 
care n-avea voie să facă 
box... Marcel Cerdan jr a 
parcurs o scurtă carieră de 
boxer amator, pentru a de
buta la 12 decembrie 1964 
ca profesionist. Totul părea
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și europene de
cumpăra și abonamente pentru două, 
trei zile sau pe toată durata campio
natelor. în apropiere de sala din 
Ljubljana, care se numește „Palatul 
sporturilor", se află Tivoli — un 
colț pitoresc al orașului sloven — cu 
un patinoar în aer liber care poate 
fi folosit pentru antrenament.

La capitolul pregătirilor organiza
torice este de menționat că toți con- 
curenții, precum și ziariștii prezenți 
la Ljubljana, vor fi găzduiți în noul 
hotel „Leul" unde au locuit și parti- 
cipanții la campionatele mondiale 
de tenis de masă.

Dl. Ahearne, președintele Federa
ției internaționale de hochei pe 
gheață, a făcut recent o vizită în 
Iugoslavia și a inspectat centrele în 
care se vor desfășura campionatele 
mondiale și europene: Ljubljana, 
Zagreb și Jesenice. După ce a văzut 
instalațiile și terenurile, Ahearne a 
declarat: „Sînt foarte mulțumit de 
stadiul în care se află pregătirile, în 
special la Ljubljana. Organizatorii 
depun o muncă susținută, pe care o 
sperăm încununată de succes, pentru 
a-i primi pe participanțli la concurs".

Specialiștii consideră ca favorită a 
campionatelor echipa Uniunii Sovie
tice, dar se prevede că ea va avea 
mult „de furcă" cu tradiționalii săi 
rivali în hochei: Canada, Cehoslova
cia și Suedia. Echipele canadiană și 
sovietică și-au anunțat de pe acum

sosirea, care se va produce cu S 
lună înainte de începerea campiona
telor mondiale. Aceste două echipe 
vor disputa jocuri amicale la Ljubl
jana, Zagreb și Jesenice.

Cîteva cuvinte despre gazde. E- 
chipa națională iugoslavă de hochei 
pe gheață se pregătește intens, chiar 
la Ljubljana. Din lot fac parte 26 de 
jucători, care sînt antrenați de ve
chiul internațional cehoslovac Vlas- 
timil Bubnik. Pină la începerea cam
pionatului, echipa iugoslavă va sus
ține aproximativ 46 de meciuri a- 
micale în țară și străinătate. După 
cum se știe, echipa Iugoslaviei 
parte din grupa B.

Recent, forul internațional a 
municat programul provizoriu 
grupei A. Jocurile dintre principalii 
pretendenți la titlul mondial și eu
ropean sînt programate în ultimele 
trei zile de joc după cum urmează! 
10 martie: U.R.S.S. — Suedia, Ceho
slovacia — Canada; 11 martie! 
U.R.S.S. — Canada, Cehoslovacia — 
Suedia; 13 martie: U.R.S.S. — Ceho
slovacia și Suedia — Canada. N i s-a 
alcătuit încă programul jocurilor din 
grupa B a campionatului i 
deoarece trebuia să se dispute 
întîi meciurile de baraj.

face
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O interesantă declarație a lui T. Petrosian
TBILISI, 19 (Agerpres). — Cea de a 

7-a partidă a meciului dintre pre- 
tendenții la titlul mondial de șah, 
care opune pe marii maeștri Mihail 
Tal și Boris Spasski, s-a încheiat 
remiză la mutarea a 53-a, după ce 
fusese întreruptă într-o poziție ega
lă. In partida următoare, a 8-a, în 
care Spasski a jucat cu albele, de
cizia de egalitate a fost obținută și 
mai curînd, cei doi adversari con
venind Ia rezultatul de remiză după 
numai 25 de mutări. Astfel, scorul 
meciului continuă să se mențină e- 
gal : 4—4.

La jumătatea meciului Tal-Spas- 
ski, comentariile specialiștilor și 
pronosticurile lor continuă să susci
te un deosebit interes în rîndurile 
iubitorilor de șah. Luînd cuvîntul 
în cadrul unei conferințe de presă 
ținută la Moscova, campionul mon
dial Tigran Petrosian a declarat, 
printre altele, următoarele : „In pri
ma parte a meciului, Spasski nu a 
reușit să repete situația din întîlni
rile anterioare ale turneului cadidați- 
lor ■— cu Kereș și Gheller — în care a 
condus chiar de la început, impunînd 
astfel el trena. Dacă lupta va continua 
să se desfășoare strîns, avantajul u- 
nuia dintre jucători nedepășind un 
punct (cum s-a întâmplat în meciul 
lui Tal cu Larsen) atunci rolul de
cisiv îl vor avea calitățile de luptă 
ale adversarilor. Și, deși se spune că

Spasski a reușit să-și învingă defec . 
tele la acest capitol — în special în 
ce privește demoralizarea după în- 
frîngeri — totuși, într-o astfel de 
situație, șansele Iui Tal cresc. Nu 
cunosc nici un jucător de șah care 
să se poată compara cu Tal în ceea 
ce privește capacitatea de a-și păs
tra stăpînirea de sine în situații tn 
care calitățile de voință sînt solici
tate la maximum."

în ordine. Chiar și elementul 
de senzație... Intr-adevăr, nu 
numai identitatea de nume, 
dar și asemănarea de fizio
nomie (unii spun, chiar de 
stil) cu marele Cerdan, face 
din fiul său un excelent o- 
biect de reclamă și speculă.

Ofertele curg. Victoriile se 
succed cu repeziciune. Pu
blicul ia cu asalt băncile de 
la Palais des Sports, pentru 
ca să-1 vadă (sau să-l reva
dă !) pe Marcel Cerdan. Nu
mai că mulți au început să 
priceapă că la mijloc este 
vorba de o înșelătorie. Noul 
Cerdan nu este, probabil, de
cît copia palidă a celui ade
vărat... Proaspătului „as" î 
s-au oferit, pînă acum, numai

victimc sigure, boxeri slabi 
sau... sensibili la argumente 
de culise, care capotează, de 
obicei, înainte de limită. Dar 
aceste K.O.-uri nu spun mai 
nimic. Devine clar. Totul este 
ticluit pentru a-1 ridica spre 
culmi pe noul Marcel Cer
dan. O ascensiune artificiaiă, 
care însă — în ziua cînd ad
versarii docili se vor epuiza 
— riscă să aibă un dezno- 
dămînt penibil.

Atunci se va vedea că <>' 
mînă de afaceriști fără 
scrupule, din cei care mișuna 
în boxul profesionist, au fo
losit pentru scopurile lor 
meschine numele unui mare 
campion și veleitățile exage
rate ale unui tînăr pus să 
joace un rol prea greu pen
tru el.
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REZULTATE
MOSCOVA. într-un meci inter

national de volei disputat la Mos
cova, selecționata feminină a Buda
pestei a întrecut echipa Spartajf 
Moscova cu scorul de 3—2 (14—1„ 
15—2, 15—9, 13—15, 15- ”).

VARȘOVIA. în cadrul turneului 
întreprins în Polonia, echipa de 
baschet (masculin) Chemie Halle 
(R. D. Germană) a realizat urmă
toarele rezultate : Chemie Halle —< 
Spojnia Gdansk 62—56 (28—26), 
Chemie Halle — Bistutza 89—48 
(48—23), Chemie Halle — G.K.S. 
Gdansk 73—68 (35—35).

NEW YORK. Boxerul Joe Fra
zier, campion olimpic la categoria 
grea în turneul de la Tokio, a de
butat ca profesionist. El l-a învins 
la Filadelfia prin K.O. în prima re
priză pe Abe Davis.

PARIS. Iată cele mai importante 
rezultate înregistrate în etapa a 5-a 
a campionatului de rugbi al Fran
ței : Agen — Toulouse 9—6, Brive 
— Romans 10—0, Auch — Bayonne 
9—3, Mont de Marsan — Grenoble 
12—0, Lourdes — Mazamet 17—0, 
Pau — La Rochelle 11—3, Per-* 
pignan — La Voulte 5—3, Dax —> 
U. C. Bordeaux 3—3, Racing —* 
Beziers 6—3. în clasamentul celor 
7 grupe conduc formațiile : Agen 
(grupa A), Brive (grupa B), Toec 
(grupa C), St. Claude (grupa De
Racing (grupa F) și Albi (grupa G)i

ESSLINGEN. într-un concurs at-: 
letic de sală desfășurat la Esslingen 
(R. F. Germană), săritorul cu pră- 
jina Klaus Lehnertz a realizat p 
formanța de 4,90 m.
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