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Turneul de baraj pentru grupa B a campionatului mondial

In primul meci, victorie netă a hocheiștilor noștri:

ROMÂNIA-FRANȚA 11-3
Debut bun al echipei noastre 

turneul de baraj pentru cali- 
aârea în grupa B a campiona- 

kdltu mondial ! întâlnind aseară 
echigfe Franței, hocheiștii români 
iu obținut o victorie confortabilă, 
cu 11—3 (4—1, 4—1, 3—1). Acest 
rezultat, ca șl comportarea de 
ansamblu a echipei, ne îndreptă
țesc să privim cu optimism și cel 
de-al doilea „hop” pe care-1 avem 
de trecut (jocul de mîine cu Ita
lia), în urma căruia — sperăm — 
echipa noastră își va recîștiga 
locul în grupa secundă a compe
tiției hocheistice supreme, grupă 
în eare a activat pînă anul tre
cut. Reamintim cititorilor noștri 
că participăm la barajul din a- 
ceste zile, de la București, prin 
decizia L.T.H.G., luată în urma 
neparticipării la „mondialeie“ de 
anul trecut, de ia Tampere.

Revenind la jocul de aseară, 
vom sublinia din capul locului 
comportarea în general bună a 
hocheiștilor noștri care și-au do
minat adversarul de la un capăt 
la altul al jocului. De altfel, sco
rul aproape simetric al reprize
lor arată că echipa României a 
jucat constant peste nivelul fran
cezilor, mărîndu-și avantajul pe 
măsura trecerii celor 60 de mi

Azi și mîine, la „Dinamo‘%

MIIMIIIIf IIINIIIt TINERII BASCHETBALIȘTI 
Al ROMÂNIEI Șl UNGARIEI

Amatorii de baschet din Ca
pitală au din nou prilejul să 
urmărească evoluția unora din
tre cei mai buni jucători ai 
tarii, mai precis a coniponen- 
tilor reprezentativelor de tine
ret, care întîlnesc, azi și mîine, 
selecționatele similare ale Un
gariei. întrecerile prezintă in
teres în special prin faptul că 
speranțele baschetului româ
nesc vor efectua o utilă veri-
ficfre în compania unor echipe 
de valoare ceea ce va prile
jui specialiștilor să facă apre- 
c -Vi asupra perspectivelor ti- 
i' fcSor. noștri jucători. în plus, 
trebuie să adăugăm că dumi
nică adversara formației de 
tineret a Ungariei va fi prima 
noastră echipă masculină care 
susține ultima verificare înain
tea plecării la Tirana unde se 
va desfășura campionatul bal
canic. în aceste partide, vom fi 
reprezentat) de următoarele lo
turi : feminin (tineret): Dumi
trescu, Gheorghe, Vogel, M. 
Simon, Diaconescu, Demetres- 
cu, Vartepniuc, Cherciov, Bițu, 
Nicolae, Vlăescu, Naghi; mas
culin (tineret): Dragomirescu, 
Iecheli, Țedula, Dicai, Tudosi, 
Birsțn, Tarău, Predulea, Dia- 
co>-"' j£U, Novac, Czmor; se
niori: Spiridon, Albu, Novac, 
Demian, Nosievici, N. Ionescu, 
Dragomirescu, Savu, Cr. Po
pescu, Diaconescu, Țedula, 
Iecheli și Predulea.

Oaspeții au sosit în Capi
tală ieri Ia ora prînzului, de- 
plasînd loturi valoroase din 
care fac parte și unii compo
nent! ai primelor echipe aje 
Ungariei. în lotul feminin, <Je 
pildă, am remarcat prezenta 
baschetbalistelor Thuroczi, Rat- 
vay și Steiancsik care au par
ticipat la turneul internatio
nal disputat recent la Galati. 
Celelalte membre ale lotului 
sînt: Horvath, Kurucz, Bakk, 
Inacșine, Triz, Bonto, Marko- 
vk» *-și Turi. Antrenor: I.

Echipa masculină de ti
neret a Ungariei este alcătuită 
din : Tvordi, Ranky, Halmos, 
Nyitrai, Gyiurasits, Hegedus, 
Rupprecht, Csabai, Pinter, Ma- 

nute de joc efectiv, cît compor
tă o partidă de hochei.

A trebuit, totuși, să așteptăm 
11 minute pînă la deschiderea sco
rului, lucru pe care l-a reușit 
Pană, cu un șut tras prin sur
prindere, de la semi-distanță. 
Acest gol a avut parcă darul de 
a descătușa energia jucătorilor 
noștri, care, după numai un mi
nut, au înscris din nou prin fun
dașul Vacar. Francezii reduc 
handicapul (Itzicsohn a șutat de 
la depărtare surprinzîndu-1 pe 
portarul Pușcaș In rol de... spec
tator, în min. 15), dar minutul 
următor ne aduce un nou gol 
realizat de ștefan. După ce de 
două ori pînă atunci echipa oas- 
pe rămăsese cu un om în minus 
fără ca jucătorii noștri să poată 
profita, în minutul 19 Gilloz este 
eliminat pentru două minute și — 
de această dată — Szabo I pro
fită de superioritatea numerică : 
4—1.

A doua parte a jocului se des
fășoară în nota de superioritate 
a echipei române care combină 
mai ingenios și creează ocazii 
peste ocazii. Bașa și Calamar în
scriu de cite două ori, primul în 
minutele 23 și 33, cel de-al doilea 
In 26 și 38. Un contraatac al

jor și Biro. Antrenor: T. Zsiros.
Reamintim că meciurile au 

loc în sala Dinamo, astfel: sîm- 
bătă ora 18: România—Unga
ria (echipe feminine de tine
ret), România—Ungaria (echipe 
masculine de tineret); dumi
nică de la ora 18: România— 
Ungaria (echipe feminine de 
tineret), România (seniori) — 
Ungaria (echipă de tinerel). 

oaspeților (min. 38) le aduce un 
nou gol, obținut de Mazza, tot 
cu concursul lui Pușcaș, ieri mai 
puțin atent decît îl cunoaștem 
De altfel, în ultima parte a me
ciului apărătorul porții noastre 
este înlocuit cu Dumitraș. Insu
ficient încălzit, acesta primește 
însă gol chiar în min. 41, la un 
șut de la treime al lui Lepre. La 
8—3, francezii atacă mai insistent, 
dar cu un „bagaj de combinații4' 
mai slab decît al nostru și cu 
mai puține calități de „viteziști" 
ei nu reușesc decît să limiteze 
scorul care devine 11—3, prin go
lurile marcate de Ștefan (min. 
41 și 56) și Szabo I (min. 47). Cea
ța care a învăluit terenul în tot 
timpul meciului a devenit deo
sebit de supărătoare spre sfîrștt, 
cînd a influențat considerabil jo
cul. Firește, cei mai incomodați 
au fost însă spectatorii (număr 
record pentru actualul sezon : 
aproape 6000 !), care au plecat to
tuși mulțumiți de la patinoar, de
oarece primul meci al turneului 
le-a oferit destule l'aze spectacu
loase, dinamice, oferite cu precă
dere de echipa României. în an
samblu, formația noastră a sa
tisfăcut. Mențiuni speciale pentru 
Pană, Bașa, Calamar, Szabo I. 
Apărarea, deși n-a fost prea mult 
solicitată, a manifestat slăbiciuni 
pe care nu le-am dori repetate 
mîine seară, în fața italienilor, 
care se anunță mult mai reduta
bili.

Au condus foarte bine elvețienii 
Olivieri și Braun, un meci care
— de altfel — nu le-a dat proble
me. Ei n-au avut de dictat în 
tot jocul decît 6 minute de penali
zare, acordate numai francezilor 
și numai în repriza I.

ROMÂNIA : Pușcaș (Dumitraș)
— Ionescu, Czaka, Varga, Vacar
— Szabo II, Calamar, Szabo I, 
Ștefan. Ferenczi, Bașa, Pană, Flo- 
rescu, Ștefanov.

FRANȚA : Deschamps (cel mai 
bun din echipă) — Godeau, Pau- 
pardin, Gilloz, Dufour — Itzic
sohn, Lepre, Faucomprez. Chap- 
pot, Lacarriere, Mazza, Bozon, 
Laplassotte, Bietei.

Astă-seară, de la ora 19, meciul 
Franța — Italia iar mîine, de la 
aceeași oră, România — Italia.

RADU URZICEANU

în zilele de 8, 9 și 10 decembrie 1965 a avut 
loc plenara Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

La lucrările plenarei au participat în calitate 
de invitați șefii secțiilor C.C. ai P.C.R., miniștri, 
conducători ai unor instituții centrale și orga
nizații de masă, redactori șefi din presa cen
trală.

în cadrul plenarei, tovarășul Nicolae Ceau
sescu, secretar general al C.C. al P.C.R., a pre
zentat măsurile cu privire la îmbunătățirea 
organizării și orientării activității de cercetare 
științifică din țara noastră, iar tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, a prezentat proiectul de plan pentru 
dezvoltarea economiei naționale pe anul 
1966.

în cadrul dezbaterilor ou luat cuvîntul tova
rășii : D. Balalia, M. Marinescu, M. Nicolescu, 
I. Uglar, B. Almășan, Gh. Roșu, Gh. Călin, A. 
Boabă, V. Cazacu, B Zahcrescu, C. Scarlat, T. 
Haș, N. Giosan, P. Duminică, I. Murgulescu, V. 
Potop, V. Marinescu, I. Stănescu, L. Braniș, N. 
Agachi, V. Roman, I. Cîrcei, M. Suder, V. Ma- 
teescu, S. Țaigăr, St. Kiss, N. Bădescu, 1. Voina, 
I Marinescu, C. Onescu, A. Crișan.

Dezbătînd problemele cercetării științifice, 
plenara a subliniat că în anii puterii populare 
știința românească, cu îndelungate și bogate 
tradiții, a cunoscut o dezvoltare ascendentă. 
Totodată, plenara a constatat existența unor 
deficiențe în organizarea și orientarea cer
cetării științifice din țara noastră, rămînerea în 
urmă în unele domenii ale științei tehnice de 
care depinde progresul în sfera producției 
materiale a societății.

Pornind de la cerințele tot mai mari pe care 
le ridică în fața cercetării științifice dezvolta
rea țării pe drumul socialismului, plenara a 
stabilit măsuri pentru îmbunătățirea organi
zării și orientării activității științifice, asigu
rarea și folosirea mai judicioasă a bazei ei 
materiale, formarea și perfecționarea cadrelor 
de cercetători. Una din principalele sarcini de 
viitor este legarea fot mai strînsă a cercetării 
științifice de nevoile vitale ale economiei și 
culturii țării, apropierea oamenilor de știință de 
marile centre de producție, creșterea rolului 
științei în asigurarea progresului multilateral al 
societății noastre socialiste

Pentru îmbunătățirea orientării cercetării 
științifice și a concentrării tuturor forțelor de 
cercetare va lua ființă Consiliul Național al 
Cercetării Științifice, conform hotărîrii Congre
sului al IX-lea al partidului.

Comitetul Central ol P.C.R. își exprimă con 
vingerea că măsurile preconizate vor da un 
nou și puternic avînt cercetării științifice din 
țara noastră, vor ridica rolul științei și ol slu
jitorilor ei în viața societății noastre, în înflo
rirea continuă a patriei.

Plenara a constatat că principalele ritmuri 
și proporții de dezvoltare a economiei națio

România—Scoția: 7-3 la box
Glasgow (prin telefon). — 

Joi seara, reprezentativa de 
box a României a întîlnit la 
Glasgow naționala Scoției. Lup- 
tînd cu ambiție, dovedind o 
pregătire superioară din punct 
de vedere tehnic, tactic și fizic, 
boxerii noștri au realizat o 
victorie de prestigiu (7—3) In 
fața unor adversari deosebit 
de tenaci

La „muscă" Otvos a pierdut 
la limită meciul cu Mc. Hugh. 
EI a fost nesigur în deplasări 
și a... luftat multe lovituri. 
Gîju a făcut un spectacol ex
celent in compania lui 
Murphy. A acționat tot timpul 
cum se spune, pe plecare, pă- 
călindu-și adversarul cu regu
laritate. Deși a cîștigat prin 
abandon în repriza secundă, 
totuși Stanef nu a dat deplină 
satisfacție. A boxat nervos, 
deoarece și adversarul său 
(Baxter) se dovedea combativ. 
La sfîrșitul reprizei a doua, 
boxerului scoțian i s-a deschis 
arcada, intervenția medicului 
punînd capăt meciului. Anto- 
niu a boxat „ca un maestru", 
sigur pe el, nelăsîndu-i lui 
Humphries nici o speranță. 
Scoțianul a abandonat în re
priza a treia. Dinu și Burns 
au schimbat lovituri extrem de 
puternice. Reprezentantul nos
tru a punctat însă totdeauna 
primul, a avut — deci — ini
țiativa, și a cîștigat pe me
rit la puncte. Ion Pitu a pier
dut prin abandon în repriza 
a doua partida cu Peace. Lo
vit puternic în bărbie, el s-a 
clătinat și, în aceste condiții 
antrenorul Popa o aruncat

nale cuprinse în proiectul planului de stat pdi 
anul 1966 se încadrează în prevederile Direct 
tivelor Congresului al IX-lea al P.C.R. cu prii- 
vire la dezvoltarea economiei naționale în pe* 
rioada 1966 — 1970, asigurînd dezvoltarea în» 
continuare în ritm susținut a industriei și agri
culturii, creșterea cu prioritate a producției! 
mijloacelor de producție, a ramurilor hotărî— 
loare pentru progresul întregii economii. La: 
baza prevederilor de plan pe anul 1966 stau» 
realizările obținute de oamenii muncii în» 
îndeplinirea cu succes a planului de slat pen 
anul 1965 - ultimul an al șesenaluiui.

în vederea lărgirii continue a capacită
ților de producție, plenara a aprobat un pro
gram de investiții care să asigure încă de lai 
început condițiile necesare pentru îndeplinirea.) 
sarcinilor planului cincinal.

Plenara a subliniat ca obiective de prirrft 
ordin ale planului pe 1966 promovarea pro-1 
greșului tehnic, folosirea integrală a copaci* 
taților de producție, îmbunătățirea organi* 
zării producției și a calității produselor, ridi* 
carea calificării muncitorilor, perfecționarea! 
continuă a personalului tehnic din întreprin
deri, creșterea productivității muncii și redu
cerea prețului de cost pe 1966, de îndeplinireai 
cărora depind sporirea acumulărilor și ridica
rea nivelului de trai. j

Plenara a apreciat că proiectul de plan pre
vede resursele necesare pentru acoperirea cui 
mărfuri și servicii a veniturilor sporite al©) 
populației.

Plenara consideră că obiectivele planului pe: 
anul 1966, stabilite pe baza analizei aprofun
date a posibilităților și necesităților noastre: 
de dezvoltare, sînt pe deplin realizabile, asi
gură creșterea armonioasă și echilibrată a e* 
conomiei naționale.

Comitetul Central al P.C.R. își exprimă con
vingerea că muncitorii, țăranii și intelectualii! 
țării noastre vor munci și în viitor cu elan șii 
abnegație pentru înfăptuirea sarcinilor pla
nului de stat pe 1966 — primul an al cincina
lului - obținînd astfel noi succese în întărirea» 
puterii economice a patriei, în ridicarea bună
stării întregului popor.

Plenara C.C al P.C.R a aprobat în unani
mitate măsurile cu privire la îmbunătățirea1 
organizării și orientării activității de cercetare- 
științifică și proiectul planului de stat pe anul 
1966 care urmează să fie supuse spre legife
rare viitoarei sesiuni a Marii Adunări Națio» 
nai©.

Plenara a hotărît trecerea tov. Macovei 
Pompiliu din rîndul membrilor supleanți în rîn- 
dul membrilor C.C. ai Partidului Comunist? 
Român.

în legătură cu eliberarea din funcția deh 
membru al Colegiului Central de Partid a tov? 
Guran Ion - trecut în altă muncă - plenara a 
desemnat în această funcție pe tov. Gluvacovr 
loan.

Victorie la Glasgow;

prosopul. Ion Covaci a realizat' 
un meci „strîns" cu Imri. dar 
nu putea fi dat învingător, ad* 
versarul său manifestînd supe* 
rioritate tehnică. Olteanu l-a 
învins la puncte pe Wilsoni. 
căruia i-a plasat excelente 
serii la corp, Monea l-a de
pășit pe Fischer, iar Mariutan 
a încheiat in primul minut 
rivalitatea cu Urquhart, p® 
oare l-a pus k.o., dintr-o „știi* 
gă" la ficat.

Astă-seară, reprezentativa dd 
box a României va întîlnii la 
Dublin selecționata Irlandei..

APȚHA! ITÂTI 
hu i uHLî ÎHÎ I

MECIURI DE BASCHET ÎNTRE 
SELECȚIONATELE COOPERA* 

ȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI DIN ’ 
ROMÂNIA Șl POLONIA

în zilele de 16 și 18 decembrie 
se va desfășura în sala Tractorul 
din Brașov dubla întâlnire inter
națională dintre selecționatele fe
minine de baschet ale coopera- 
țiilor meșteșugărești din România 
și din Polonia. Echipa română 
va fi alcătuită din jucătoare de la 
Voința Brașov și Voința Bucu-- 
rești.
DINAMO BACĂU (HANDBALT 

ÎN TURNEU ÎN R.D.G.
Săptămîna viitoare, echipa d& 

handbal Dinamo Bacău va pleca- 
Intr-un turneu în R.D.G. Jucăto
rii băcăoani își vor începe tur-> 
neul la 17 decembrie printr-un 
joc la Plemnitz. în continuare, ei 
vor participa în zilele de 18 și 19 
decembrie la o competiție-ful- 
ger la Halle și apoi vor mai dis-« 
pută meciuri la Magdeburg (2ț 
decembrie), Leipzig (22 decembrie^, 
și Aue (23 decembrie).



INITIATIVE
O frumoasă 

acțiune
A

de popularizare 
a gimnasticii 

la sate

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

Conducerea liceului rir. 4 cu program special de edu- | 
cafie fizică din Timișoara și-a făcut un bun obicei in a 
organiza demonstrații sportive cu caracter de populari- | 
zare la sate.

Simbăla trecută, de pildă, gimnaștii și gimnastele liceu- | 
Iui s-au deplasat in comuna Jimboiia. Acolo, in sala de ■ 
festivități a căminului cultural, în prezenta a aproape I 
800 de spectatori, elevii liceului nr. 4 din Timișoara și-au ■ 
arătat cunoștințe însușite în acest sport. Pe rînd au evo- ■ 
luat Maria Florescu, Magdalena Magearu, Ștefania Bacoș, I 
Mariana Greciov, Cornel Serdineantu, Silviu Codreanu, ■ 
Ștefan Gheru și Vlad Weiss, tofi fiind răsplătiti cu I 
nesfirșite aplauze. ■

La sfîrșitul demonstrației, gazdele au mulțumit tovară- I 
șului prof. Nicolae Ocolișan, directorul liceului nr. 4 din ■ 
Timișoara și conducătorul delegației, pentru această fru- I 
moașă inițiativă, precum și profesorilor Silvia Tcaciuc, ■ 
Marin Trincă și Norbert Cun, care au pregătit programul | 
prezentat. Ceva mai mult; oaspeții au promis celor din . 
Jimboiia că vor reveni in curirid în mijlocul lot...

fn fotografii: sus, eleva Ștefania Bacoș (clasa a \'-a) _ 
lucrînd la birnă sub supravegherea prof Silvia Tcaciuc ; | 
jos; un exercițiu la sol executat de elevul Silviu Co- 
dreanu asistat de prof. Norbert Cun.

• în articolul „0 „experiență" pe 
care n-o dorim repetată !“ a fost cri
ticată conducerea l.E.B.S. pentru că 
nu a luat măsuri ca întrecerile unei e- 
tape a campionatului de atletism să fie 
programate pe un singur stadion.

întreprinderea de exploatare a baze
lor sportive ne-a răspuns următoarele: 
„Vinovat este clubul sportiv Metalul 
București, care ne a anunfat cu multă 
întîrziere despre această competiție. 
S-au luat măsuri ca în viitor probele 
de disc și suliță să se dispute și pe te
renul gazonat. De asemenea, împreună 
cu F. R. Atletism se va întocmi un 
program pe o perioadă mai lungă pen
tru competițiile ce vor avea loc pe ma
rile stadioane din București".

• „Am fost în concediu" se intitula 
materialul critic — publicat în ni. 
4736 — privitor la activitatea consi
liului asociației sportive Textila Grivița 
din București.

Cei vizați în materialul sus-amintit 
ne-au trimis o scrisoare în care se ara
tă că cele semnalate sînt juste și au 
primit un ajutor în activitatea lor vi
itoare. Consiliul asociației s-a angajat 
să țină în mod regulat, conform planu
lui de muncă, ședințele programate și 
să antreneze un număr cît mai mare de 
tineri în activitatea sportivă. în același 
timp, se subliniază că vor fi organiza
te mai multe competiții sportive cu ca
racter intern.

• în ziarul nr. 4794 a fost publi
cat articolul ,,Tribuna copiilor" în care 
se arăta că în orașul Cluj nu se acor
dă grija cuvenită vizionării de către co
pii a manifestațiilor sportive.

Clubul sportiv Știința din Cluj ne-a 
informat că, împreună cu consiliul re
gional UCFS, a luat măsura ca Ia me
ciurile de fotbal de categoria A copiii 
pînă la vîrsta de 12 ani să poată in

tra gratuit la sectorul A de la tribuna I 
a stadionului din parcul orașului. De 
asemenea, vor fi luate măsuri educative 
corespunzătoare pentru micii specU^S-

• Articolul „Două asociații sportive 
cu activitate diferită" se referea, prin
tre altele, la munca nesatisfăcătoare a 
consiliului asociației sportive Recolta 
Corcova, raionul Strcliaia. regiunea Ol
tenia.

Consiliul raional UCFS Strehaia a 
luat măsuri ca în cel mai scurt timp 
tinerii din comună să aibă la dispozi
ție un teren de sport. S-a stabilit ca 
materialul lemnos pentru terenurile ct'e 
fotbal, handbal și volei să fie pus Ia 
dispoziție de către Sfatul popular co
munal. De asemenea, groapa de sări
turi și sectoarele de aruncări vor fi 
amenajate de către profesorul Popa, îm
preună cu elevii școlii din localitate.

• „Pentru îndreptarea situației arăta
te în articolul ,,Discuții într-un singur 
sens : fotbal* — se spune în răspun
sul consiliului asociației sportive Cau
ciucul Quadrat din București — au fost 
luate următoarele măsuri: reorganiza, 
rea activității asociației, îmbunătățirea 
propagandei sportive, organizarea de in- 
tîlniri ale membrilor asociației noastre 
cu sportivi fruntași din București, în
tărirea bazei materiale și executarea re
parațiilor necesare la terenul asociației 
din bd. Lacul Tei".

• Iubitorii sportului din Pitești 
ne-au sesizat de mai multe ori faptul 
că „stadionul este... mut". Acesta a 
fost și titlul unei note apărută în ziarul 
nostru.

Consiliul regional UCFS Argeș ne-a 
scris următoarele: „Este adevărat că 
stadionul din Pitești nu are ceas și 
nici stafie de amplificare. Acest lucru 
se datorește faptului că terenul face par
te dintr-un complex care este în cur» 
de construire. Ceasul, difuzoarele și sta-

MAI MULTĂ PREOCUPARE PENTRU CREȘTEREA SUB ASPECT TACTIC
A EFICACITĂȚII SERVICIULUI LA VOLEI

' Să ne reamintim cum a evoluat, 
de-a lungul anilor, serviciul în volei. 
Dintr-un procedeu neînsemnat cum 
era la început, el a devenit cu 
timpul în perioada anilor 1948—1962, 
un element de bază, nemaifiind 
exclusiv un mijloc de punere a min
gii în joc, ci totodată unul prin care 
se putea obține direct punct.

Initial și multă vreme apoi, pentru 
ca să se poată obține cît mai multe 
puncte în felul acesta, echipele au 
pus accentul în procesul de antre
nament pe execuția în forță și cît 
mai constantă a serviciului. Ca o 
consecință, între altele, utilizarea 
tactică a serviciului a fost limitată, 
redueîndu-se mult influenta sa asu
pra desfășurării ulterioare a jocului- 
Dar, pentru obținerea unor puncte 
realizate direct din serviciu se cerea 
(și se mai cere încă) o pregătire de 
lungă durată, un număr considerabil 
de repetări, efectuate la fiecare șe
dință de antrenament. Aceasta pe de 
o parte. Iar pe de altă parte, la ca
pătul strădaniei, în timpul jocurilor 
rezultatul atins nu era decît, cînd și 
cînd satisfăcător, echipele realizau 
mult prea rar eficacitatea scontată a 
serviciului. Și se poate spune astfel 
că nici o echipă nu a putut înfăptui 
pînă în prezent un raport pozitiv 
între forța și constanta de execuție, 
numărul serviciilor greșite fiind cu 
atît mai mare cu cît serviciile sînt 
executate mai puternic. Iată, ca fiind 
foarte elocvent, exemplul echipei 
U.R.S.S. care, la campionatul euro
pean din 1963, a executat cele mai 
multe servicii în forță. Concluziile 
reieșite în urma înregistrărilor efec
tuate: echipa U.R.S.S- a executat cele 
Thai multe servicii în forță la pri
mele jocuri, numărul, precum și for
ța și constanta lor scăzînd pe măsură 
ce se apropia sfîrșitul competiției; 
rapottul dintre punctele realizate di
rect din serviciu de către echipa 
-U.R.S.S. și serviciile puternice greșite 
de jucătorii acesteia a fost negativ, 
și anume, 52 de puncte și 53 de ser
vicii greșite; în fine, dintre toate 
echipele participante, cea a U.R.S.S. 
a fost aceea care a greșit cele mai
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multe servicii executate în forță: 
21,8 la sută.

Lipsa de..- rentabilitate a servici
ilor în forță a început să iasă și mai 
clar în evidentă o dată cu intrarea 
tot mai mult în uz a primirii mingii 
din serviciu prin procedeul cu două 
tniini de jos. Ca urmare a utilizării 
din ce în ce mai largi a acestui pro
cedeu, numărul punctelor realizate 
direct s-a redus simțitor, fiind deci 
normai ca echipele să renunțe într-un 
timp extrem de scurt la folosirea ser
viciilor în forță. în felul acesta s-a 
ajHns astăzi Ia folosirea aproape ge
nerală a serviciului efectuat prin 
procedeul de sus, serviciul fiind 
numit „plutitor". Execuția acestui gen 
de serviciu nu comportă nici unul din 
neajunsurile celui în forță, atît ca 
instruire, cît și ca joa.

La o analiză superficială, de vreme 
ce nici puncte directe nu se mai în
registrează atît de multe, nici servicii 
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greșite, s-ar putea crede că serviciul, 
acest element cîndva hotărîtor în 
rezultatele jocului, și-a pierdut din 
importanță, redevenind — ca odini
oară — un simplu mijloc de punere 
a mingii în joc. Ar fi însă eronat. 
Serviciul apare ca o formalitate nu
mai în cazurile în care perfecționării 
sale nu i se acordă suficientă atenție 
în cadrul antrenamentelor. Dar, chiar 
și atunci cînd se acordă în pregătire 
o atenție deosebită perfecționării 
serviciului, se poate foarte bine ca 
execuția acestuia să nu impresioneze 
prin forța în lovirea mingii, iar rea
lizarea punctelor directe nu este ne
apărat obligatorie pentru ca servi
ciul să-și păstreze însemnătatea.

Aparentele înșeală. Pe cei neavi- 
zati, desigur. E greșit să se consi
dere că serviciul nu mai prezintă 
importantă in rezultatul jocului și că 
nu mai pune probleme în procesul 
de instruire; dimpotrivă, el pune 
încă, și chiar foarte multe. O dată 
cu diminuarea riscurilor în execuție, 
capătă forme multiple și variate uti
lizarea în scop tactic a serviciului, 
în această privință lărgindu-se sfera 
preocupărilor și orientării din proce
sul de antrenament.

Eficacitatea în joc se realizează 
nu numai prin obținerea unui punct 
direct, din serviciu, ca rezultat al 
unui anumit procedeu tehnic, ci și 
prin obținerea unui punct în mod 
indirect, în timp, ca urmare a punerii 
adversarului în imposibilitate de a-și 
efectua planul tactic stabilit, de a 
folosi cele mai avantajoase procedee 
sau cei mai valoroși jucători- Acea
sta se impune în momentul de fată, 
în mod imperios, și trebuie să soli
cite mai multă atenție în antrena
mentele echipelor: utilizarea servi
ciului sub aspect tactic.

Dacă învățarea serviciului „pluti
tor", efectuat prin procedeul de sus, 
nu ridică probleme deosebite, în 
schimb perfectionarea sa cere o pre
gătire minuțioasă. Aceasta se poate 
totuși realiza într-un timp scurt com
parativ cu acela necesitat pentru 
perfectionarea procedeului în forță. 
Pentru mărirea eficacității serviciului 

va trebui să se tină însă seama de 
următoarele aspecte :

I. DE ORDIN GENERAL

— Cunoașterea și studierea adver
sarului, prin observarea și analizarea 
anterioară a acestuia de către fie
care jucător al echipei. în cazul 
unor adversari întîlniți pentru prima 
oară, cunoașterea se va putea rea
liza după una sau două rotații efec
tuate de la începerea jocului. O dată 
cu observarea adversarilor de către 
jucători, aceștia vor fi obișnuiți să 
privească permanent în terenul ad
vers, ceea ce va determina rezultate 
pozitive asupra jocului în general, 
în special însă dezvoltîndu-se gîn- 
direa tactică a voleibaliștilor.

II. CU PRIVIRE LA ECHIPA 
PROPRIE

— Precizia servirii mingii. Deoa
rece procedeul „plutitor" executat 
de sus nu prezintă riscuri de cît în 
ceea ce privește modul în care este 
lovită mingea, servirea mingii întîm- 
plător se va înlătura printr-un număr 
mare de repetări, la care ulterior se 

va adăuga precizarea unei zone sau 
a unui loc anumit de tintă.

— Mărirea intensității lovirii min
gii. Fără să se ajungă la nesiguran
ță, o intensitate mai mare a zborului 
mingii se poate obține printr-o lovire 
mai puternică cu brațul.

— Imprimarea unui zbor cît mai 
greu de bănuit. Se va realiza prin 
execuția serviciului mai departe de 
tușa de fund și cu o lovire cît mai 
aproape de linia mediană a mingii.

— Traiectorie de zbor cit mai ra
zantă cu plasa. Se poate obține, dar 
numai după un număr mai mare de 
repetări. De altfel, acest lucru consti
tuie latura cea mai dificilă a proce
deului.

III. CU PRIVIRE LA ECHIPA 
ADVERSA ȘI LA JUCĂTORII SAl

— Lacunele așezării clasice Ia 
primirea serviciului. Prin așezarea 
clasică pe teren, spatiile goale sînt 
cele din apropierea plasei și a liniei 
de fund și în special spre mijlocul 
acestora.

— Formula de echipă, valoarea și 
specializarea pe posturi a jucătorilor 
aflați la plasă. Trebuie avut în ve
dere în care zonă se găsesc ridică
torii sau trăgătorii, precum și parti
cularitățile și în general valoarea a- 
cestora. De asemenea, se va avea în 
vedere zona de la plasă din care ad
versarul atacă mai mult sau cu mai 
multă eficacitate, în funcție de a- 
ceasta mingea servindu-se în jumă
tatea de teren inversă zonei de atac, 
pentru ca trăgătorul advers să pri
mească mingea prin pasă peste cap.

★
Folosirea tactică a serviciului este 

astăzi mai necesară ca oricînd, cu 
atît mai mult cu cît, în general, pri
mirea serviciului s-a îmbunătățit în 
mod sensibil. Orientîndu-ne în pregă
tirea de viitor a echipelor noastre 
de club spre creșterea eficacității 
serviciului, vom contribui totodată la 
pregătirea jucătorilor din echipele 
reprezentative, în fața cărora stau 
întrecerile de mare importanță' din 
anul 1966, în primul rînd campiona
tele mondiale.

prof. V. SURUGIU 

tia de amplificare au fost aduse la sta
dion, urmînd ca pînă la 15 decemlv?" 
să fie instalate. Cablul necesar inst.Z- 
larii difuzoarelor a și fost montat".

*

Vești 

de la corespondenți
• Turismul se bucură de mullă 

popularitate In raionul Rimnicu 
Vllcea. tn acest an s-au organizat 
168 acf luni turistice la care au par
ticipat 13 744 tineri și tinere. S-au 
evidential In buna organizare a ex
cursiilor asociațiile sportive Lucea
fărul Bălcești, Chimia Govora, Lo
trul Brezoiu precum șl asociațiile 
sportive ale liceelor din raion.

C. Marinoiu-coresp.
• Asociația sportivă Viitorul din 

comuna Orlea (raionul Corabia// 
este socotită, și pe bună dreptate,' '■ 
fruntașă pe raion. Multi dintre cei 
500 de membri UCFS participă la 
diferite întreceri sportive cu carac- ; 
ter recreativ. Cei mai destoinici 
dintre ei, în număr de 80, sînt 
purtători ai Insignei de polispor
tiv. Tinerii din comună participă cu 
mult interes la întreceri de atle
tism, fotbal, handbal, volei, șah 
și trîntă. La fotbal, de exemplu, 
formația Viitorul este fruntașă tn 
campionatul raional. La alte ra
muri de sport pot fi evidențiat! 
tinerii T. Gavrilă, Anghelina Păs- 
culescu, V. Belodan, care au ob- ’ 
tinut rezultate bune în cadrul 
„Cupei Agriculturii".

Cuvinte de laudă merită aci. 
vitatea depusă de tovarășii Marin 
Țone, care din 1961 este președin
tele asociației, și S. Mitrofan, un 
harnic instructor voluntar.

T. Costin-coresp-
• Comisia de turism din cadrul 

A. S. Chimia (Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej) desfășoară o rod
nică activitate pentru atragerea u- 
nui-mare număr de muncitori, ingi
neri, tehnicieni și funcționari La 
practicarea turismului și vizitarea 
celor mai pitorești locuri din tară. 
Numai în ultimul timp au fost or
ganizate 25 de acțiuni turistice, 
la care au participat peste 1 200

[ de persoane. Au fost vizitate: 
i Valea Prahovei, Bicazul, Bucureș- 
J țiul. Nordul Moldovei, Brașov,•' 
i Hidrocentrala de pe Argeș și muz- ■ 
J te alte locuri turistice.

Gh. Gorun - coresp.



La Institutul de Studii și Prospecțiuni din Capitală au început concursu 
rile Spartachiadei de iarnă. Iată șahiștii în întrecere

Ati citit „Palestrica'4?
Citeva păreri despre această vastă istorie a educației fizice și sportului

Institutul de Cultură Fizică, facultățile și școlile sportive, specialiștii în materie, precum și masa de 
cititori interesați, dispun de cîtva timp de o nouă ediție a cârtii „Palestrica", de prof. dr. Constantin Kirițescu. 
Materialul, revizuit și adăugit de autor față de ediția din 1942, prezintă faptele în lumina filozofiei marxiste 
și acordă un capitol întreg educației fizice din România Socialistă.

Cartea, purtînd ca subtitlu „istoria educației fizice, origini, evoluție, metode, concepții, realizări", se 
bucură de o largă circulație în lumea culturală de peste hotare, însumînd aprecieri din cele mai favora
bile. Critica franceză de specialitate acordă, de exemplu, un larg spațiu prezentării volumului și, analizîndu-l în 
comparație cu alte studii de același profil, îl declară : „Le trăite magistral de Kirițescu". („Magistralul tratat 
al lui Kirițescu").

Cum e și firesc, lucrarea a stîrnit un viu interes și printre toți acei care își aduc contribuția ia dezvol
tarea educației fizice si a sportului din țara noastră, lată, de altfel, cîteva impresii pe care ie-a lăsat „Pa

în numeroase asociații sportive au loc în aceste zile

ÎNTRECERILE SPARTACHIADEI DE IARNĂ 
A TINERETULUI

în întreaga țară au început întrecerile ediției 196511966 a 
Spartachiadei de iarnă a tineretului. La orașe și la sate, în sute 
de asociații sportive, arbitrii consemnează pe foile de concurs vic
torii și... înfrîngeri. Dar. mai prestis decît aceasta, se consemnează 
o bogată și atractivă activitate sportivă care cuprinde mase tot mai 
largi de iubitori ai sportului.

Corespondenții noștri, prezenți la întreceri în calitate de cro
nicari și... concurenți, ne relatează zilnic noi aspecte din întrece
rile organizate în cadrul Spartachiadei de iarnă. Facem loc astăzi 
în coloanele ziarului cîtorva dintre corespondențele sosite cu ultima 
poștă.

Interes major la Ploiești
In multe ^dintre asociațiile sportive 

din orașul nostru se desfășoară în 
aceste zile întrecerile primei etape 
a Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui.

Consiliul asociației sportive Rafi
năria Teleajen (președinte Ion Ior- 
dache), a pregătit din timp întrece
rile îneît acum zeci de tineri își dis
pută întîietatea la șah, tenis de masă, 
gimnastică, popice și tir.

Sala de sport de la Voința cu
noaște o permanentă animație. Zilnic 
au ioc aici concursuri de tenis de 
masă și șah. Un alt sport la care se 
întrec cu multă ardoare membrii 
UCFS de la Voința sînt popicele. 
Stînd de vorbă cu tovarășii din con
ducerea asociației am aflat că s-au 
făcut pregătiri și pentru amenajarea 
unui patinoar, imediat ce va permite 
timpul.

De mult interes se bucură întrece
rile și la asociațiile sportive Vagonul 
. ' n. Constructorul, Petrolul-Rafi-
năria Brazi, unde în această săptă- 
mînă au avut Ioc o serie de con
cursuri la haltere, trîntă, tenis de 
masă și șah.

GH. ALEXANDRESCU 
și C. NEGULESCU-coresp

Acesta este doar 
inceputul

Ediția din acest an a Spartachiadei 
de iarnă se bucură de mult interes 
din partea iubitorilor sportului din 
orașul Sibiu. Chiar din prima zi a 
competiției s-au organizat întreceri 
la diferite ramuri sportive la care au 
participat sportivi din asociațiile 
Drapelul roșu, Independența, Voința, 
I.C.R.T.I. Aulomecanica și altele.

De multă popularitate s-au bucurat 
și demonstrațiile de gimnastică orga
nizate cu prilejul deschiderii festive 
la care au asistat peste 400 de spec
tatori.

Acesta este doar ; începutul. Pînă 
la 10 februarie 1,966 șe vor întrece 
sportivi și sportive din peste 60 de 
asociații din Sibiu.

I. IONESCU-coresp.

Primele întreceri 
și cîteva nume...

Reintilnirea — după un an — cu 
Spartachiada de iarnă presupune, pen
tru consiliile asociațiilor sportive, lua-

Foto : V. Bageac

rea unor măsuri, nu tocmai simple, 
în vederea angrenării unui număr cît 
mai mare de tineri în diversele con
cursuri. Acest adevăr ni s-a confir
mat, din nou, joi după amiază, cînd 
am vizitat Institutul de Studii și Pros
pecțiuni din Capitală, unde fusesem 
informați că vor avea loc primele în
treceri din cadrul actualei ediții a 
Spartachiadei.

La ora 15, cînd s-a terminat lucrul, 
mesele de șah frumos așezate într-un 
hol de la etajul I al clădirii admi
nistrative, arena de popice cu pistele 
preaspăț ceruite și clubul în care era 
instalată o masă de tenis înconjurată 
de zeci de scaune, îi... așteptau pe a- 
matorii de sport. Iar aceștia nu s-au 
lăsat prea mult invitați. Și iată, peste 
tot, animație specifică întrecerilor tine
rești, deși printre concurenți se aflau 
și oameni mai în vîrstă : lăcătușul 
I. Carabageac, tehnicianul P. Chivu, 
contabilul A. Bacalu ș.a. Intr-adevăr, 
sportul nu cunoaște limite de vîrstă !

Stăm și priveam împreună cu di
rectorul adjunct al Institutului, Ga
briel Dumitrescu, la disputa pe cele 
două piste de popice, dintre mecani
cul Alexandru Tudorache și conta
bilul Nicolae Andronescu.

— Peste cîteva zile, spune tov. Du
mitrescu, vor începe și concursurile 
de gimnastică, tir și haltere. Cînd va

Cu cîțiva ani în urmă, echipa de 
rugbi a studenților clujeni se afla — 
alături de Steaua, Grivița Roșie și 
Dinamo — printre fruntașele campio
natului republican. Prezența în ora
șul de sub Feleac a uneia dintre cele 
trei formații bucureștene aducea pe 
terenurile de la „Babeș-Bolyai* mii 
de spectatori. Era o excelentă pro
pagandă pentru sportul cu balonul 
oval în cadrul unui veritabil „cap de 
afiș* al etapei. Și nu rareori s-a în- 
tîmplat ca studenții clujeni să ter
mine victorioși partidele, spre satis
facția numeroșilor lor suporteri.

Dar... asta a fost o dată. De la o 
vreme încoace (mai precis în actuala 
ediție a campionatului), Știința Cluj 
mai-mai că n-o mai recunoști 1 Din 
22 de partide — două victorii. în
frîngeri acasă, în fața unor adversari 
modești, după evoluții palide. Mai 
mult, echipa clujeană a cedat de fie
care dată tocmai acolo unde ne-am 
fi așteptat mai puțin : la capitolul vi
goare, forță, rezistentă. O echipă de 
o... repriză — astfel este calificată de 
specialiști această formație de rugbi.

lestrica" cititorilor de la noi...
MÂ NUMĂR printre cei puțini, de 

altfel, care au avut posibilitatea de 
a audia prelegerile ținute de Con
stantin Kirițescu, la A.N.E.F., In ca
drul cursului de istorie a educației 
fizice. Cunosc și prima lucrare a 
autorului, consacrată studiului de is
torie a educației fizice (Palestrica), 
apărută cu ani în urmă. Cu toate lip
surile ei, lucrarea a constituit prin
cipala și aproape unica sursă serioa
să de informare pentru toți aceia 
care, prin natura ocupației lor, aveai 
de rezolvat probleme legate de isto
ria educației fizice, de istoria spor
tului.

Încă din anul 1956 am fost martorul 

da înghețul vom programa și con
cursuri de patinaj.

— Unde veți organiza aceste în
treceri ?

— Tirul la poligonul asociației Au
tobuzul, halterele în atelierul meca
nic, iar gimnastica Ia cluh. Sperăm 
ca anul acesta să realizăm un număr 
record de concurenți.

— Pe ce vă bazați ?
— Pe entuziasmul membrilor UCFS. 

Aceștia au muncit, în timpul lor li
ber, pentru a termina Ia timp reame- 
najarea arenei de popice și cabana 
cu vestiare. Inginerul Gh. Stanciu și 
popicarul I. Moiceanu au rămas după 
program și au confecționat halterele, 
iar tîmplarii Dumitru Enescu și Va- 
silc Chirica lucrează la mantinela care 
va îngrădi patinoarul ce-1 vom ame
naja pe terenul de volei. Firește dacă 
ei au muncit cu atîta sîrguință la con
fecționarea acestor materiale sportive, 
desigur că vor dori să le și folosească.

— Cine va sprijini pregătirea par- 
ticipanților ?

— Avem, ne-a spus tov. Dumitres
cu, instructori sportivi inimoși. Con
form planului de acțiune, C. Iorgu- 
lescu, M. Parfenie, Gr. Antimoianu, 
C. Mclcioiu, V. Marica și alți ins
tructori vor răspunde de buna pregă
tire a concurenților și de desfășurarea 
întrecerilor.

Pentru cititorii noștri care vor fi 
surprinși de faptul că directorul ad
junct al Institutului de Studii și Pros
pecțiuni cunoaște atît de bine „amă
nuntele* organizatorice și tehnice ale 
desfășurării Spartachiadei vom men
ționa faptul că tovarășul Gabriel Du
mitrescu este și președintele asociației 
sportive.

TR. IOANIȚESCU

DIN VIAȚA SECȚIILOR

Explicația unui loc 12...
Consecința ? Ultimul loc în clasament. 
O... performanță pe care rugbiul clu
jean n-a mai atins-o vreodată. Iar 
ultimul loc (12) echivalează în rugbi 
cu retrogradarea. Cum se explică a- 
ceastă situație ?

Conducerea clubului (prin prof. Au
rel Orban, secretar tehnic) explică : 
„Ne-au plecat foarte multe elemente 
care alcătuiau, de fapt, osatura echi
pei : Pop Horia, Gherasim, Căliman, 
Cătănici, Simion, Gebefugy, Cordoș, 
Grigoriu ; mai înainte Demian, Fodor 
și Tolu. Era firească slăbirea echipei. 
Desigur, nu la nivelul locului... 12 !“

Adevărul poate fi și aici. Numai că 
plecarea unor jucători, a celor care 
au absolvit diferite institute și facul
tății, era de prevăzut. Ce a făcut 
clubul Știința Cluj pentru a asigura 
„schimbul de mîine“ al echipei ? 

strădaniilor autorului de a reedita 
j vechiul volum, dorinței sale de a-i 
da un conținut și o structură nouă, 
prin aprecierea materialului de pe 
pozițiile marxism-leninismului. Inten
ția aceasta a fost realizată — și ast
fel In anul 1964 literatura noastră de 
specialitate a fost Îmbogățită cu o 
lucrare valoroasă, pe măsura presti
giului cultural și științific al patriei 
noastre. întregită cu numeroase date, 
In special in privința epocii' actuale 
și a dezvoltării mișcării sportive în 
România, lucrarea reușește să treacă 
prin sita criticii probleme de concep
ție legate de dezvoltarea culturii fizi
ce, tratlnd în mod dialectic istoricul 
teoriei și practicii educației fizice, 
subliniind ceea ce este caracteristic
unei epoci și relieflnd, în mod obiec
tiv, contribuția diferitelor popoare, a 
unor personalități in dezvoltarea con
cepției despre educația fizică.

Concepută pe un plan vast, lucra
rea își depășește uneori cadrul nere- 
zumîndu-^e la o simplă istorie a cul
turii fizice. Abordind cu competență 
problemele dezvoltării culturii fizice, 
autorul le urmărește in înlănțuirea 
lor firească cu ienomene’e social - 
politice, cu realizările economice și 
culturale caracteristice epocilor isto
rice. Cititorul are astfel posibilitatea 
de a urmări dezvoltarea culturii, 
luînd cunoștință in acest larg con
text de strădaniile și preocupările 
care au existat pentru crearea unei 
concepții despre educația fizică; pen
tru stabilirea unor jaloane in legă
tură cu formele ei de organizare, 
mijloacele și metodele specifice. Se 
poate urmări cu ușurință — datorită 
formei atrăgătoare de prezentare — 

| linia ascendentă în general, a dez- 
| voitorii acestei concepții despre edu- 
i cația fizică, concepție care în decursul 
; vremurilor a servit idei politice și 

orinduiri sociale diferite cunoscînd 
i perioade de strălucire sau decădere, 
| pînă la împlinirea din zilele noastre.

In literatura mondială se află puți- 
j ne lucrări care să trateze atit de cu- 
I prinzător, în mod obiectiv și echili
brat, contribuția diferitelor popoare 
de-a lungul vremii la dezvoltarea teo
riei și practicii educației fizice.

GHEORGHE MITRA 
profesor de educație fizică la 

liceul „Gh. Lazăr"

FĂC1ND ABSTRACȚIE de interesul 
strict profesional, cartea impresionea
ză prin vasta informație pe care o 
pune Ia dispoziția lectorului.

Modalitatea în care slnt prezentate 
laptele, urmărite în timp și spațiu, 

j creează impresia derulării unui film, 
• avind ca punct inițial primele măni- 
i festări ale existenței omenești, în
soțite de primele eforturi fizice. Se 
trece apoi prin epoci de formație ți 
dezvoltare, ajungîndu-se la societa
tea noastră În care se manifestă uri 
interes susținut pentru educația fi
zică.

„Mult prea puțin ! — afirmă an
trenorul Alexandru Paloșanu. în iunie 
cînd am preluat echipa, n-aveam nici 
15 jucători pe care să pot conta. Am 
apelat la juniori. Am încercat 10—12 
dintre ei, dar n-am reușit să rețin 
pentru prima formație decît 2 : pe 
Mureșan și Ștefu. Din necesitatea de 
a alinia o garnitură completă am fo
losit însă, în retur mai ales, și alți 
tineri jucători, fără perspectivă. Re
zultatele le-ați văzut... Soluția pentru 
viitor ? Să ne îndreptăm mai mult 
atenția către juniori, ca unii ce ur
mează să asigure rezervele de cadre 
ale echipei.

Iată deci principala explicație a lo
cului 12 : lipsa de preocupare în di
recția formării de noi cadre, lipsa de 
exigență în selecția viitorilor rug- 
biști. Conducerea clubului Știința

Materialul informativ, deosebit de 
variat și bazat pe o bibliografic ma
sivă, este sprijinit de reproduceri 
după obiectele aparținind comunei 
primitive, după monumentele de artă 
ale antichității grecești, ale renaște
rii și ale civilizației moderne.

Faptele slnt prezentate în context 
istoric, lntr-o strînsă legătură cu 
formațiunile social-economice, In con
cordanță cu glndirea politică, filozo
fică și viziunea artistică a fiecărei 
epoci.

„Palestrica" lui Kirițescu mi-a com
pletat sub un nou aspect — acela al 
educației fizice — cunoștințele despre 
antichitatea elină, epocă istorică ce 
mă interesează in mod deosebit.

ALEXANDRA NICOLAU
maestră internațională de șah

CONSIDER REEDITAREA „Palcstri- 
cei" o acțiune foarte utilă in proce
sul de instruire a sportivilor, a între
gului tineret de la noi. Cartea te 
farmecă nu numai prin abundența 
informației și logica expunerii mate
rialului, ci și prin stilul curgător, pi
toresc, ca al unei povestiri la care 
ai vrea să revii ori de cite ori ai un 
timp de răgaz. Unul din aspectele 
pozitive ale lucrării cred că este și 
acela că ea se adresează în egală 
măsură specialiștilor în cultura fizică, 
cit și acelora cate slnt preocupați 
de problemele dezvoltării societății 
omenești, de transformările social-po- 
litice și realizările culturale din toate 
timpurile. Datorită bogatei argumen
tări științifice, modului Îngrijit de 
prezentare, originalității ei, ..Pales
trica'' a ajuns să se bucure de o una
nimă prețuire în țară și peste hotare, 
constituind —totodată— o valoroasă 
realizare a culturii noastre socialiste.

prof. ANTON MCRARU
Șeful comisiei sportive 

a Comitetului orășenesc București 
al U.T.C.

CREAȚIE PRODIGIOASĂ, unică In 
istoria culturii prin conținutul, orien
tarea și eficiența ei instructivă și 
educativă complexă, această operă 
se înscrie în fondul de aur al cultu
rii noastre naționale.

Izvor nesecat de informare științifi
că pe o multitudine de planuri — 
filozofic, sociologic, biologic, fiziolo
gic, psihologic, pedagogic, istoric, 
etnografic, arheologic etci, ț Palestrica' 
de C. Kirițescu se cerc a fi prezentă 
în biblioteca oricărui Intelectual. 
Fiziologi și psihologi, medici și pe
dagogi, profesori de educație fizică 
ți antrenori, studenți ai LC.F. și ai 
facultăților de educație fiirșcă, in
structori și activiști sportivi; găsesc 
In această operă monumentală o bo
gată experiență generalizată care 
constituie călăuza sigură, necesară 
succeselor și calității muncii pedago- 
gice-educative cu elevii și sportivii.

N. CEAUȘESCU 
lector universitar

Cluj avea obligația aă îndrnme mai 
îndeaproape munca secției (și în spe
cial a antrenorului V. Cîrlîgelu, care 
se ocupă de juniori). Or, în ultima 
vreme, în deosebi în perioada care a 
coincis cu eșecurile în serie ale echi
pei, această îndrumare a fost ca și 
inexistentă.

Cît privește perspectivele, să dăm 
din nou cuvîntul antrenorului Palo
șanu : „Mai avem de susținut turneul 
de baraj. Acolo urmează să jucăm 
ultima carte. Sîntem, totuși, opti- 
miști...“. ,i.i

Nu-i rău să fii optimist, să nădăj- 
duiești măcar în această ultimă 
„carte*. Numai că astfel de soluții 
de ultimă oră nu-ți oferă totdeauna 
garanții de reușită. La clubul Știința 
Cluj se impune un plus de Seriozitate 
și de răspundere față de rugbi.

TIBER W STA MA
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DIN MEXIC?,

Tn continuarea raidului întreprins de ziarul 
nostru pentru a oglindi bilanțul activității 
sportive de performanță desfășurate în acest 
an post-olimpic pe linia îndeplinirii sarcinilor 
plenarei Consiliului General al UCFS din 
ianuarie a.c., ne-am propus pentru astăzi ca 
obiectiv regiunea Oltenia.

Așadar, cum au muncit în 1965 activiștii 
sportivi, antrenorii și sportivii acestei regiuni 
pentru ca valoarea performanțelor să creas
că la nivelul cerințelor actuale ?

Dorințe și posibilități
de afirmare în sportul craiovean Scrima sport tot mai îndrăgit de 

tinerii craioveni. țn fotografie, as
pect de la antrenamentul scrime- 

rilor de la Electroputere

Foto: Mihai Popescu

IDcsprc cîteva succcsc 
importante

Analizînd rezultatele realizate, facem 
constatarea — îmbucurătoare — că, în 
general, în 1965 s-a muncit mult mai 
bine decît anul trecut, că activitatea de 
performanță din această regiune a în
registrat un progres evident. Acest pro
gres este exprimat în primul rînd prin 
calitatea îmbunătățită a muncii de selec
tă și a procesului instructiv-educativ, 
prin întărirea vieții secțiilor pe ramură 
de- sport, prin succesele obținute de 
sportivii regiunii Oltenia în îndeplini
rea obiectivelor de performanță cuprinse 
în planul de perspectivă pentru J.O. de 
ta Ciudad de Mexico.

Preocuparea pentru rezolvarea acestor 
importante probleme, atenția pe care or
ganele și organizațiile UCFS, activiștii 
sportivi și antrenorii din regiunea Ol
tenia au acordat-o în acest an îmbu
nătățirii performanțelor sînt reflectate 
și în numărul mare dc sportivi pe care 
această regiune l-a dat loturilor repre
zentative de juniori și tineret. Printre 
aceștia, gimnaștii Gh. Mutu și Gh. Pău
nescu, boxerii E. Constantinescu, I. Să- 
nălescu, luptătorii C. Bușoiu, I. Popa, 
M. Burlan, voleibalista Cornelia Lăzea- 
nw, scrimerii D. Popescu, Al. Mironov, 
i®. Duțu, pentru a nu aminti decît cîte
va nume.

Concludente ni se par și realizările 
obținute în ceea ce privește îndeplinirea 
obiectivelor privind clasificările sporti
ve. Cifrele planificate au fost realizate 
și, la unele capitole, depășite considera
bil : 4 maeștri ai sportului (ca obiectiv 
erau propuși 2), 41 sportivi cu catego
ria I de clasificare — în loc de 21. 
Relevăm, de asemenea, preocuparea deo
sebită a antrenorilor pentru pregătirea 
sportivilor nominalizați și, totodată, a- 
:tenția acordată elementelor tinere, talen
tate, dc perspectivă. La Electroputere 
există chiar loturi de scrimă, lupte și 
gimnastică, în care sînt pregătiți nume
roși juniori. Antrenorii și tehnicienii ca
binetului metodico-științific fac investi
gații pentru a găsi cele mai adecvate 
mijloace și metode de pregătire a tine
rilor ce urmează să fie nominalizați a- 
ițjul viitor.

Cu pasiune 
și pricepere...

f -Despre succesele luptătorilor, gimriaș- 
(tilor si scrimerilor de la clubul craio- 
ivean Electroputere a început să se vor
bească în ultimul timp cu tot mai multă 
(insistentă. Și nu întîmplător. Antrenorul 
ide lupte Ilie Marinescu — pentru a 
(Cărui pasiune avem numai cuvinte de 
Xaudă — a obținut în cei aproape trei 
<ani de cînd conduce secția de lupte de 
da Electroputere, succese carei fac 
'Cinste.. Printre obiectivele de perfor- 
imafA pe anul 1965 se numără promo

varea echipei de „greco-romane* în ca
tegoria A. Unul din elevii săi. Constan
tin Bușoiu, a fost promovat în lotul re
prezentativ iar, de curînd, la Jocurile 
balcanice care au avut loc în Bulgaria, 
el a ocupat un meritoriu loc III. 
De asemenea, secția de lupte a furnizat 
lotului reprezentativ de „greco-romaneu 
(tineret) citita juniori talentati (C. 
Stanciu, C. Șerban, Gh. Savovici, Gh. 
Dinei). Și celelalte obiective uu fost în
deplinite : un campion de juniori la 
„greco-romane“ (M. Burlan) și un loc 
III la „libere*.

Și acum, despre gimnastică. Sportivii 
Gh. Mutu, Gh. Păunescu, Alina Baicu, 
Doina Roșu aveau anul trecut categoria 
a doua de clasificare. Anul acesta cei 
patru sportivi au făcut un pas impor
tant spre categorii superioare de clasi
ficare. Gh. Mutu a ocupat locul secund 
la individual compus (cîștigînd probele 
de cal, bară și paralele la categoria I 
seniori), iar Păunescu a realizat aceeași 
performantă (la categoria a Il-a seniori). 
De altfel, ambii sportivi sînt nominali
zați pentru lotul olimpic.

La Doi: totul pentru... 
import!

Este binecunoscută tradiția și popu
laritatea de care se bucură sportul cu 
mănuși în regiunea Oltenia. Ne amintim 
că în anii trecuți boxerii craioveni au 
cîștigat diferite competiții organizate de 
fedeiația de specialitate, că au avut evo
luții remarcabile în campionatele pe e- 
chipe, ca și în unele competiții inter
naționale. Să reținem, de asemenea, că 
antrenorii Ciobotaru, Duduleanu și Cio
can au meritul de a fi dat loturilor re
prezentative boxeri ca Buzuliuc, Pătraș- 
cu, Gîju, Deca ș.a. De la un timp, însă, 
activitatea pugilistică la Craiova bate 
pasul pe loc, ba pe alocuri regresează. 
Nu luăm ca etalon numai comportarea 
penibilă a pugiliștilor de la Dinamo 
Craiova în recenta întîlnire ae campio
nat cu Dinamo București, dar absența 
din ultimul timp a boxerilor craioveni 
din echipele reprezentative duce la con
cluzia că boxul din acest oraș trece 
printr-o perioadă de declin.

Se ocupă cineva, în acest centru pu
gilistic de tradiție, de selecția, formarea 
și promovarea tinerilor ? într-o măsură, 
da. Și acesta este antrenorul Duduleanu, 
care activează însă într-o secție — re
țineți — nenominalizată. La asociația 
sportivă Dinamo, însă, problema for
mării cadrelor proprii de boxeri nu se 
pune ! Cine sînt componenții de bază 
ai secției de la Dinamo și de unde 
vin ? Să recapitulăm: Carol Pop (Timi
șoara), Stelian Costescu (Cluj), Dumi
tru Nicolae (Electroputere Craiova), Ion 
Manea (București), Constantin Buzuliuc 
(Reșița), Mihai Goanță (București), Flo
rian Pătrașcu (Electroputere Craiova), 
Mihai Cornel (Ploiești), Ion Enache 
(Bacău), Emil Constantinescu (Electro
putere Craiova), Ion Manole (Cîmpulung 
Muscel), Ștefan Pand'uru (Călărași), 
Ion Matei (DINAMO CRAIOVA), Ion 
Sănătescu (Tr. Severin).

După cum se vede din această sumară 
statistică, la Dinamo Craiova ponderea 
o au pugiliștii pregătiți în alte centre 
ale țării. Desigur, mai ușor să aduci 
un boxer gata format, decît să-l des
coperi și să-1 pregătești !...

Oare nu aceasta este cauza principală 
a performantelor tot mai puțin convin
gătoare obținute de boxerii de la Di
namo Craiova ?

Ce măsuri se impun? După părerea 
noastră, activiștii sportivi de la Craiova 
trebuie să sprijine mai mult acest sport 
cu tradiție și perspective de progres 
din cele mai frumoase. Și, bineînțeles, 
clubul sportiv, asociațiile, antrenorii să 
acorde mai multă atenție tinerilor care 
doresc să practice boxul. Succesele de 
necontestat realizate de-a lungul anilor 
de pugiliștii craioveni ne dau certitudi
nea că și aci există elemente înzestrate 
care, bine pregătite, pot obține perfor
manțe remarcabile, pot aduce o impor
tantă contribuție la reafirmarea boxului 
nostru pe plan internațional.

Prea puține 
performanțe atletice

Este, desigur, inutil să mai subliniem 
importanța atletismului, ca și sarcinile 
ce revin tuturor organelor și organiza
țiilor UCFS, pe linia dezvoltării continue 
a acestui sport cu o atît de mare pon
dere la Jocurile Olimpice. Care este con
tribuția atletismului din regiunea Olte
nia la îndeplinirea acestui principal o- 
biectiv ? Răspunsul l-am aflat din discu
țiile purtate cu cîțiva dintre atleții cra
ioveni, cu antrenori și profesori de edu
cație fizică și, de asemenea, interesîn- 
du-ne de activitatea și preocupările exis
tente pentru ca și atleții regiunii Ol
tenia să-și înscrie numele pe tabelul 
campionilor și recordmanilor naționali.

Am reținut cu interes cele cîteva „spe
ranțe* atletice din această regiune: 

Stelian Giubelan — 64,50 m la arun
carea suliței, record republican de ju
niori categoria a doua, Virgil Popescu, 
Argentina Menis, Petre Vasilescu sau 
Emilia Podaru, care de altfel dețin în 
prezent cîteva recorduri regionale cu re
zultate promițătoare. Să notăm în plus 
și faptul că doi dintre atleții juniori, 
S. Giubelan și Argentina Menis au fost 
în acest an selecționați în lotul repre
zentativ de juniori. Dar, din păcate, 
cam atît înseamnă întreaga activitate 
atletică de performanță din această re
giune. Se pune în mod firesc întrebarea: 
de ce rezultatele bune sînt atît de pu
ține, de ce prezența atletismului craio
vean este atît de palidă pe plan repu

Aceste cîteva constatări din activitatea desfășurată la unele ramuri de sport ne-a 
întărit convingerea că în regiunea Oltenia, ca în toate celelalte regiuni, s-a făcut 
un serios pas înainte pe linia dezvoltării activității sportive de performanță. Dar, 
pentru realizarea obiectivului general pe care și I au propus activiștii sportivi și an
trenorii : 22 de sportivi în loturile pentru Ciudad de Mexico, este necesar ca suc
cesele obținute să fie consolidate în viitor. In centrul preocupărilor trebuie să 
stea îmbunătățirea muncii de selecție și de pregătire și, în această direcție, ca
binetul regional metodico-științific este chemat să aducă o contribuție corespun
zătoare. Considerăm necesar ca sporturile cu tradiție - în primul rînd boxul, fotba
lul și, în mare măsură, luptele - să fie mai mult sprijinite.

Cunoaștem priceperea și pasiunea activiștilor sportivi și a cadrelor de spe
cialitate din această regiune în care există un mare număr de tineri excelent dotați 
fizic, cu mari perspective de afirmare într-un sport sau altul. Tocmai de aceea 
ne exprimăm convingerea că activitatea sportivă de performanță va înregistra, 
în continuare, un salt calitativ și mai important, că există toate condițiile pentru 
ca reprezentanții sportului din regiunea Oltenia să fie selecționați într-un număr 
corespunzător condițiilor materiale, tradiției și cerințelor actuale - în loturile țării 
noastre pentru viitoarea ediție a Jocurilor Olimpice.

blican, de ce de ani de zile performan
țele de valoare se lasă așteptate ?

Considerăm că rămînerea în urmă, în 
general, și progresul foarte lent din a- 
cest an, își găsesc explicația in lipsa 
de preocupare pe care organele și orga
nizațiile UCFS din regiunea Oltenia au 
manifestat-o multă vreme, fapt care a 
făcut ca atletismul să nu ocupe locul cu
venit în activitatea generală a clubului 
Electroputere și a marilor asociații spor
tive. Se poate deci afirma că. în mare 
măsură, astăzi — în ciuda celor cîteva 
succese — se plătește dezinteresul ma
nifestat în anii trecu ti. Vom adăuga la 
aceasta și faptul că nici problemele pri
vind baza materială a atletismului nu 
și-au găsit rezolvarea, că de la an la 
an a fost tărăgănată folosirea intensă a 
tuturor posibilităților locale pentru a 
asigura atleților condiții de pregătire și 
activitate care să le permită o muncă 
de calitate, performanțe superioare.

lată de ce, departe de a împărtăși 
părerile unor activiști sportivi din aceas
tă regiune, care vorbesc acum cu cuvinte 
foarte elogioase despre rezultatele atle
ților, apreciem că atît numărul, cit și 
valoarea acestor performanțe sînt departe 
de a satisface cerințele actuale, și că 
este necesară o muncă intensă pentru ca 
regiunea Oltenia să-și aducă într-adevăr 
o contribuție substanțială la pregătirea 
viitorilor campioni și recordmcni ai tă; 
rii și, implicit, la pregătirea unor atleți 
cu posibilități de a fi selecționați în lo
turile olimpice.

Se cere, așadar, nu o analiză tranda
firie a celor cîteva performante realizate 
în acest an, ci o dezbatere profundă a 
problemelor atletismului din regiunea 
Oltenia, care să poată duce la elaborarea 
măsurilor corespunzătoare — organizato
rice, tehnice, materiale — necesare unei 
considerabile impulsionări a activității 
atletice, care să asigure lărgirea bazei 
de masă și creșterea performanțelor.

De ce numai Craiova?
Reține, desigur, atenția, faptul că în

semnările noastre despre activitatea des
fășurată în unele sporturi cu tradiție, 
cu posibilități considerabile de progres, 
se referă aproape exclusiv la clubul E- 

lectroputcre și la alte 2—3 asociații 
sportive din orașul Craiova.

Discutînd despre problemele privind 
îndeplinirea obiectivelor din planurile de 
perspectivă pentru J.O. din Mexic n-am 
găsit nici în situațiile statistice ale ce
lor mai bune performante, nici în... pro
iectele organelor UCFS referiri cu pri
vire la sportivii din celelalte orașe și 
raioane ale regiunii. Ținem seama, de
sigur, că pentru obținerea unor rezultate 
de valoare la unele ramuri de sport, 
cum ar fi natația sau gimnastica, sînt 
necesare condiții materiale din cele mai 
bune, că este nevoie de cadre tehnice 
cu o înaltă calificare profesională etc. 
Și, poate, că nu în toate raioanele exis
tă încă asemenea condiții. Dar de aici, 
pînă la absența totală a sportivilor din 
raioane în loturile de sportivi nominali
zați sau de perspectivă, este o distan
ță foarte mare, care ar trebui să dea de 
gîndit atît activiștilor sportivi din cen
trul de regiune, cît și consiliilor raio
nale UCFS și comisiilor pe ramură de 
sport. Pentru că, este greu de crezut 
că dacă s-ar fi desfășurat o muncă 
susținută, continuă, organizată, de se
lecție în raioane ca Tr. Severin, Caracal, 
Tg. Jiu, Băilești ș.a. nu ar fi fost des- 
coperiți — dintre miile de tineri exce
lent dotați fizic — atleti, boxeri, luptă
tori, voleibaliști etc., care să umple 
„golurile** existente în aceste sporturi.

Se desprinde, fără îndoială, necesita
tea ca o asemenea stare de lucruri să 
fie grabnic și radical schimbată. Pregă
tirea performerilor nu este și nu trebuie 
să fie lăsată în totalitate pe seama clu
bului Electroputere și a asociațiilor cra- 
iovene. Am vrea să atragem atenția că 
rezolvarea acestei probleme cere, în pri
mul rînd, o mai apropiată, o mai pu
ternică legătură cu terenul, o cunoaș
tere reală a posibilităților de dezvoltare 
a unui sport sau altul, în raport cu spe
cificul fiecărui raion. Rezidtn^L • .i 
tate pot fi de asemenea obținute numai 
dacă la rîndul lor, consiliile raionale și 
comisiile pe ramură de sport vor trece 
la o muncă susținută de întărire a acti
vității sportive de performanță.

R. CĂLARĂȘANU



NTRENORII DESPRE ECHIPELE LOR
Au cuvlntul: V. Stănescu (Rapid) și A. Botescu (C. S. M. S.)

ntrenorii principali ai echipe- 
pid și C.S.M5. — Valentin 
:u și Augustin Botescu — am 
t după întîlnirea-derbi a e- 
le duminică 5 decembrie, în 
;hipele lor au fost adversare, 
i sfîrșitul meciului fețele ce- 

antrenori exprimau senti- 
contrarii, între răspunsurile 
au făcut loc, la unison, satis- 
terminării turului pe două 
de invidiat și, mai ales, o 
oasă notă de optimism.
jrdinea... clasamentului dăm 
il lui Valentin Stănescu (Ra-

ispunsul meu la prima între- 
iin ancheta dv. este da, a- 

*jră rezerve. Spre deosebire 
ani, Rapid a avut o evoluție 

ă destul de constantă, fără 
.ții stridente, nota medie pen- 
te cele 13 jocuri fiind — după 
- 74-, 8.
două meciuri, echipa noastră 

szentat în cea mai bună for- 
u Dinamo București (2—0) și 
agul roșu (4—1). Cel mai slab 
ră „concurență” cel cu Crișul. 
iplul înaintașilor centrali Du- 
—Ionescu, cuplul fundașilor 
i Dan—Motroc și Codreanu, 
vintetul care mie personal 
dus cele mai mari satisfacții, 
bitori" notati-i în ordine pe: 1. 
i, 2 — Lupescu, 3 — Greavu

1. STNTETI MULȚUMIT DE COMPORTAREA ECHIPEI ÎN 
PRIMA JUMĂTATE A CAMPIONATULUI?

2. CARE A FOST CEL MAI REUȘIT Șl CEL MAI PUTIN 
REUȘIT JOC AL FORMAȚIEI PE CARE O ANTRENAȚI?

3. CARE AU FOST CEI MAI BUNI SI... CEI MAI SLABI 
JUCĂTORI ?

4. CE PROGRAM ARE ECHIPA ÎN CONTINUARE ?

5. CE VĂ PROPUNEȚI PENTRU RETUR ?

— sub valoarea sa în ultimul timp. 
Consider, de asemenea, că linia de 
mijlocași s-a prezentat mult mai 
„timid" în acest tur față de ceilalți 
ani.

4. Două săptămîni la Herculane, 
recomandate de oboseală și de ...doc
tor, urmate de o pauză totală pînă 
la 3 ianuarie cînd va bate primul 
gong al perioadei pregătitoare. Cum 
se va desfășura pregătirea returu
lui? Ca în toți anii, gradat, pe linia 
intensității crescînde, ponderea că- 
zînd la început pe o pregătire fizică 
generală superioară, elementele de 
pregătire tehnică fiind introduse în
cetul cu încetul în programul de 
antrenament. începînd cu data de

10 februarie vom susține primele 
meciuri amicale de verificare.

5. Avem trei obiective majore: I) 
O comportare care pe plan specta
cular să satisfacă exigentul nostru 
public; II) Echipa să vină în retur 
cu ceva absolut nou în jocul ei; III) 
îmi propun și eu ce-și propune orice 
rapidist adevărat: în sfîrșit — titlul 
de campioană !

Iată și răspunsurile antrenorului 
Augustin Botescu (C.S.M.S.)

1. Sînt mulțumit de evoluția echi
pei pe care o antrenez. Sincer să 
fiu. mi-a depășit așteptările.

2. Jocul de „vîrf” — cu Dinamo 
București, iar jocul de „abis” — cu 
Dinamo Pitești.

3. Matei, Cuperman, Popi Ștefă- 
nescu, Constantinescu au fost în
totdeauna plutonul fruntaș în echi
pă. Datornic la toate capitolele: ace
lași Stoicescu.

4. Pînă la 5 ianuarie — vacanță 
totală, fotbalistică bineînțeles, stu
denții aflîndu-se în „focurile* pregă
tirii sesiunii. De la 5 ianuarie înce
pem antrenamentele axate la înce
put pe creșterea rezistenței (crosuri 
lungi de 5—10 km), urmează, gra
dat, introducerea elementelor de 
pregătire tehnică. în februarie vom 
susține cîteva jocuri de verificare, 
primul nostru meci oficial avînd 
loc la 6 martie, în „Cupa Româ
niei”.

5. La începutul campionatului ne 
consideram mulțumiți cu locul 8 ; 
avînd în vedere că echipa noastră 
s-a autodepășit, depășindu-ne, mie 
și antrenorului Marius Beraru aș
teptările, vom fi ceva mai puțin... 
modești, țintind locurile 5-6 în cam
pionat și sferturile de finală în 
„Cupa României”. Ne propunem, în 
același timp, pentru retur, rezolva
rea, pe cît posibil, a două probleme 
la care nu se acordă... puncte: creș
terea maturității echipei și, depen
dent de acest factor, formarea unui 
prestigiu al fotbalului ieșean.

M. POPESCU
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UNDE MERGEM?
AZI

TENIS DE MASĂ. Sala de la 
stadionul Republicii, orele 13,30— 
17 și 17,30—21 t campionatul de 
calificare pe echipe.

ȘAH. Aula I.P.G.G., ora 151 
runda a XVI-a a finalei campio
natului național masculin.

HOCHEI. Patinoarul 23 August, 
ora 191 Franța — Italia (baraj 
pentru grupa B a 6.M.).

BASCHET. Sala Dinamo, ora 18: 
România — Ungaria (echipe fe
minine de tineret), România — 
Ungaria (tineret — băieți), me
ciuri amicale.

SCRIMĂ. Sala de la stadionul 
Republicii, de la ora 17: concurs 
cu participarea juniorilor începă
tori.

MÎINE

DE MASĂ. Sala de la 
Republicii, orele 9—13 i 

de calificare pe

TENIS 
stadionul 
campionatul 
echipe.

ȘAH. Aula I.P.G.G., ora 16,30: 
runda a XVII-a a finalei campio
natului national masculin; conco
mitent se dispută meciul Nicolau- 
Polihroniade, pentru desemnarea 

I campioanei țării.
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HOCHEI. Patinoarul 23 August, 
ora 17: România (tineret) — 
Franța (meci amical); ora 19: Ro
mânia — Italia (baraj pentru grupa 
B a C.M.).

SCRIMĂ. Sala de la stadionul 
Republicii, de la ora 9: concurs 
cu participarea juniorilor începă
tori.

BASCHET. Sala Dinamo, de la 
ora 18: România — Ungaria 
(echipe feminine de tineret), Ro
mânia A — Ungaria (tineret — 
băieți), meciuri amicale.

tocători și antrenori certați cu disciplina
Pe stadioanele și terenurile de fotbal s-a așternut liniștea. De 

pv- vamai în tribune. Pentru că între cele două „reprize" ale cam- 
oIa- , aior nu au pauză decît spectatorii (adică tocmai cei care o 
trese mai puțin), in timp ce fotbaliștii își continuă pregătirile pen- 
u refacerea potențialului, pentru punerea la punct a echipelor, 
vperiența anilor trecuți a arătat că ceea ce se numea îndeobște 
rerioada de tranziție" dintre tur și retur nu aducea nimănui nici 
i folos, că odihna (așa cum se înțelegea pe atunci) aducea mole- 
•ală, dereglarea formațiilor. Așa că...

Nici la federație nu a încetat lucrul, ci dimpotrivă. Se fac ana-
ze, planuri, se aranjează turnee de iarnă.

Singura comisie care și-a încheiat socotelile, ca să spunem așa, 
ite cea de disciplină.

Pînă la reluarea campionatului ia... vacanță, după o perioadă de 
cru intens, pe care nu i-l mai dorim și pe care nici comisia nu 
-l mai dorește.

In prima parte a campionatului comisia de disciplină a federa- 
ei de fotbal a discutat multe cazuri de indisciplină manifestate pe 
•renurile de joc. Au fost mai multe ca altă dată ? A fost federa- 
a mai exigentă 1 Și una și alta!

„mari* nu rămîne fără ecou, că cei 
cărora li s-a încredințat creșterea 
schimbului de mîine al echipelor de 
fotbal nu se preocupă suficient de 
educația lor. C. Chirilici și V. Ganta 
de la Flacăra roșie București vor 
sta pe tușă opt și, respectiv, șase 
etape, să țină minte că insultarea 
arbitrului e o abatere gravă, Pavel 
Herlen și Virgil Pantea (Minerul Bi
hor) nu vor juca două etape. Iar T. 
Saproni, R. Vinkler (Sătmăreana), G. 
Iordănoiu și V. Chiva (Electrica Fi- 
eni) — trei etape deoarece, în loc să 
se supere pe propria lor lipsă de 
pregătire s-au supărat... pe adversari 
și pe arbitri, iar Florian Hiris (Trac
torul Brașov) — patru etape, fiindcă 
și-a permis să amenințe pe conducă
torul jocului.

Iată, așadar, unde duce comporta
rea necorespunzătoare ne terenul de 
fotbal.

Cine are de cîștigat din aceasta ? 
Fotbaliștii în cauză, care au încercat 
să-și suplinească lipsa de pregătire 
sau viața nesportivă, să forțeze 
toria echipei lor răfuindu-se 
pic de obraz cu adversarii ori 
arbitrii 1 In nici un caz I Stînd 
tușă o etapă sau mai multe, nu 
avea de cîștigat, ci dimpotrivă I E- 
chipele respective ? Nu, pentru că 
sînt descompletate și cu greu vor 
evita înfrîngeri viitoare. Antrenorii ?

indurile de fată ne vom ocupa 
baliștii care s-au perindat săp 
i de săptămînă, prin fața co- 
pentru a... Pentru ce ? Să „ex- 
că nu ei au fost primii care..., 
fant, adversarii... că, la urma- 
if /4i-au lovit cine știe cel... 

UUii... etc. etc.
e acestea cînd — de fapt — 
'orba de adevăruri arhicunos- 
lipsă de pregătire tehnico-tac- 
nlocuită cu un fel de „pregă- 
rică*), lipsă de respect față de 
ar (tovarăș de întrecere, spor- 
și respectivii), lipsă de respect 

e public (care vine să asiste 
spectacol sportiv îndrăgit, la 

onstrație de măiestrie și nu la 
•stări penibile de cotonogeală 
ciierări), lipsă de educație și 
unii dintre fotbaliști — toate 

a din lipsă de pasiune pentru 
>rt atît de îndrăgit, pe care sin- 
i l-au ales.
răsf-'* jf lista sancționaților (u- 
■au ș'i ispășit sancțiunile) ca: 

Vasile (Știința București), I. 
seu (Poiana Cîmpina), Petescu 
ălmăgeanu (Steaua), Necula 
ul roșu), Popa (Dinamo Bucu- 
Gref (Farul), Cristian (Siderur- 

|, C. Dan (Rapid), Bîtlan (Știin- 
liova) și Moldoveanu (Petrolul) 

orimit avertisment pentru joc 
los, pentru lovirea adversaru- 
u proteste la deciziile arbitri-

Greu de crezut, obligați fiind să 
treacă la fel de fel de improvizații, 
să-și vadă munca irosită. Secțiile 
de fotbal și consiliile cluburilor sau 
asociațiilor în cauză ? Nicidecum, în- 
trucît situația echipelor lor în cla
sament se va înrăutăți mai mult ca 
sigur, iar membrii acestora, ca șl cei
lalți suporteri, îi vor trage pe bună 
dreptate la răspundere.

Ce e de făcut ? Cunoscînd princi
palele cauze, despre care scriam mal 
sus, să trecem la lichidarea lor. Con
ducerile cluburilor șl asociațiilor, ale 
secțiilor de fotbal să controleze mai 
îndeaproape cum e planificată șl cum 
se desfășoară, mal ales, pregătirea 
echipelor, șl sub aspectul instruirii 
și sub aspectul educației, să ajute șl 
să 
rii 
nu 
de

tragă la răspundere pe antreno- 
care nu-și fac datoria, sau care 
constituie — ed înșiși — exemple 
comportare.

Ar fi interesant de văzut în 
măsură 
ca Al. 
gradat 
tegorie, 
sebeș), 
I. Zaharia (Siderurgistul Galați), 
Woroncovschi ' 
pentru faptul că, uitînd de sarcinile 
lor de educatori ai fotbaliștilor și 
arogîndu-și drepturi pe care nu le 
au, s-au abătut de la conduita spor-

ce 
au fost controlați antrenori 

Marin (CFR Pașcani), retro- 
pe timp de 7 luni cu o ca
ca și N. Reuter (CFR Caran- 
A. Kiss (Progresul Reghin),

g. 
(Știința Timișoara),

tivă și au încălcat Instrucțiunile 
F.R.F. cu privire la locul șl compor
tarea ce trebuiau să o aibă în timpul 
partidelor.

Să adăugăm pe G. Nagy (A.S. Gu- 
gir) sancționat cu avertisment pen
tru că nu și-a însoțit echipa de ju
niori la un med șl pe Marin Vasile 
(S.N. Oltenița) — mustrare scrisă — 
pentru pasivitate față de abaterile 
elevilor săi, culminată cu nesprijini- 
rea arbitrului care îi eliminase un 
jucător de pe teren.

Să folosim timpul pînă la reluarea 
campionatului pentru intensificarea 
pregătirilor tuturor fotbaliștilor, din 
toate categoriile, să combatem chiu
lul de la antrenamente, viața nespor
tivă, ca și „fumurile* unor „vedete* 
care cred că le este îngăduit orice.

Intîlniri ale secțiilor și echipelor 
de fotbal cu suporterii echipei, în 
care să se discute evoluția fotbaliș
tilor în prima parte a campionatului, 
ar avea darul să ducă — după pă
rerea noastră — la întărirea educa
ției jucătorilor.

Ne exprimăm convingerea că se 
vor lua toate măsurile pentru ca în 
retur să asistăm la jocuri frumoase 
din toate punctele de vedere, la a- 
devărate întreceri sportive, Iar comi
sia de disciplină să aibă cît mai puțin 
de lucru șl chiar de loc. Este singu
ra comisie pe 
degeaba I

care am vrea-o stînd

P.S. Intr-un 
arbitri.

MIRCEA COSTEA 
articol viitor, despre
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ÎNOT. Bazinul Floreasca, de Ia 
ora 9 și de la ora 17 : campiona
tul de juniori al orașului Bucu
rești.

POLO. Bazinul Floreasca, de la 
ora 101 C.S.Ș. — Dinamo (copii). 
Rapid — Steaua (copii), Dinamo — 
Steaua (seniori), Progresul — 
Știința (seniori), Ș.S.E. nr. 2 — 
Progresul (copii), meciuri în cadrul 
campionatului Capitalei.

RUGBI. Stadionul Constructorul, 
de Ia ora 10: Precizia Săcele — 
Știința Clui, Vulturii U.M. Timi
șoara' — Știința Timișoara (me
ciuri de baraj pentru categoria A).

HALTERE. Sala de haltere de Ia 
stadionul Giuleștl, ora 9: Olimpia 
— Rapid, Steaua — Dinamo (me
ciuri de categoria A)

HANDBAL. Sala Floreasca, de 
la ora 14: meciuri în cadrul 
„Cupei F.R.H.* și un joc de an
trenament al lotului reprezentativ 
(ora 19).

VOLEI. Sala Dinamo, de la ora 
9: Știința — înainte Timișoara 
(M. II), Steaua — Știința Ciul 
(M. I), Dinamo — Metalul Bucu
rești (F. I); sala Giulești, de la 
ora 9: Știința — Voința M. Ciuc 
(F. II), Progresul — Banca Tg. 
Mureș (M. II), Rapid — Tractorul 
Brașov (M. I), meciuri în cadrul , 
campionatului republican la cate
goria A.

vie- 
fără 

cu 
pe 

ver

fost suspendați pe diferite ter- 
fotbaliștii: Al. Neagotă (S.N. 

Ița) — pe două etape, pentru 
area arbitrului; M. Greabu 
a Bistrița) — pe trei etape, 
1 lovirea intenționată a adver- 
d,- — pe patru etape, C. Szabo 
met? n Mediaș) și T. Hagivreta 
Oi\%uf>fa), pentru lovirea adver- 
li, insulte și amenințări 
arbitrului.
numără și juniori printre 
i, semn că exemplul

De la I.E. B. S

la a-

sanc- 
celoi

• Pentru jocurile de baraj din cadrul 
campionatului mondial de hochei pe 
pe gheață, seria B, Franța—Italia, de as
tăzi șl România—Italia de mîine, de pe 
patinoarul „23 August", biletele se gă
sesc de vînzare la casa specială din str. 
Ion Vidu și Ia patinoar.

s Patinoarul „23 August” este deschis 
pentru patinaj public mîine orele 10—13.
• La bazinul acoperit Floreasca se 

primesc înscrieri pentru cursul de iniți
ere ia înot pentru copii.

Programul concursurilor Pronosport 
A 50 și B 16 de mîine cuprinde pa
tru meciuri din campionatul iugoslav 
și nouă întîlniri din campionatul 
italian categoria A.

Este un program atractiv, în spe
cial prin surprizele care pot fi înre
gistrate între echipele italiene.

Nu vă rămîne de făcut decît să 
consultați Programul LOTO PRONO
SPORT, să completați buletinele și să 
participați la concursurile de mîine.

• Peste puțin timp se închide vîn- 
zaiea la concursul SPORTEXPRES 
nr. 13. Astfel, la unitățile coopera
tiste biletele se mai pot procura pînă 
la 25 decembrie, iar în celelalte 
unități ultima zi este 29 decembrie 
1965. Nu uitati deci să vă procurați 
bilete la SPORTEXPRES, concurs care 
atribuie 22.958 premii în frunte cu 
20 autoturisme : „Renault 10 maior". 
„Wartburg-Lux", Fiat 850", „Wart-

burg-Standard", „Fiat 600“ și „Tra- 
bant-Combi*.

Tragerea eoncursului 
PREȘ nr. 13 (trimestrul IV), va 
loa duminică 2 ianuarie 1966.

Pronosport B nr. 15

LOTO

SPORTEX- 
avea

zilei 
au fost extrasa 
numere :

La tragerea Loto din seara 
de 10 decembrie 1965 
din urnă următoarele

Premiul excepțional: 1 variantă a 
13181 lei.

Categoria a IlI-a (11 din 12): 5 va
riante a 3 515 lei.

Categoria a IV-a (10 din 12) 41 va
riante a 642 lei.

Report Ia premiul excepțional : 
30 756 lei.

25 73 53 35 61 58 21 79 89 48
Pronosport A nr. 49

Premii suplimentare: 90 66 43
Fond de premii: 776 718 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

București.

PRONOSPORT

la

Premiile concursului Pronosport din
5 decembrie 1965

Categoria I (12 din 12): 1 variantă 
34 380 lei.
Categoria a Il-a (11 din 12): 10 va

riante a 4 125 lei.
Categoria a IlI-a (10 din 12): 119 

variante a 520 lei.

a

Rubricâ redactată de Loto-Prono- 
sport.



CARNET COMPETIȚIONAL

RUGBI: in loc de cronică • •• ȘAH; Florin Gheorghiu la a 12-a vii
în mod normal, ar fi trebuit să 

apară în numărul de azi al ziarului 
cronica ultimului meci de categoria 
A pe anul 1965: Grivița Roșie—Ști
ința Timișoara. Nu e posibil, pentru 
că nu se fac cronici la ...neprezen- 
tări 1 Or, conducerea formației timi
șorene a depus un memoriu la fede
rația de specialitate, cerînd să i se 
aprobe neprezentarea. Motive : situa-

ția în clasament nu se mai poate 
schimba, iar programul competitio- 
nal al formației prevedea 4 meciuri 
în 8 zile, ultimul fiind decisiv (ba
rajul cu Vulturii). Acest ultim argu
ment este valabil la prima vedere: 
duminică 5 cu Rulmentul (acasă), 
miercuri 8 cu Gloria (în deplasare), 
vineri 10 cu Grivița Roșie (în depla
sare) și duminică ...barajul. Dar acest

Echipa de rugbi Dinamo București, campioană națională pe anul 1965. De la stingă 
spre dreapta, în picioare : V. Rusu, Tuțuianu, Zlătoianu, antrenorul D. lonescu, 
Fugigl, Ene, Stoica, Baciu, Iordăchescu, Teodorescu; jos: Dragomlr, Dragomirescu, 

Giugiuc, Nagel, Coravu, Pilă, Gh. Nica, Dăiciulescu.
Foto : P. Romoșan

buclucaș meci cu Grivița era pro
gramat pentru 20 ...iunie, Știința nu 
s-a prezentat și apoi (desiggr toi 
printr-un memoriu) a obținut repro- 
qramarea lui pentru 
asumîndu-și, implicit, 
perioadei. „Restanța" 
denților timișoreni.

Un plus de seriozitate în felul de 
a privi participarea lâ competiții nu 
i-ar strica formației de pe 
Beqăi, mai ales dacă va rămîne 
categoria A...

Iată acum clasamentul definitiv

© Alexandra Nicolau a luat conducerea

această dată, 
toate riscurile 

e din vina stu-

malul
în

al
categoriei A pe anul 196.5:
1. Dinamo Buc. 22 19 2 1 269: 95 62
2. Steaua Buc. 22 18 1 3 342:108 59
3. Grivița r. Buc. 22 17 2 3 313: 91 58
4. Gloria Buc. 22 9 5 8 158:194 45
5. Farul C-ța 22 8 5 9 147:149 43
6. C.S.M.S. Iași 22 8 5 9 134:112 43
7. Progresul Buc. 22 6 6 10 124:148 40
8. Rulmentul Bîrlad 22 7 3 12 124:127 39
9. Constructorul Buc. 22 7 3 12 109:224 39

10. Șt. Petroșeni 22 7 2 13 100:163 38
11. Știința Tim. 22 6 1 15 102:313 34
12. Știința Cluj 22 2 1 19 67:265 27

în cazul egalității de puncte crite
riile de departajare sînt, în ordine, 
numărul de victorii, rezultatele di
recte și punctaverajul general.

de baraj cu Elisabeta

După „pauza de respirație” din 
runda a 15-a, marele maestru Florin 
Gheorghiu a venit din nou, la partida 
de aseară, într-o dispoziție de mare 
luptă. E drept că și adversarul său, 
Mircea Pavlov, a mers curajos în în- 
tîmpinarea intențiilor agresive ale li
derului și astfel a rezultat o întîlnire 
foarte interesantă, agitată, cu sacri
ficii. atacuri, parade și riposte. 
Pavlov, cu negrele a obținut din des
chidere o poziție strategică excelentă 
și, la mutarea a 17-a, a dat o calitate 
pentru doi pioni. Florin Gheorghiu 
„a contrat" cu un foarte ingenios 
atac în centru și profitînd de o gre
șeală a partenerului său i-a prins re
gele într-o rețea de mat Fruntașul 
clasamentului înscrie astfel a 12-a 
victorie în acest turneu, un veritabil 
record al campionatelor noastre na
ționale.

Derbiurile etapei de duminică 
la București și la Clui

Polihroniade

Cu o foarte elegantă con 
mat a încheiat și Georges 
sa cu Szabo, marcînd un 
țios care îl aduce pe prim 
tabelei de concurs.

După 7 remize Mititelu 
victorie, întrecîndu-1 pe D

Celelalte partide încheiat 
remize : Neamțu—Moisini, 
Nacht. Botez—Voiculcscu, 
—Vaisman, Partos—Ghițesc 
Nacu. Ciocîltea a întrerupt 
ziție mai slabă (turn co 
piese ușoare) cu Radulescu.

Clasamentul : 1.
14 p„ 2. Ciocîltea 
Nacu, Partos 10‘/2, 
Pavlov 9*/2, 7—8. 
9, 9. Georgescu S’/2

FI. 
10>/2 

5—6. 
Pavlov, 
etc.

★

BOX: Avem juniori de valoare-să li se acorde
toată atentia

9

Lipsind „nume sonore" din pro
gramul reuniunii pugilistice de joi 
seara, iubitorii boxului din Capitală 
nu s-au prea... îmbulzit spre casele 
de bilete ale sălii Floreasca. In tri
bune se aflau doar cîteva sute de 
spectatori, dar dacă ar fi să facem 
un sondaj printre cei prezenți, cu 
siguranță că marea lor majoritate ar 
aprecia în termeni elogioși compor
tarea speranțelor boxului nostru.

Intr-adevăar, tinerii pugiliști au 
demonstrat că posedă apreciabile cu
noștințe tehnice, fapt care întăreș
te părerea că, mai cu seamă în cen
trele din provincie antrenorii se o- 
cupă cu tragere de inimă de asigu
rarea' „schimbului de mîine". Spre 
acești tineri trebuie ca federația de 
specialitate să-și îndrepte toată a- 
tentia.

In imposibilitatea de a comenta 
fiecare partidă (au avut loc 16 me
ciuri) ne vom opri, deci, asupra câ
torva dintre meciuri care s-au im 
pus prin spectaculozitate. Tînărul 
din Mediaș, Gh. Drugă, de pildă, s-a 
întîlnit cu dinamovistul Gh. Cons
tantin, furnizînd o partidă de exce
lentă factură tehnică. Drugă a apli
cat. cu succes tot arsenalul lovituri
lor — în special directele la cap. In 
repriza a doua, Gh. Constantin intră 
decis să refacă... terenul pierdut 
pînă atunci, dar e contrat fulgerător 
și trimis la podea. După numărătoa
re, nerestabilit încă, este abandonat. 
„Duelul" Pometcu (Viitorul) — Bra- 
tie (Reșița) ne^a făcut să întrevedem 
calitățile bucureșteanului: viteză în 
execuție, luciditate. Totuși, Pometcu 
nu folosește ambele brațe, bazîndu-se 
mai mult pe loviturile executate cu 
stingă.

Am reținut, de asemenea, lovi
turile* directe și upercuturile la corp 
folosite de N. Streașină (Brașov), D. 
Mihalcea (Dinamo), pașii pivot, se
riile la plex și cap executate de re- 
șițeanul P. Nedelcea. La categoria u- 
șoară (seniori) s-au întîlnit din nou 
I. Borchescu (Reșița) și I. Brihac 
(Metalul Buc.). Spunem „din nou", 
deoarece acești pugiliști luptaseră în 
finala campionatului republican de 
juniori (1965), reșițeanul făcîndu-1 
atunci k.o. pe metalurgist. Și de

data aceasta victoria a revenit lui 
Borchescu, dar la puncte. Conside
răm însă că decizia îl dezavantajează 
pe bucureștean, un „nul" fiind cel 
mai echitabil, deoarece perioadele 
de dominare au alternat evident.

Aplauze repetate au... punctat dis
puta dintre brăileanul C. Cocîrlea 
și Al. Popa (Cluj). Ambii pugiliști 
preferă scrima în locul boxului în 
forță, știu să acționeze la toate cele 
trei distante și folosesc excelent și 
rapid lovituri variate, foarte eficace. 
Juriul i-a... împăcat cu o perfectă de
cizie de eaalitate.

— R. C.

Etapa de mîine 
de meciuri, dintre 
pută în 
completă, 
delor de 
Capitala 
tuația prin organizarea 
derbiurile acestei duminici.

în seria I, la București se desfășoa
ră principala partidă masculină, Ra
pid — Tractorul, la capătul căreia în 
grupa respectivă va rămîne o sin
gură echipă neînvinsă; la Cluj — 
meciul nr. 1 a] zilei în seria femi
nină : Știința — Rapid. Judecind per
spectivele acestei întilniri feminine, 
așa cum e firesc, prin prisma com
portării de duminica trecută de la 
Giulesti a Celor două echipe (ambele 
învingătoare, cu 3—0) studentelor 
trebuie să le acordăm credit cu 
mai mult cu cît joacă acasă și 
posibilitatea ca — în cel mai rău 
— să scoată un rezultat strîns. 
privește derbiul masculin Rapid (8

cuprinde douăzeci 
care șase se dis- 
Așadar, o etapă 
majoritatea parti-

Capitală.
dar cu

mare interes în provincie, 
egalează însă calitativ si- 

unuia din

victorii, nici o înfrîngere, 24:4 set- 
averaj) — Tractorul (8—0—24:7), ră
mîne de văzut dacă „tradiția", care 
pronostichează 3—0 pentru campioni 
cînd joacă cu Tracloru! în Ciulești, 
va ceda din nou... logicii, care soli
cită măcar echilibru. Amintim însă, 
că brașovenii au dispus, la Cluj, cu 
3—0 de Știința, căreia — tot la Cluj 
— Rapțd i-a „lăsat" acum o săptămî- 
nă un set... în ce măsură setul acela 
nu l-au . pierdut giuleștenii, ci 
cucerit Știința, studenții clujeni
prilejul s-o demonstreze mîine, la 
Dinamo, în meciul lor cu Steaua.

Din restul programului, meciurile 
care ies în evidență prin perspecti
vele pe care le oferă sînt: Știința 
Timișoara — Știința Galați (M. I), 
Știința Craiova — C. P. București, 
C.S.M. Sibiu — Penicilina Iași (F. I), 
C.S.M.S. Iași — Viitorul Bacău și 
Știința Petroșeni — Electroputere 
Craiova (M. II).

Ieri dimineața și după- 
continuat meciul de bar; 
Alexandra Nicolau și 
lihroniade pentru des<&.. 
pioanei de șah a țării. Prin 
reluată după întrerupere, a 
era de așteptat remiză. Parti 
a furnizat de asemenea o lu 
dîrză. Alexandra Nicolau, 
a jucat foarte activ, a sac 
pion și a dezlănțuit un ata< 
adus un cîștig imparabil 
Elisabeta Polihroniade s-a 
învinsă la mutarea a 25-a 
Alexandra Nicolau conduc 
—1/2 după două partide, (v.

l-a
au

atît 
au 

caz 
Cit

învingător în primul (
de biatlon

HANDBAL: Pregătirile și loturile echipelor
din Timișoara și Brașov pentru campionat

Apropierea datei de începere a tu
rului campionatului republican femi
nin, seria I (19 decembrie) face ca 
pregătirile celor 16 echipe participante 
să se intensifice. Iată cîteva amă
nunte în ’legătură cu antrenamentele 
cîtorva echipe.
LA TIMIȘOARA...

• Jucătoarele Științei își continuă 
cu seriozitate pregătirile, sub condu
cerea antrenorului V. Chița. în cele 
5 antrenamente săptămînale se pune 
accent pe perfecționarea execuțiilor 
tehnice, pe jocul în viteză și dezvol
tarea forței de aruncare, mai ales de 
la distanță. Prof. V. Chița a lucrat 
pe trei grupe, după gradul de pre
gătire a jucătoarelor: într-una cu 
cele care nu aveau o pregătire fi
zică corespunzătoare ; în alta cu stu
dentele de la facultatea de educație 
fizică, care au asigurată o activitate 
sportivă multilaterală ; în a treia cu 
handbalistele venite din lotul repre
zentativ Efectivul echipei este alcă
tuit din următoarele: Anca și Stoica, 
portari; Moșu, Ciosescu, Nemetz, 
Secheli, Rigo — jucătoare pentru 
linia de 9 m ; Dicu, Franlz, Neurohr, 
Kaspari, lonescu și Neamțu — jucă
toare Ia semicerc.

• Tinerele eleve din echipa Liceu
lui nr. 4 fac zilnic antrenamente în 
sala de sport din localitate și în sala 
de forță a școlii. Antrenorul echipei, 
prPf. C. Popa, are la dispoziție un lot 
format din : Nițu și Simo — portari ; 
Ștef, Oțoiu, Zeriu, Oprea, Arghir, 
Brațe, Hrivnac, Gali și Melzenrat.
• Tehnicienii timișoreni apreciază 

ca foarte bună formula 
dispută campionatul pe 
o parte în sală și alta 
și fără turneu final. (L

după care se 
1965—66, cu 
în aer liber, 
Jura-coresp.).

...ȘI LA BRAȘOV
„Cupa de toamnă" a fost foarte 

utilă pentru echipele Tractorul și 
Rulmentul, deoarece au putut verifica 
atît jucătoarele, cît și stadiul lor de 
pregătire. în momentul de iață, ele

se antrenează cu multă grijă în ve
derea campionatului.

• Tractorul, de a cărui pregătire 
se ocupă prof. D. Popeseu-Coîibași, 
are un lot de 12 jucătoare, printre 
care cîteva debutante în campionatul 
acesta. Iată componenta lotului: Ko- 
nicsek, Telianu, Naco, Secheli, Po- 
pelea-Melinte, Pogaci, Pescaru, Da
mian, Radu, Nițu, Marilena Chicom- 
ban și Stoian.

• La Rulmentul, nou promovată 
în seria I, se antrenează — sub su
pravegherea prof. Elena Donca — ur
mătoarele jucătoare: Man, Elena 
Chicomban, Liess — Stamm, Dieners, 
Măsaru, Oancea, Hedig, Allies, 
Tontsch, Pivodă, Moldovan, Thiess, 
Bodo și Lepeduș. (C. Gruia, coresp. 
reg.).

PREDEAL, 10 (prin telefot 
niștii noștri fruntași au 
vineri la primul concj1’ '’ d 
desfășurat pe pîrtia din' P 
Ei au parcurs un traseu 
(7,5 km), cu 10 trageri (5 i 
culcat, 5 în picioare) în ba 
la distanța de 150 m. Deș 
a fost puțină și „grea", iar 
tura destul de ridicată, sch 
putut face o utilă verificai 
gătirilor efectuate pînă aci 

întrecerile, desfășurate p 
categorii, s-au încheiat cu 
rele rezultate: categoria I: 
Vilmoș (Dinamo Brașov) ( 
penalizări); 2. Gh. Cimpoia 
mata Brașov) 35:26,0 (200 r 
zare); 3. C. Carabela (A.S.A 
(0 penalizări); 4. 
(A.S.A.) 36:36,0 (200 m 
5. Gh. Bădescu (Dinamo) 
m penalizare); categoria

N.

LUPTE: La Brașov, ultimele concursuri ale anului
Azi și mîine se vor disputa în sala 

Armatei din Brașov ultimele con
cursuri de lupte ale anului: finalele 
campionatelor de calificare la stilul 
„greco-romane" și „libere".

Astfel, la „greco-romane', se vor 
înfrunta formațiile C.S.M.S. Iași, Trac
torul Rădăuți, Mecanizatorul Roșiori, 
Marina Mangalia, Voința Baia Mare 
și A.S.A. Cluj. întrecerile la „libere" 
vor angrena pe saltea echipele Ener
gia Constanta, Dinamo Pitești, A.S.A.

SPORTUL POPULAR
Pag a 6-a Nr. 4842

Bacău, Minerul Baia Sprie, Progresul 
Deva și A.S.A. Brașov.

Disputele pentru promovarea în 
seria B, la ambele stiluri, se anunță 
deosebit de atractive. Atîi la „greco- 
romane", cît și la „libere', echipele 
vor fi împărțite în două grupe i nord 
și sud, urmînd ca prima formație din 
fiecare grupă să promoveze în seria B.

Echipa clasată pe locul secund, la 
fiecare stil, va întîlni — în cadrul 
unui meci de baraj —■ ultima clasată 
din grupele „seriei B", pentru desem
narea celei de a 9-a formații care va 
participa în campionatul ediției 1966 
pe echipe (seria B).

SĂPTĂMÎNA VIITOARE PE ECRANE

MARCEL STUPARUanți 
lotului de biatlon

cu : Ștefan Ciobotăra 
Bocancea, Corina C< 
tinescu, Emanoil Petr 
colae Veniaș, Mircea 
tantinescu, Costache 
Eliza Petrăchescu, Zc 

ghel Sava

imaginea : lulius Dru< 
muzica: Valentin Ghe< 
decoruri : Gută Știrb 
netul : ing. Ck; C 
montajul : lolanda 

lescu

adaptare cinemotog 
și reV :

ELISABETA BOST;

Bî 
pe 
38 
a

Gh. Cercel (A.S.A.) ț.^;06,0 
penalizare); 2. M. Stoian 
42:22,0 (1600 m penalizare
Zangor (A.S.A.) 42:51.0'., 
nalizare).

Conform noului regulamen 
putare a probei de biatlon, 
unui foc este penalizată cu | 

în plus a unei distanțe d

după Ion Creanc



Antrenorul
Un grup de sportivi 

fotografiați în fata fileu- 
alb — sînt membrii 

echipei masculine de te
nis ai clubului „Motor 
Mitte"-Magdeburg, re
cent promovată în pri
ma categorie a campio
natului R. D. Germane. 
Cîteva siluete feminine
— echipierele lui „Mo
tor", și ele promovate la 
o categorie superioară. 
Alături, avem tăieturi 
din ziare germane. Cu
vinte de laudă sînt a- 
dresate secției de tenis 
din Magdeburg și în 
mod deosebit noului an
trenor, care — într-un 
răstimp de numai 6 luni
— a reușit să facă o a- 
devărată cotitură în via
ta clubului, ridicînd am
bele echipe Ia o treaptă 
superioară de clasifica
re. „...încă o dată se 
dovedește, Ce poate rea
liza un bun antrenor" — 
citim în revista de spe-

H

8 -J

(ibeeirgfe fi>Lx<i«

■1

cialitate. „Tennis 
Berlin.

...Dar — poate vă în
trebați — de ce scriem 
toate acestea ? Și de ce, 
tocmai în pagina „Ma
gazin" ? Iată, antrenorul 
de tenis despre care vor
besc ziarele din R. D. Ger
mană, ca și fotografiile 
în alb-negru și color fă
cute la Magdeburg, este 
un român I Nimeni al
tul decît maestrul spor
tului GHEORGHE COB
ZUC. ÎI cunoașteți, de
sigur. De 31 de ani este 
prezent pe terenurile de 
tenis, s-a numărat de a- 
tîtea ori printre primele 
„rachete" ale tării. A- 
cum, este antrenor. Con
duce catedra de tenis a 
Școlii sportive de elevi 
nr. 2 din București. Ac
tivitatea sa de pedagog, 
rodnică și cu multe suc
cese, a început să fie cu
noscută și peste hotare. 
Iată de ce, în primăvara 
acestui an, Gheorghe 
Cobzuc a fost invitat de 
federația de specialitate 
din R. D. Germană, ca 
antrenor al uneia din 
secțiile de tenis cu pers
pective din această țară. 
A stat Ia Magdeburg o 
jumătate de an. Iar des
pre rezultatele obținute, 
am scris în scurtele rîn- 
duri de mai sus.

Secretul său ? Proba- 
că știe cel mai bine 
îmbine în tenis, teo- 
cu practica. Cobzuc 
descrie numai miș-

„Pentru 
deosebit la 
rea tenisului 
tivitatea i 
prestată 
burg, se acordă 
trenorului român de 

! Jems Gheorghe Cob-
■itic insigna de merit 
a Federației de tenis 
din R.D. Germană și 
medalia de merit a 
comisiei regionale de 
specialitate" — con
semnează textul di
plomei emise la Mag
deburg, In 10 noiem
brie 1965.

sprijinul 
dezvolta

și ac- 
devoiată 

la Magde- 
an-

ȘI PE SCENA!

bil 
să 
ria 
nu
carea corectă, o execută 
în fața elevilor. Joacă 
tenis I

Gică Cobzuc, parcă 
nici n-ai fi împlinit 48 
de ani!..,

RD. V.

„N-ați văzut dvs 
tată ?“

Fără încetare-l cată
De mai bine de-un sezon.
După mine, acest 
E

tată 
precis pe stadion.

„N-avem centru îna
intaș”
într-adevăr hazlie, 

Dar cum titlul bate șaua 
Piesa trebuia s-o scrie 
Antrenorii

E

,Luna
de la Steaua.

dezmoșteniților”
■fantezie

Din sala finalei• ■I

Cu puțină
Poți să înfelegi că e 
Luna cînd precis se știe 
Ce

Toată lumea îl știe pe 
Anton Publik ca fotbalist. 
Și precizarea urmează 
imediat : „Joacă aripă 
stînga la Dinamo Bacău”. 
Ceea ce s-a uitat, proba
bil, este că Publik a fost 
într-o vreme și un bun 
jucător de hochei pe 
gheață, fiind selecționat 
și în lotul național.

Să vă spunem însă și 
cea de a treia pasiune a 
Iui Anton Publik : scena !

Cine a asistat la faza 
gională a concursului 
teatru deschis artiștilor 
amatori i-a putut remar
ca prezența pe scena Ca
sei de Cultură a Sindica
telor din Bacău. De altfel, 
„cartea lui de vizită” mai 
cuprinde o însemnare : 
elev în anul I al Școlii 
populare de artă.

re
de

SILE NENIȚĂ
— corespondent —

Pe

echipe cad în B.
„Comedia erorilor'
Shakespeare, cred, 

t-a inspirat, 
sportului 

miraj, 
care-au 

abundat 
arbitraj.

V. D. POPA

Atras de-al

Un meci în

ȘTIAȚI CA...
...masajul, atît de des folo

sit de sportivi, a fost in
trodus oficial în medicină 
în anul 853 de olandezul 
Mezger ? El a fost însă cu
noscut încă de pe vremea 
lui Hippocrate în anul 
400 î.e.n.

...englezul Francisc Drake 
a reușit să facă în sec. ÎS 
ocolul în jurul pămîntulul 
în 2 ani și 10 luni ?

Astăzi, sateliții artificiali 
reușesc aceasta în mai 
puțin de 10« de minute.

ocolul i'ViiMiimi in... 80 »e ore
Jean Claude Lasse, 

un tînăr francez, străne
pot al Iui Jules Verne, a 
făcut o călătorie în jurul 
lumii în 80 de ore, urmînd 
cu avionul pe cît a lost

posibil, același traseu par
curs și de Phileas Pliogg, 
eroul cărții lui Jules Verne, 
„Ocolul pămîntului în 80 
de zile“.

La București 
de sfîrșit cea 
edil ie a campionatului na
țional de șah. Competiția 
aceasta are o lungă tra
diție în țara noastră, pri
mul turneu menit să desem
neze pe cel mai puternic 
șahist al României deslă- 
șurîndti-se la Sibiu, în 
1926, deci cu aproape 40 
de ani în urmă. De atunci, 
pe tabelul de 
campionilor au 
jucători. Cele 
victorii, cîte 4, 
tat dr. O.
(1946, 1954, 1956, 1957) 
și I. Bălănel (1950. 1953, 
1955 și 1958). De 3 ori 
și-au înscris numele pe 
lista cîștigătorilor A. Tiro- 
Ier (1926, 1927,

Erdeli (1931 
1940), F. Ciociltea 
1959, 1961) și FI. 
Mu (1960, 1962, 
Cîte o dată : dr. I. 
(1930), //.
(1935). I. Italic (1936), 
P. Seimeanu (1943), Tr, 
Ichim (1947), T. Popa 
(1948), Gh. Alexandrescu

se apropie 
de a 29-a

onoare al 
figurat 15 
mai multe
au repur- 
Troianescii

1929),
1931, 

(1952. 
Gheor- 
1964). 
Halogh 

Silber man

și T. Flonrlnr (1951), 77i.
Ghitescu (1963)

Fără îndoială marea 
senzație a actualei finale 
a constituit-o procentajul 
cu totul excepțional al lui 
I'lorin Gheorghiu în prima 
jumătate a concursului : 
10 puncte din II posibile. 
Florin Gheorghiu întrece 
astfel un record al campio
natului stabilit în 1931. 
Frdeli a făcut atunci 9(/2 
puncte din 11 partide. 
Dar, cursa a fost mult mai 
scurtă. O dată cu cea de 
a 11-a partidă, finala (care 
numără doar 12 partici
pant) era încheiată...

★
Dialog pe scenă, la masa 

partidei Ciociltea—Reicher. 
Maestrul Reicher, la mu
tare, tot ducea mîna dea
supra unei piese și o tot 
retrăgea. După cîteva ma
nevre de acest fel, Ciocil
tea spune enervat:

— Ce faci? Nu muți o 
dată ?

Reicher :
— Aș muta eu, 

mi-e frică.
dar...

VARIETĂȚI
MAMA Ș! FIUL

La J O. din 193G en
glezoaica Dorothy 
dam a cîștigat medalia 

săritura 
cu perfor

manța de 1,60 m. Au 
Trecut ceva ani de-a- 
tunci, dar Dorothy A-

de argint la 
în înălțime.

A-

dam continuă să prac
tice sportul. Anul aces
ta a cîștigat pentru a 
22-a oară titlul de cam
pioană a clubului său la 
săritura în înălțime.

In schimb, fiul ei Da
vid, tot săritor în înăl
țime, a abandonat la 18 
ani activitatea sportivă. 
Iar Dorothy Adam este 
profund decepționată :

— Nu mi-aș fi putut 
închipui că fiul meu va 
termina cu sportul îna
intea mea !

tarul Beara pentru joc 
periculos...

Greșelile de

DE BUCURIE !
...dacă prin reducere la 

absurd ați vrea să... mer
geți în lună, v-ar trebui 
următoarele timpuri :

• pe jos, cu 5 km/oră, 
2 ani și 280 zile

a cu bicicleta (30 km/ 
oră) 1 an și 163 de zile.

a cu un automobil (cu 
100 km/oră) 160 de zile.

a cu un avion de pasa
geri modern (800 km/oră), 
20 de zile.

Curiozități din fotbal»
LOVITURĂ DE LA

11 METRI EXECUTATA
DE LA... 15 METRI 

z
Da, s-a întîmplat și 

una ca asta I în meciul 
Ungaria — Italia, dispu- 
jat la 8 noiembrie 1925 
în capitala Ungariei, în 
repriza a doua (la scorul 
de 1—0- în favoarea ita
lienilor), arbitrul fran
cez Slawick a dictat e 
lovitură de pedeapsă 
contra „azzurrilor". De
oarece în timpul meciu
lui ploaia torențială a 
spălat și punctul de 
li metri, arbitrul a por
nit să măsoare distanta 
cu pașii. Oaspeții nu au 
fost de acord-.cu punctul 
indicat, au început să-l 
împingă pe jucătorul ma
ghiar Molnar cît mai de- 
•T'ilte de poartă, astfel 
' ^-pînă la urmă lovitura 
a fost trasă de la circa... 
14—15 metri. Golul a 
fost înscris și în atari 
condiții, fapt care a făcut 
ca meciul să 
cu rezultatul

este eliminată din com
petiție marea favorită, 
în formație cu .ași* de 
talia unor jucători ca 
portarul Zamora, interul 
Samitier și alții...

DE LA 5-1 TN MIN
LA... 5-5

74

se încheie 
de 1—1...

20 iulie 1952, la Tam
pere... Este minutul 74 
St Iugoslavia conduce cu 
scorul de 5—1 în meciul 
disputat în compania 
echipei U.R.S.S. în ca
drul Jocurilor Olimpice. 
Dar iată că... sovieticii 
atacă, sovieticii mar
chează... O dată, de două 
ori, de trei ori... și în 
minutul 90 la o lovitură 
de colț executată în mod 
impecabil de către Tro
fimov, mijlocașul Petrov 
introduce balonul cu 
capul în poarta iugosla
vilor. Scorul a devenit, 
deci, 5—5 I O justificare 
pentru jucătorii iugo
slavi : la scorul de 5—1 
arbitrul englez Ellis a 
eliminat din joc pe por-

PIERDE

TN PRELUNGIRI
8 GOLURI

16 iulie 1952, în cadrul 
turneului olimpic... Me
ciul dintre echipa Lu
xemburgului și amatorii 
britanici este extrem de 
plictisitor. După scurge
rea celor 90 de minute 
scorul este alb. în pre
lungiri se produce un 
oarecare reviriment în 
jocul celor două formații, 
în prima parte a pre
lungirii britanicii preiau 
conducerea cu 1—6. Ul
timele 15 minute ale 
partidei fac ca publicul 
să fie satisfăcut pe de
plin. Rezultat final: 5—3 
pentru Luxemburg... Așa-1 
— cîteodată — la fotbal: 
în 105 minute un singur 
gol, ca apoi într-un sfert 
de oră să 
cheze 7...

se mar-

FREDERIC MOISES
Rupea

CUM SE
UN MECI...

25 mai 1924. In preli
minariile turneului olim
pic de la Paris, în me
ciul Italia — Spania, în 
minutul 84 
încă alb. Se 
învălmășeală 
spaniolilor,

- <zvntrează și de pe picio- 
i>‘l fundașului Vallana, 

balonul ricoșează... în 
plasă. Autogol cu care

scorul era 
produce o 
în careul 
Baloncieri

pe 1 u

lată-1 pe llie Datcu intr-o fază inedită... pentru cititorii noștri. Marile 
drame ale careului mia sint acum ca și uitate: golul nu mai plutește in 
aer, in „careu" n-a intrat nici un adversar, arbitrul na poate diata 11 m. 
Doar lampa aparatului de fotografiat a fulgerat, fixlnd pe peliculă această 
„scenă de familie". Și, pentru llie un zimbet al Sorinei (a imp/ihit de curtnd 
o jumătate de an) are valoarea apărării unei lovituri de la 11 m. la scorul 
de 0—0...

Foto i V. Bageac

timpul meciului de 
fotbal dintre echipele 
italiene Pievese și V i- 
qevano, la scorul de 1-1 
un jucător at echipei 
Vigevano a marcat un 
nou gol. De bucurie, 
s-a aqălat de bara 
transversală a porții. 
Aceasta Insă n-a rezis
tat... exuberantei jucă
torului și s-a rupt.

Meciul a trebuit să 
fie Întrerupt și urmco- 

ia o hotărl- 
legă tură cu 

soarta lui. Se pune În
trebarea : sini de vină 
organizatorii, care n-au 
controlat dacă poarta 
e In stare bună, sau 
vina aparține echipei 
oaspe pentru atacul ei 
asupra... porții l
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.. ___ prin
nu vă putem răspun- 
zecile de întrebări pe 
ni le-ați pus. Afară

GHEORGHE
ARAD. Nici măcar 
poștă 
de la

un

La meciul România— 
Portugalia (2—0) a asis
tat și trimisul special al 
ziarului „Deutsches Spor
techo” din Berlin. După 
meci, ziaristul german i-a 
luat un interviu lui ~ 
sebio. Printre altele 
întrebat pe Eusebio 
i-a fost cel mai bun 
versar direct, care nu l-a

Eu-
1-a 

cine 
ad-

lăsat 
sebio 
voc : 
Coe.
Pînă 
tabili adversari erau Jose 
Carlos de la Sporting Li
sabona, Santamaria și 
Zocco de la Real Ma
drid”.

să-și facă jocul. Eu- 
a răspuns fără echi- 
„Cel de azi : Dan 
M-a păzit „sec” I 

acum, cei mai redu-

iini
doar dacă am face 
...colet și v-am trimite răs
punsul prin „Mesagerii” ! 
Reveniți cu o problemă 
sau două de atletism care 
vă interesează mai mult și 
vă vom răspunde.

ANDREI PORUMB, 
ARAD. Gheorghe Bay, 
portarul echipei Minerul 
Baia Mare, are 24 de ani. 
Anul trecut, eînd echipa sa 
activa în categoria A, a 
fost primul portar care a 
obținut nota 10 într-o cro
nică sportivă. Ce folos 1

Mulți dintre coechipierii 
săi n-au obținut nici notă 
de ...trecere. Și, după cum 
știți, la fotbal nu ești pus 
să repeți ...clasa. Le-ar fi 
convenit celor din Baia 
Mare !

FILIP DOROFTEI, TÎR- 
GUL FRUMOS. E bun „fil
mul* ales pentru Știința 
Craiova : EVADARE DIN 
UMBRA.

ION DINESCU, COM. 
BOTENI-ARGEȘ. Aveți O 
urare pentru Jiul Petrila:

Ține-o, Jiule, așa
Și să te reverși în... „A”!
UN GRUP DE CITITORI. 

OLTENIȚA. De-a lungul 
anilor, Rapid s-a mai nu
mit C.F.R. București, Loco
motiva și Locomotiva Gri- 
vița Roșie. Ne întrebați 
sub care din denumirile 
pe care le-a purtat a cîș
tigat campionatul țării la 
fotbal ? Sub nici una ! Ra
pidul n-a fost niciodată 
campioană. Poate că va fi 
anul acesta. Numai să nu 
fie sub denumirea de... 
Petrolul !

IULIUS POPOVIC I, 
BUCUREȘTI. Steagul roșu 
nu este prima echipă ro
mânească prezentă în tu
rul al III-îea al „Cupei 
Orașelor tîrguri”. Și pe
trolul Ploiești a realizat a- 
ceastă performanță, între- 
cînd în primul tur pe 
Spartac Brno (4—0 și 1—0) 
și selecționata Leipzigului 
(1—0 la Ploiești, 0—1 la

Leipzig, 1—0 la Budapesta). 
Pentru a ajunge în aceeași 
fază. Steagul roșu a sus
ținut doar un med : cu 
Zagrebul. Deci fotbaliștii 
din Brașov încă nu l-au 
ajuns pe ...petroliști. și 
noi dorim să-l șl întreacă.

CORNEL ENEOTESCU, 
BUCUREȘTI. Reflecția dv. 
rimată nu este lipsită nici 
de adevăr nici de ...poantă: 
„Beton" e „Inter”, jur 
Și-o spun și specialiștii... 
Dar că „betonu-i“ dur 
O știu... dinamoviștii

BUJOR IVANESCU, 
CIMPINA. Tizul dv. care 
apare în formația Jiului 
este fostul jucător care a 
activat la Petrolul, Steaua, 
Progresul și Siderurgistul 
Galați. Pe la Petrila nu 
fusese !

CONSTANTIN 
VALEA LUNGA. E 
de răspuns care dintre fi- 
naliștii campionatului re
publican de șah din acest 
an sînt ploieșteni. partoș 
locuiește la Ploiești, dar e 
din ...Timișoara: Florin 
Gheorghiu a devenit bucu- 
reștean, dar a „crescut” la 
Ploiești; Mititelu a stat la 
Ploiești, dar e de fel de 
prin părți-le Brăilei. Să ră- 
mînem, zic, la Florin 
Gheorghiu, care poate fi 
considerat o ...coproducție 
PloieștirBucurești !

NICOLAE CRISTODULO, 
BUCUREȘTI. Cel mai 
mare număr de spectatori

la un meci de box s-a în
registrat la întîlnirea dintre 
Tcnv Zale și Billy prior, 
disputată în august 1941 la 
Milwaukee. Au asistat 
135 000 de spectatori. Nici 
nu e de mirare : intrarea 
a fost gratuită I Ca atare, 
recordul în materie îl de
ține meciul Dempsey-Tun- 
ney, disputat în 1926 ia 
Filadelfia. Au asistat 120 008 
de spectatori ...plătitori. 

420.000

ALDEA, 
greu * ** * i

*

Menționăm însă 
atunci, nu 
comodă a 
televiziune,

că, pe 
exista soluția 
aparatului de 
ca acum I

ION POȘTAȘU
ilustrații :

NEAGU RADULESCU



Vie activitate în hochei
în hocheiul internațional. Vii- 
competitoare la titlul mon- 
european își verifică forțele, 
demnă de menționat este du-

16 decembrie, a puternicei formații 
sovietice Torpedo Gorki.

Al doilea meci susținut în U.R.S.S. 
,A11 Stars” a

înfTÎngere. De data 
au cedat cu 5—1 
în fața selecționa- 
(Jniunii Sovietice.

campionilor europeni" la baschet

Norvegienii 
învingători, 
1—0, 1—1), 
De la Oslo,

O vie activitate continuă să dom
nească 
toairele 
dial și 
Astfel,
bla întîlnire susținută recent de na
ționala Poloniei în Norvegia, cu re
prezentativa acestei țări, 
au terminat de două ori 
dar la limită : 2—1 (0—0, 
și 5—4 (3—0, 2—2, 0—2).
hocheiștii polonezi vor pleca în R.D. 
Germană, unde, la 18 și 19 decem
brie, susțin meciuri cu reprezentati
va R.D. Germane. In prealabil, echipa 
R..D. Germane va primi vizita, la 15—

de echipa americană 
coincis cu o nouă 
aceasta, oaspeții 
(3—0, 1—0, 1—1), 
tei de tineret a
După acest meci, tinerii hocheiști so
vietici pleacă într-un turneu 
dia.

Și un rezultat din „Cupa 
nilor europeni" la hochei pe
Pe teren propriu, Z.K.L. Brno a în
vins pe campioana Poloniei, S. K. 
Katowice cu 8—0 (4—0, 2—0, 2—0).

in Sue-

campio- 
gheață.

„Cupa campionilor europeni" la baschet 
este în plină desfășurare. Iată ultimele 
rezultate înregistrate :

FEMININ : La Leipzig, S. K. Leipzig— 
Slovan Orbis Praga 73—56 (35—28) la 
Madrid, Creef Madrid—Porto Pico Vicen- 
ze 50—55 (30—24) ; la Ankara, K M. R. 
Ankara—Maccabi Tel Aviv 27—57 
(15—23).

MASCULIN : la Anvers, Racing Club 
Malines—K. T. Helsinki 86—76 (53— 
35) ; la Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv— 
Simmenthal Milano 65—80 (31—41) ; 
Ia Casablanca, IP. A. C. Casablanca— 
A. E. K. Alena 95—113 (38—56).

• Cu începere de Ia 16 det^ 
reprezentativa masculină de baschet ; 
Poloniei, formată din jucători dc 1 
Wisla Cracovia și Legi a Varșovia, va în 
treprinde un turneu în S.U.A. Baschet 
balișlii polonezi vor susține mai multi 
jocuri în compania unor echipe univei 
sitare americane.

(Agcrprcs)
----------------------- 4

știri, rezultate...

Mexicul în drum spre Olimpiadă (II)
SCRISOARE DE LA DR. GABRIEL CHEREBEȚIU

Arătam îîi încheierea scrisorii prece
dente că în următorii. doi ani se pre
vede organizarea în perioada Olimpia
dei a campionatelor naționale ale Mexi
cului la toate disciplinele olimpice, pe 
aceleași baze sportive care vor găzdui 
J. O. Asupra acestor baze aș vrea să 
mă opresc în rîndurile de față.

Festivitățile de deschidere și închidere 
ale Jocurilor, precum și întrecerile at
letice, se vor desfășura pe Stadionul 
olimpic construit cu 10 ani în urmă în 
„Ci.udad Universitar ia" (orașul universi
tar). Stadionul are o formă ovală carac
teristică, tribunele fiind mult mai înalte 
la cele două capete (peluze) decît în 
centru. Capacitatea lui va atinge în 
timpul J. O., prin unele instalații provi
zorii, 110.000 locuri.

Nu departe se află stadionul Azteca, 
gazdă a turneului olimpic de fotbal. 
In prezent se lucrează la acoperirea ul
timului etaj de tribune și loji. In acest 
fel, stadionul va dispune de 71.000 locuri 
acoperite dintr-un total de 106.000. Este 
interesant că pentru acest stadion se 
pot cumpăra bilete nu numai pentru 
un meci sau altul ci pentru... viața în
treagă. Intr-adevăr, administrația a scos 
la vînzare, în schimbul unor sume con
siderabile, lojile stadionului. Cumpărăto
rii au dreptul de a asista toată viața la 
orice manifestație sportivă ce s-ar orga
niza pe stadion, bucurîndu-se în plus și 
de avantajul de a putea ajunge în lojă 
direct cu mașina, fiecare lojă " 
prevăzută și cu un... garaj.

întrecerile de canotaj academic 
iac-canoe se vor desfășura pe 
Xochinilco din sudul orașului, în 
pierea satului olimpic. Pentru competi
țiile de gimnastică, scrimă și natație se 
va construi un nou Palat al Sporturilor. 
Șantierul va fi inaugurat în februarie 
1966.

Turneele olimpice de volei, baschet și, 
probabil, box, vor avea loc în „Arena 
Mexico", o sală cu 18.000 de locuri aflată 
în centrul orașului. Distanța cea mai 
mare de parcurs de la satul olimpic la 
locul de concurs o vor avea trăgătorii 
deoarece viitorul poligon olimpic se află 
în nordul orașului, la capătul principa
lei magistrale a Capitalei, Avenida In- 
surgentes. Transportul lor va fi însă 
lesnicios, pentru că autobuzele vor stră
bate drumul în linie dreaptă, de la un 
capăt la celălalt, Avenida lnsurgentes lun
gă de 30 km. Ca mai întotdeauna, par- 
ticipanții la competiția olimpică da 
iahting se vor întrece în altă localitate 
decît ceilalți. De data aceasta, îi va găz
dui renumita stațiune de pe coasta 
Pacificului,

Pregătiri 
putea fi 
competitori 
utilate pentru antrenamentele din săp- 
tămînile de acomodare premergătoare 
întrecerilor (pe care, de bună seamă, 
fiecare delegație va căuta să le prevadă) 
precum și din timpul Olimpiadei. In a- 
cest scop se construiește un mare Cen
tru olimpic. Inaugurat în luna mai de 
Gustavo Diaz Ordaz, președintele Re
publicii, Centrul olimpic dispune în pre
zent de un stadion de atletism, o sală 
dc jocuri sportive, o sală de gimnastică

fiind
ji ca
iacul 
apro-

Acapulco ! 
intense se fac ți pentru a 
puse la dispoziția viitorilor 
olimpici baze sportive bine

și alta de haltere, dormitoare, bucătărie 
etc. Instalațiilor existente li Se vor adău
ga un bazin olimpic de Knot și 
un velodrom, o pistă acoperită de 
tism, o nouă bucătărie modernă 
cantină cu autoservire, dormitoare 
tru 500 persoane, o clădire cu două 
pentru centrul medical. Pentr\i toate a- 
ceste amenajări, Camera Dep\itaților a 
alocat suma de 25 milioane X>esos. In 
afară de Centrul olimpic, sportivii vor 
putea folosi pentru antrenament^ stadio
nul olimpic, bazinul și terenurile de 
fotbal din Orașul universitar, terenurile 
clubului Chapultepec, ale Institutului 
politehnic național, ale complexului 
sportiv Cuauhtemec.

încă nu a fost definitivat amplasamen
tul satului olimpic, dar este sigur că 
și el se va afla în partea de sud a ora
șului, aproape de Ciudad Universitar ia, 
unde se găsește stadionul olimpic, astfel 
incit transportul la cele mai îndepăr
tate baze sportive nu va dura mai mult 
de 20—30 de minute. Clădirile pentru 
arbitri și oficiali din satul olimpic vor 
fi separate de cele pentru sportivi.

La reuniunea din octombrie trecut de 
la Madrid a C.I.O., generalul Clark Flo
res, președintele Comitetului Olimpic 
Mexican a expus pe larg acest program 
de pregătiri și a asigurat că șantierele 
bazelor sportive, instalațiilor și clădiri
lor ce mai sînt încă de executat se vor 
deschide pină în februarie 1966, astfel 
încit începînd de la 1 iunie 1968 toate 
amenajările olimpice să fie la dispoziția 
pârtie ipanților.

Problemele pregătirilor pentru Olim
piadă sînt și în atenția cercurilor par
lamentare. Comisia de promovare șl în
curajare a sportului din cadrul Camerei 
Deputaților și-a stabilit un program de 
sprijinire a activității Comitetului de 
Organizare a J. O. După cum a arătat 
deputatul Tulio Hernandez Gomez, pre
ședintele comisiei, acest program cu
prinde, în afară de acțiunile pentru 
finanțarea și sprijinirea prin interme
diul diferitelor ministere economice a 
executării tuturor construcțiilor și insta
lațiilor olimpice, trei obiective princi
pale : cazarea, transportul în perioada 

Olimpiadei și ospitalitatea.
Intrucît se contează pe un mare nu

măr de vizitatori în Mexic, în perioada 
Olimpiadei, o comisie de 
preună cu Departamentul 
organiza un recensămînt 
dispuse să ofere găzduire 
cazul cînd capacitatea hotelurilor s-ar 
dovedi insuficientă. O acțiune similară 
se inițiază în domeniul transportului, 
organizîndu-se recensămîntul celor care, 
în mod benevol, își vor pune mașina la 
dispoziția organizatorilor.

In ceea ce privește cel de al treilea 
obiectiv din programul Comisiei de pro
movare și încurajare a sportului, ospita
litatea, deputatul Tulio Hernandez 
Gomez a precizat că este vorba de o 
largă acțiune de atragere, începînd din 
februarie 1966, a absolvenților și studen
ților dornici să funcționeze ca însoțitori 
ai delegațiilor străine sau ca ghizi în 
timpul Jocurilor Olimpice. Timp de doi 
ani, aceștia vor urma cursuri de inițiere 
în limba, obiceiurile, istoria și geografia

etaje

CIUDAD DE MEXICO. Vedere de ansamblu a stadionului din Cetatea 
Universitară

deputați, îm- 
de turism, va 
al familiilor 

oaspeților, in

țării pe lingă a cărei delegație vor 
funcționa. Fiecare își va alege delega
ția pe lingă care va dori să activeze.

Adoptarea acestor măsuri reflectă do
rința forurilor oficiale mexicane de a 
crea cele mai bune condiții de desfășu
rare viitoarei Olimpiade, de a face totul 
pentru ca oaspeții Mexicului să se simtă 
cit mai bine. De altfel, un prim și serios 
test al ospitalității cu care vor fi în
conjurați viitorii oaspeți olimpici l-a 
prilejuit recenta „Săptămînă Sportivă 
Internațională". După cum se știe, toate 
delegațiile străine au vrut să folosească 
întrecerile Săptămînii pentru a studia 
la fața locului adaptarea organismului 
și influența altitudinii asupra sportivi
lor în timpul efortului intens. Medicii 
mexicani au pus la dispoziția specialiști
lor străini toate instalațiile și aparatele 
necesare, au ajutat efectiv la realizarea 
investigațiilor, au fost deosebit de ama
bili. Institutul de Cardiologie, for știin
țific de renume mondial, se transforma
se in timpul întrecerilor Săptămînii în
tr-un adevărat cartier general al sporti
vilor și medicilor sportivi. Și porțile De
partamentului de medicină sportivă al 
Orașului universitar și ale Institutului 
mexican de securitate sociala au fost 
deschise pentru toate delegațiile dornice 
să întreprindă cercetări. Doar delega
țiile Japoniei și Uniunii Sovietice, care 
au sosit cu aparatură proprie, au putut 
efectua cercetări fără concursul gazde
lor. In plus, sovieticii au mai rămas 26 
de zile după terminarea întrecerilor, 
pentru antrenamente și observații știin 
țifice.

Materialul experimental adunat cu pri
lejul „Săptămînii Sportive Internațio
nale" constituie, fără îndoială, un ajutor 
de preț pentru pregătirea științifică a 
viitorilor concurenți olimpici. Este însă 
prea devreme pentru a se trage con
cluzii. De altfel, majoritatea delegaților 
și-au afirmat intenția de a reveni în 
anii următori și, în orice caz, de a căuta 
locuri de pregătire asemănătoare din 
punct de vedere al climei și altitudinii 
cu condițiile din Mexic. Ceea ce se poate 
afirma de pe acum, cu certitudine, este

că organizarea J. O. în Mexic va duce, 
ca urmare 'a necesităților create de cli
mat, la un mare progres al medicinii 
sportive.

Ciudad de Mexico, decembrie 1965.

MOSCOVA. — Meciul pentru titlu 
mondial de șah dintre actualul campior 
Tigran Petrosian și șalangerul sâu Bo 
ris Spasski va începe la îl aprilie 1966 
în capitala U.R.S.S. întîlnirea va cuprin
de 24 de partide.

BUDAPESTA. — In urma unui refe
rendum organizat în rîndul ziariștiloi 
maghiari, cel mai bun sportiv al anulu 
1965 din R.P. Ungară a fost desemiml 
Gyula Zsivotzky, recordman mondial îs 
aruncarea ciocanului.

TALLIN. — în runda a 11-a a Cam
pionatului de șah al U.R.S.S. lideru’ 
clasamentului, polugaevski, a întrerupi 
în poziție dificilă, cu Stein. Korcinoi are 
avantaj la Saharov, iar Keres la Buhman. 
La egalitate s-au încheiat întîlnirile 
Bronstein—Osnos și Gufeld—Hasin. în 
cele două partide întrerupte din runda 
anterioară, Suetin a terminat la egalj^țe 
cu Mikenas, iar Korcinoi a pierdut - 
Buhman.

MONTREAL. — La Montreal s-a des
fășurat campionatele Americii de Norc 
la haltere. întrecerile au fost cîștigate de 
echipa S.U.A.. urmată de Canada și 
Porto Rico. în cadrul categoriei grea^ 
halterofilul american Gary Gubner a 
realizat la cele trei stiluri performanța 
de 526,3 kg.

ROMA. — Cunoscutul bobeur Eugenio 
Monti, de opt ori campion mondial, și-a 
anunțat reintrarea în activitatea compe- 
tițională. El va conduce boburile de 2 și 
4 ale Italiei la viitoarele campionate 
mondiale de la Cortina d’Ampezzo.

OSLO. — Ziariștii norvegieni au de
semnat ca cel mai bun sportiv scandi
nav al anului 1965 pe Per-Ivar Moe$ 
campion mondial la patinaj viteză.

PARIS. — într-un meci amical interna
țional de polo pe apă, disputat Ia Mar
silia, formația iugoslavă Partizan Bel
grad a di-spus de campioana Franței^ 
C. N. Marsilia cu scorul de 5—3.

F"
I Revista presei străine

Probleme ale arbitrajului <5

Printre nenumăratele probleme ridicate de turneul final al 
campionatului mondial de fotbal se numără și cele legate de 
arbitraj. Cum să se asigure o conducere uniformă a meciuri
lor, fără interpretări diferite ale regulamentului de joc ? iată 
întrebarea pe care și-o pun, de pe acum, organizatorii com
petiției. în legătură cu discuțiile care au loc în această pro
blemă, ziarul american „CHRISTIAN SCIENCE MONITOR" 
publică următoarea corespondență primită din Londra :

I
I
I
I
I
I
I

Competițiile fotbalistice din Europa „la zi" I
I

Competițiile fotbalistice europene, 
organizate sub egida U.E.F.A., au 
intrat în faza finală. In „Cupa ora
șelor tîrguri” se cunosc meciurile din 
turul al treilea, în urma tragerii la 
sorți efectuate la Zurich, iar parti

dele din sferturile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni" și „Cupei 
cupelor“ le vom cunoaște lo 16 de
cembrie. In aceste din urmă compe
tiții au rămas de disputat doar cîteva 
partide din turul al doilea..

lată situația calificărilor 
6<?rise cu litere majuscule 
ficat în turul următor) în 
mari competiții rezervate 
de club din

(echipele 
s-au cali
cele trei 
echipelor
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„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI4* ♦) .CUPA ORAȘELOR
țările Europei.
TlRGURI" ♦•) I

PARTIZAN BELGRAD — Werder Bremen 3—0, 0—1 
SPARTA PRAGA — Gornik Zabrze 3—0, 2—1
Dinamo București — Intemazionale 2-1- (returul — 15.XII) 
real MADRID — Kilmarnock 2—2, 5—1
Levski Sofia — BENFICA LISABONA 2—2, 2—3 
FERENCVAROS BUDAPESTA — Panathinaikos 0—0, 3—1 
MANCHESTER UNITED — Vorwărts Berlin 2—0, 3—1
ANDERLECHT — Derry City 9—0, 3—0 (neprezentare)

1—0

„CUPA CUPELOR» •)
HONVED BUDAPESTA — Dukla Praga 3—2, 1—2 
DINAMO KIEV — Trondheim Rosenborg 4—1, 2—0 
Liverpool — Standard Liege 3—1 (re'arul — 15.XII) 
WEST HAM UNITED — Olimpiakos 4—0, 2—2 
MAGDEBURG — F. C. Sion 8—1, 2—2
Atletico Madrid — Știința Cluj 2—0, (returul — 
BORUSSIA DORTMUND — Ț.S.K.A. Sofia 3—0, 
CELTIC GLASGOW — Aarhus 1—0, 2—0

*) Rezultatele din optimile de finală. Sferturile 
fi trase la sorți la 16 decembrie la Ziirich.

15.XII)
2—4
de finală vor

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — F. C. Zagreb 2—2, 
SPARTAK BRNO — Fiorentina 4—0, 0—2 
LEEDS UNITED — S.C. Leipzig 2—1, 0—0
REAL SARAGOSSA — Shamrok Dublin 1—1, 2—1 
CHELSEA — Wiener Sportklub 0—1, 2—0 
F. C. BARCELONA — Antwerp 1—2. 2—0
Sporting Lisabona — Espanol Barcelona 2—1, 3—4 
joc la 15.XII la Barcelona)
MUNCHEN 1860 — Gdztepe Izmir 9—1, 1—2 
F. C. KULN — Aris Salonik 1—2, 2—0 
DUNFERMLINE — Boldklub 5—0, 4—2 
HANNOVER 96 — F. C. Porto 5—0, 1—2 
UJPESTI DOZSA — Everton 3—0, 1—2
C.U.F. Baneiro — Milan 2—0, 0—2 (se dispută al treilea joc) 
HEARTS — Valerlengen 1—0, 3—1
SERVETTE — A.I.K. Stockholm 1—2, 4—1
F. C. Basel — VALENCIA 1—3, 1—5

♦•) Turul al doilea.
• Ultima întîlnire din cadrul preliminariilor campionatului 

mondial de fotbal, meciul de baraj Bulgaria — Belgia, se va 
disputa la Florența, la 29 decembrie.

(al treilea
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Numărul crescînd al deciziilor controversate date de arbitri în meciu- 
internaționale de fotbal dau un avertisment oficialilor însărcinați cu 

organizarea finalei campionatului mondial din Anglia in vara anului viitor. 
Ei trebuie să se întîlnească dinainte pentru a lua o hotărîre în problema 
unei interpretări uniforme a regulamentului dc joc. Cea mai mare parte 
a actualelor dificultăți se datorește unor mari deosebiri in interpretarea 
regulamentului în diferite țări ale lumii. Să luăm, de pildă atacul cu amă
rui. Arbitrii englezi îl permit cînd consideră că el este făcut corect. Dar 
există alți arbitri străini care-1 interzic in orice formă. Astfel, aceasta este 
una din problemele ce va trebui să fie reglementată

Cyril Jackson, membru al Consiliului executiv al arbitrilor englezf-<ie 
fotbal se pronunță in favoarea unei întruniri cît mai grabnice a arbitrilor 
însărcinați cu conducerea meciurilor din cadrul campionatului mondial* 
„Mi-ar place să-i văd împreună la o conferință, de îndată ce vor ii desem
nați, astfel încit sa aibă suficient timp să se gîndească la interpretări și sd 
conducă, eventual, cîteva meciuri experimentale, înainte de a veni în 
Anglia pentru finala ,Cupei Mondiale" — a spus Jackson. Această idee 
s-ar dovedi probabil prea costisitoare. In acest caz, sper că arbitrii selec
ționați vor ii reuniți la Londra cu cel puțin o săptămînă înainte de înce
perea finalei. Nu dorim o repetare a meciului Chile — Italia de la ultima 
ediție a „Cupei Mondiale* din Chile, cu trei ani în urmă, cînd arbitrul 
britanic Ken Aston a trebuit să elimine doi jucători italieni. Aston, unul 
din cei mai capabili arbitri din fotbalul englezesc — a continuat Jackson 
— a controlat jocul exact ca și cum ar fi făcut-o intr-un meci din propria, 
sa țară. Dar unii jucători par să nu ii fost familiarizați cu supravegherea 
sa ferma. Totuși, Aston nu a eliminat încă niciodată înainte un jucător de 
pe teren in întreaga sa carieră de arbitru. Jucătorii s-au enervat și au 
început să discute cu arbitrul cind nu au înțeles unele din deciziile 
și aceasta a enervat pe jucătorii echipei adverse. Atunci au început inci
dente le

Fiecare țară recomandă doi dintre arbitrii ei pentru selecția în vede
rea „Cupei Mondiale". Apoi, FIFA alcătuiește lista. Nu există nici o îndo
ială că sir Stanley Rous, președintele FIFA și fost arbitru de reputație 
internațională, va face o bună alegere

Jackson a subliniat, pe de altă parte, că „una din dificultățile arbitra
jului în campionatul mondial o constituie problema limbajului" Cu 16 țări 
participante la turneul final, arbitrii vor trebui să se bazeze în primul rînd 
pe semne. Este important ca toate aceste semne să fie înțelese cu clari
tate. Jackson dorește de asemenea clarificarea problemei atacului din 
spate. îu, unele țări el este permis, dar în Anglia nu. „Și mai există pro
blema hențului — a continuat Jackson Unii arbitri penalizează numai 
dacă a fost deliberat. Desigur, regulamentul lasă aprecierea la latitudinea 
arbitrului, dar permite o largă variantă de interpretări ale acestei pro
bleme. în ce privește atacul prin alunecare, el poate fi permis? Unii atbi- 
tri străini îl îngăduie chiar cind un jucător este atuncat la pămint. Cred 
că este periculos și mă pronunț pentru sancționarea lui".

Există un singur lucru de care pot fi siguri arbitrii. Ei se vor bucura 
de un sprijin solid în ceea ce privește hotărîrile pe care le vor lua. FJr'A. 
a creat un comitet disciplinar pentru jocurile finale și componenții li6 
avea împuterniciri de a sancționa ieșirile nesportive
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