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activității desfășurate de C.S.O. Timișoara
și C. S. M. Reșița

Nu de mult am asistat Ia
c la Clubul sportiv orășenesc Timișoara și Clubul sportiv 
uncitoresc Reșița. Referatele prezentate au înfățișat roadele 
uncii desfășurate în ultima vreme de activiștii sportivi 
n aceste cluburi, semnalînd însă și unele rămîneri în urmă, 
care ne-am propus să ne referim în rîndurile ce urmează.

două ședințe plenare care au avut

1AMPIONATUL ASOCIAȚIEI 
NEGLIJAT

sportiv nu s-au bucurat de im
portanta cuvenită din partea 
unor consilii ale asociațiilor 
sportive timișorene. 49 de aso
ciații sportive nu aveau — la 
jumătatea anului — nici un 
purtător al Insignei de poli-
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ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA]

Activitatea sportivă de masă 
e pondere la C.S.O. Timi- 
>ara, deoarece acesta patro- 
?ază 94 de asociații (50 din 
ibrici, uzine și întreprinderi) 
r 39 065 de membri UCFS 
intre care peste 14 000 sînt 
anei. Cum este organizată 
ctivitatea lor sportivă ? în 
ceastă privință sînt multe 
emne de întrebare.
Mijloc important de angre

nare a membrilor UCFS într-o 
activitate competițională or- 
lanizată și continuă, campiona- 
ul asociației se desfășoară 
poradic și la un număr redus 
le- ramuri sportive. Astfel, la 

/ociații sportive campiona- 
■al a avut loc, anul acesta, 
loar la două ramuri sportive, 
in 32 de asociații la trei dis- 
ripline etc. Printre acestea se 
află asociații cu mari posibili- 
s'_? ca cea de la Uzina meca

nică, care a organizat campio
natul numai la o singură ra
mură de sport (fotbal) cu 88 de 
•jarticipanți. Să recunoaștem 
că e extrem de puțin față de 
cei 1 000 de membri UCFS exis- 
tenți aici și aproape 4 000 de 
salariați cîți are uzina. La Ti
mișoara am întîlnit însă și ca
zuri în care 9 asociații sportive 
nu au organizat campionatul Ia 
nici o ramură de sport 1

Despre spartachiadele tine
retului s-a vorbit mult în re
ferat și s-a discutat și mai 
mult în dezbaterile care au avut 
loc. Concluzia care s-a des
prins este aceea că aceste com
petiții nu mai sînt stimulative 
și atractive, nu mai conțin ceva 
inedit de la o ediție la alta, 
ele organizîndu-se, în ultimii 
ani, mai mult pentru realiza
rea unor cifre propuse la ca
pitolul participant. Și încă 
ceva : ultimele etape ale spar- 
tachiadelor s-au suprapus cu 
campionatele asociațiilor și 
unele etape de masă ale cam
pionatelor naționale. Partici
pant’! au menționat că însăși 
întrecerile actualei ediții a 
Spartachiadei de iarnă se des
fășoară în anonimat, fără in
teres.

Vorbitorii au arătat că unele 
forme simple și larg accesibile 
practicării exercițiilor 
cum sînt excursiile și , 
cile cultural-sportive" 
trat în preocupările 
asociațiilor sportive. 
La sfîrșitul primului 
al acestui an 
Timișoara 48 
tive care nu 
turistice, iar 
nizaseră nici 
tural-sportivă".
nici concursurile pentru trece
rea probelor Insignei de poli-
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Noi jocuri internaționale ale hocheiștilor români
• LA BUDAPESTA, A 4-a EDIȚIE A „CUPEI DUNĂRII"
• LA BUCUREȘTI, ROMÂNIA-UNGARIA (ECHIPE DE TINERET)

MATELE MECIURILOR 
5»SreWGUL ROȘU - ESPANOL

BARCELONA

Clubul Espanol Barcelona a 
fost de acord cu datele propuse 
de Steagul roșu Brașov pentru 
jocurile din cadrul „Cupei orașe
lor tîrguri”. Așadar, prima întîl- 
nlre va avea loc la 26 ianuarie la 
Barcelona, iar returul la 16 fe
bruarie la Brașov.

TURNEU-FULGER DE HAND-

BAL MASCULIN AZI ÎN SALA

FLOREASCA

In cadrul pregătirilor selecțio
natei București în vederea apro
piatului turneu în R.D. Germană 
și R.F. Germană, astăzi are loc 
în sala Floreasca (de la ora 17) 
un interesant turneu-fulger. La 
acesta participă patru echipe : 
B«c-orești I, București n, Steaua 

L'.nta. Intîlnlrile se vor dispu
ta Șn rate două reprize a 15 mi
nute.

ml-

„CUPA ROMÂNIEI" LA

BIATLON

In zilele de 28 și 30 decembrie 
va avea loc la Predeal concursul 
de biatlon din cadrul „Cupei 
României'". Programul întreceri
lor este următorul :

Marți 28 decembrie : proba in
dividuală.

Joi 30 decembrie : proba de șta
fetă.

Vor participa membrii lotului re
prezentativ, precum șl concurenți 
din diferite asociații și cluburi 
sportive.

fizice, 
dumini- 

nu au in- 
tuturor 

Dovada ? 
semestru 
în orașulexistau

de asociații spor- 
initiaseră acțiuni

53 care nu orga- 
o „duminică cul-

De asemenea,

ECHIPA FEMININA

DE HANDBAL, RAPID, ÎN

TURNEU IN R. D. GERMANA

Handbalistele clubului Rapid 
București au fost invitate să par
ticipe și anul viitor la tradiționa
lul turneu organizat de Lokomo
tiv Rangsdorf din R.D. Germană. 
Competiția se va desfășura la 8— 
9 ianuarie în sala din orașul 
Frankfurt pe Oder.

Activitatea internaționalaO fază din meciul București- 
Novosibirsk: atacantul nos
tru Bașa (tricou alb) atacă 

poarta oaspefilor
Foto : A. Neagu

„Cupa Predeal" la schi
PREDEAL, 23 (prin telefon). 

în cea de a doua parte a „Cupei 
Predeal" care 
joi

s-a disputat 
pe plrtia Poliștoacă, s-a 

putut urmări pentru prima oară 
în țară la noi o ștafetă de 
biatlon, la care au participat 
selecționabilii lotului național. 
Concursul a stîrnit un justificat 
interes, gradul lui de specta
culozitate fiind foarte ridicat. 
La aceasta au contribuit, chiar 
prevederile regulamentului con
form căruia penalizările se 
fac direct in timp. Adică, pen
tru fiecare foc ratat (și trebuie 
ținut cont că ținta o conștituie 
niște balonașe..,) concurenții au 
avut de parcurs cîte 200 de 
metri în plus. Aii participat 
4 echipe formate din cîte 3

sportivi, schimburile constind 
in cîte 7,5 km și 2 trageri.

Iată clasamentul echipelor : 
I. Bărbășescu, Bădescu, Cercel 
1:55 0; II. Vilmoș, Zangor, 
Stoian 1:59'07; III. Cimpoia, 
Carabela, Țeposu 2:00’30; IV. 
Drăguș, Funieru, Soiu 2:03'22.

S-a alcătuit și un clasament 
individual care arată astfel : 
1. N. Bărbășescu 35'33"; 2. C. 
Carabela 35’56"; 3. Gh. Vilmos 
36'26" ;4. Gh. Bădescu 39'05"; 
5. D. Zangor 39’13".

De menționat că zăpada, di
ferită pe porțiuni („grea" in 
pădure, prăfuită pe șosea), a 
îngreuiat sensibil parcurgerea 
traseului.

a 
hocheiștilor noștri fruntași con
tinuă din plin la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni și începutul 
celei viitoare.

Lotul reprezentativ pleacă 
astă-seară la Budapesta unde 
va participa la tradiționala 
competiție dotată cu trofeul 
„Cupa Dunării". Este cea de-a 
patra ediție a acestei compe
tiții, cîștigată de fiecare dată 
de hocheiștii români. Acum 
însă, ei vor avea o sarcină mai 
dificilă, deoarece atît hocheiș
tii maghiari, cit și cei iugoslavi 
și bulgari se prezintă în acest 
an într-un progres remarcabil. 
Să nu uităm, în această pri
vință, recentul meci România— 
Ungaria de Ia București, în 
care reprezentanții noștri au

avut destule dificultăți 
se impune în fata oaspeților.

Sub conducerea antrenorilor 
Mibai Flamaropol și Ion Tiron, 
vor face deplasarea următorii 
jucători: Dumitraș, Sofian (por
tari), Czaka, Ionescu, Varga, 
Vacar, Corduban (fundași), Sza
bo II, Ferenczi, Szabo I, Ște
fan, Andrei, Bașa, Pană, Fio- 
rescu, Ștefanov și Tarciu. După 
cum se vede, din lot lipsesc 
portarul Pușcaș și centrul liniei 
întîi, Calamar, accidentali. Prin 
absența lui Calamar, între fra
ții Szabo va juca rutinatul 
Ferenczi, refăcîndu-se astfel 
linia de acum cîțiva ani. Tur
neul este așteptat cu un inte
res justificat, dat fiind faptul 
că în cadrul său evoluează 3 
din echipele participante la

grupa B a C.M. Programul com
plet al „Cupei Dunării este 
următorul: duminică 26 decem
brie : BUDAPESTA — BEL
GRAD și BUCUREȘTI — SO
FIA ; luni 27 decembrie: BEL
GRAD — SOFIA și BUCUREȘTI 
— BUDAPESTA, marți 28 de
cembrie: BUCUREȘTI — BEL
GRAD și BUDAPESTA — SO
FIA. De fapt, sub numele do 
orașe joacă echipele reprezen
tative.

Nici amatorii de hochei din 
Capitală nu vor duce lipsă 
de... program, în acest interval.- 
Echipa de tineret a țării noas
tre primește vizita selecționa
tei de tineret a Ungariei, in 
compania căreia susține două 
meciuri pe patinoarul „23 Au
gust". Prima partidă este pro
gramată pentru duminică la 
ora 17, după ea urmînd să sa 
desfășoare spectacolul 
zică și sport 
vanșa acestei 
disputa luni, 
la ora 19.

In vederea 
dintre echipele de tineret 
României și Ungariei, antreno
rii Gabriel Cosman și Nico-lae 
Zografi au alcătuit următorul 
lot : Crișan, Șerban (portari), 
Scheau, Făgăraș, Pop, Bianu, 
Tudor (fundași), Clobotaru, 
Boldescu, I. Hollo, Marian, 
Moiș, Iordan, Tăbăcaru, Gheor
ghiu, Ioanovici, Otvoș (ata- 
canți).

Intîlniirile de la București 
vor fi conduse de arbitrii ce
hoslovaci Pazout și Krnavee.

Mu- 
pe gheață". Re- 
întîlniri se va 
cu începere de

dublei partide 
ale

Pc timpul vacantei.
un nou curs de inițiere

in putinaj
pentru copii

posibilitalea 
învăța patî-
patinoamlui 

a înființat un

Pentru a da 
elevilor de a . ...
najul în timpul vacanței, 
administrația 
„23 August** ..... ...... t_ __
curs special de inițiere pen
tru copiii între 6 și 14 ani.

înscrierile se primesc zil
nic la patinoar, înceoînd 
de astăzi, între orele 10 și 
17.

Poiana Brașov așteaptă oaspeți
Interviu telefonic cu maestrul sportului Ion Cojocaru

C. GRUIA-coresp. regional

Fotografia

sală de hal- 
Capitală. Ea 
clubului Pro-

O nouă 
tere în 
aparține 
greșul și a fost recent 
dată în folosință. Sub 
îndrumarea antreno
rului Gh. lenciu 
(stingă) tinerii halte
rofili de la Progresul 
iși continuă pregăti

rile

Foto : M. Pucă

0 convorbire cu maestrul spor
tului fon Cojocaru, șeful pîrtiilor țru 
din I’oiana Brașov, fie ea chiar : 
telefonică și, deci... telegrafică, atit pentru 
este întotdeauna instructivă. 
Prompt și exact, dar totodată de
votat elementului concret, 
earn are darul de a reda în 
trei vorbe lămuriri care 
le-ar cere pagini întregi, 
deci, ultimele noutăți din 1 
în privința amenajărilor de

— Ce vești aveți pentru 
rîtori" ?

— Plrtia Lupului a fost in 
întregime curățată, s-au refăcut 
talazurile de protecție la intra
rea în „S*-ul mare pe o porțiune 
de 170 de metri și s-au mai in
stalat și în alt» locuri asemenea 
laluzuri, pe porțiuni însumînd 
încă 400 de metri. A fost refă
cută și „sosirea* veche, reame- 
najîndu-se postul de cronome
tra j.

— Dar pentru slalomiști ?... 
—! S-a terminat plrtia de sub

Cojo- 
i două- 

altora
Iată, 

Poiana 
sezon: 
„cobo-

teleferic, excelentă acum și pen- 
i „special*. Ea a fost nivelată, 

s-a făcut un nou punct de oprire 
i „uriaș* (în apropie

rea cabanei telefericului), cit și 
pentru „special*. Sfîrșitul Snlina- 
rului (care a fost și el complet 
curățat) a fost mult lărgit, a- 
menajîndu-se, și acolo, un nou 
spafiu de oprire. De altfel, pe 
Sulinar a fost sensibil lățită por
țiunea Leii mana-sosire. Cabana de 
la sosire a fost mutată.

— Săritorii ?
— Nu i-am uitat. Trambulina 

mijlocie a beneficiat de reparațiile 
de rigoare și de consolidări, iar 
turnul de arbitraj a fost complet 
refăcut.

— Probabil că și fondiștii...
— ...Bineînțeles, pîrtiile lor 

au fost retușate cum trebuie.
— Dar pentru turiști, ce vești 

ne puteți da ?
— Cel puțin la fel de bune, 

deși — sincer să fiu — nu 
toate lucrurile bune pornesc d»

la sectorul nostru de muncă. T-ț 
ce privește telefericul, de can 
răspundem noi, au fost refăcut» 
toate posturile de observație, , re- 
verificate și reamenajnte scau
nele ca și cablul, din care s-a in- 
locuit o porțiune. Bucuria cea 
mare a turiștilor constă insă in 
introducerea. încălzirii centrul» 'h 
cabanele Cristianul Mare și Pos
tăvarul 1

— In general, cum a decurși 
această muncă din Poiana ?

— Nu voi face aprecieri. Sil 
le facă... beneficiarii, în timpul 
sezonului sau la capătul lui. Dar,, 
oamenii an muncit zdravăn. Mii 
și mii de metri cubi de pămint 
dizlocat, mii și mii de cioturi, 
smulse. Despre bolovanii de sub 
teleferic nici nu mai amintesc... 
Le mulțumesc tuturor celor car» 
au lucrat, pe această cale.

— Iar noi credem că oaspeții 
Poicnci vă vor mulțumi și ei...

GH. RUSSU—ȘIRIANU



CARNET COMPETIȚIONAL

ȘAH: ÎN COMPLETAREA TABELEI... GIMNASTICĂ : Un concurs de „artistică" foarte
1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 13 /4 16 rz 18 <9 20 Ci 22

1 fiorin GHEORGHIU 1 'A A /2 A X 1 'A 1 1 1 1 l 1 1 1 A 1 1 1 77
2 Victor ClOCÂLTEA O] 1 A O A 7 1 1 7^7 7 7 7 1 X X 1 1 1 1 1 74
3 Cor oi PARTOȘ X C? 1 1 A 1 7 O 7 7 7 7 X 1 1 1 X X 1 13 A
4 Miron NACU e X A o 7 A 7 X 1 A7 1 7 7 7 1 1 1 X X o X 12
5 Edgar NACHT X 1 o Xl A A 7 7 7p 1 7 1 X 7 X 7 X 1 7 1 12
6 Teodor GHIȚESCU X A 'A X X A 7 7 7|7 7 7 1 7 X 7 o X 1 1 1 12
1 Gheorghe MITITELU X X o A X X 7 7 1 1 7 X 7 7 1 X X 1 X 12

9 Mircea PAVLOV v o O X X X A 7 J 1|7 7 7 7 7 1 1 X 1 X X X 12
9 vasile BEORGtscu X O 1 O A A 7 O 7j 7 O 7 1 X 1 X 1 7 1 1 1 12
10

11

Beta SOOS

Volodea vaisman
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7 
A

O
7

A^
7

IF O 1 7 1 'A X X O X X X 10 z,
O 7 1 O O 1 X 1 7 X o 1 10

12 Carol DROZD o 'A X O o 7 O 7 1 1 X 7 7 X O 1 o 1 X 1 X 10

13 Emanuel REICHER o 72 'a A X A O 7 7 O o 7 7 7 X 1 o 1 X 1 1 !0
14 Șerban NEAMju o 'A X A O O 7 7 O 7 1 7 7 7 1 o o X 1 1 X 9 a
15 Constantin BOIEZ o O 'A X X 7 7 7 7 O t 7 7 7 7 7 7 X X X o 9
16 Paul VOICULESCU o 'A 'A O 7 7 7 O O 7? o 1 7 O 7 1 1 t X X o 9
17 Emil UN6URCANU o 'A O O X 7 7 O 7 7 7 O O 1 7 O 1 1 o 1 1 9
ÎS Iul iu szabox o O O O X 1 O 7 O 7 O 1 1 1 7 O o 7 X X 1 8A
19 Ion MOISINI 'A o o 7 7 7 7 O 7 1 7 O O 7 X O o X X 1 X 8
20 Mihai ȘUTA O o X A O O 7 7 O 7 7 7 7 O X X 1 X 7 Li o 7 A
21 Dan BONDOC O o 'A 1 7 O O 7 O 7 1 O O O 7 7 o X O X 1 7
22 Mihai RADULESCU o o O X O O A 7 O 7 O 7 O 7 1 1 o o /2 1 o ba

Duminică, în sala 3e sport de la 
complexul Tineretului, gimnaste re- 
prezentînd Școlile sportive de elevi nr. 
1 și nr. 2 din București și Școala 
sportivă de elevi din Brașov au luat 
parte la un foarte reușit concurs 
.artistic", ultimul din acest an.

întrecerea s-a încheiat cu victoria 
Școlii sportive nr. 2. La individual, în 
schimb, sînt de remarcat evoluțiile 
pline de acurateța ale Anei Că tine a- 
nu șl Liei Hlrsulescu, ambele de 
la Școala sportivă de elevi nr. 1 și 
Iul iei Bărbulescu (Școala sportivă de 
elevi nr. 2). O mențiune și pentru 
cele două gimnaste de la S.S.E. din 
Brașov, Luminița Tănase și Monica 
Moldovan, clasate în primele trei 
locuri în categoria a III-a.

Consemnăm mai jos clasamentele... 
Categoria maestre: 1. Ana Cătinea- 
nu (S.S.E. 1), 2. Victorița Vîlcu
(S.S.E. 2), 3. Mariana Jinga (S.S.E. 2). 
Categoria I: 1, Iuilia Bărbullescu 
(S.S.E. 2), 2. Brîndușa Radu (S.S.E. 2),

Categoria a Il-a: 1. Lia Hi 
(S.S.E. 1), 2. Magda Calovi< 
2), 3. Georgeta Vasile (S.S,E 
tegoria a III-a: 1. Luminița 
(S.S.E. Brașov), 2. Corina 
(S.SdE. 2), 3. Monica N
(S.S.E. Brașov).

Clasament general: 1. Șco< 
tivă de elevi nr. 2 (I) — 1 
2. Școala sportivă de elev 
(II) — 132,75 p (ambele forn 
pregătite de profesoarele Ilei 
și Iulia Murmurache), 3. Școe 
tivă de elevi Brașov (prof. 
Cristoloveanu) •— 116,85 p, 4 
sportivă de elevi nr. 4 (pi 
Hârgălaș) — 68,65 p.

Concursul a cuprins și o 
pentru copii. Pe primele lo 
individuale — Carmen Bucai 
Cristina Jipa, ambele de la 
sportivă de elevi nr. 2. In ci. 
tul pe echipe — copii, 
tivă de elevi nr. 2 ocupă db 
nea locul I cu 86,80 d.

SCRIMĂ: A luat sfîrșit campione 

orașului București (echipe mixt<

Pentru a patra oară în decurs de 
șase ani și a doua oară consecutiv, 
JFlorin Gheorghiu cîștigă finala cam- 
•pionatului național de șah, parafînd 
«u un titlu oficial o constatare unanim 
^recunoscută : aceea că tînărul mare 
maestru este în mod indiscutabil cel 
mai dotat jucător pe care l-a avut șa- 
jiul nostru.

Din desfășurarea celei de a XXIX-a 
Jtinale, din cronicile și relatările zia
rului și din diferența considerabilă 

>de puncte cu care a fost întrecut al 
doilea clasat a reieșit modul catego
ric cu care a triumfat campionul, li
der de la prima și pînă la ultima 
(undă.

FLORIN GHEORGHIU s-a prezen
tat în turneu cu un serios ascendent 
moral asupra principalilor săi contra- 
candidați la supremație, Ciocîltea și 
Ghițescu. Anume, că în cursa pe care 
cei trei o angajaseră spre titlul de 
mare maestru internațional, mezinul 
a ajuns primul. A fost desigur un 
atu, dar nu cel mai important și — 
mai ales — nu singurul. Pentru că, 
în ansamblu, jocul campionului a 
fost superior adversarilor săi iar con
cepția, pregătirea teoretică și, în sfîr- 
•it, condiția fizică mai bune.

Marele maestru a înțeles că trebuie 
«ă evolueze la înălțimea titlului său 
și nu a precupețit nimic pentru a- 
ceasta. A jucat foarte activ, energic, 
mereu cu hotărîrea de a învinge, in
diferent de adversar sau de culoarea 
pieselor... 13 partide cîștigate, din 21, 
este și acesta un record al campio
natelor noastre. îmbucurătoare ni se 
pare calitatea victoriilor campionului. 
El a condus partide excelente și dacă 
în trecut stilul său era „atacul cu o- 
rice preț" acum Gheorghiu nu igno- 
norează manevrele strategice, acumu
larea unor avantaje poziționale mici, 
dar durabile. Tehnica de realizare a 
acestor avantaje a fost și ea la înăl
țime.

Acest nou succes al tînărului șahist

Profesori, antrenori, activiști 
sportivi, revista

„CULTURĂ IIZICĂ 
Șl SPORT** 

constituie un ajutor prețios în 
munca dv. Tn paginile ei apar ar
ticole de specialitate, din activi
tatea sportivă de performanță, de 
masă și școlară.

Citind revista vă puteți docu
menta asupra noutăților tehnice și 
metodice din toate disciplinele 
sportive.

Revista „Cultură fizică și sport" 
apare trimestrial, în 64 de pagini 
ilustrate cu schițe, fotografii și 
kinograme. Costul unui abonament 
este de 12 lei pe an.

Abonamentele se pot face la 
oficiile poștale, factorii poștali, 
precum și la difuzorii voluntari 
din întreprinderi și instituții. 

reprezintă o frumoasă confirmare, dar 
ea implică în același timp serioase 
obligații în pregătirea viitoarelor sale 
evoluții, mai cu seamă ale celor de 
peste hotare.

VICTOR CIOCÎLTEA, deși n-a fost 
într-o formă slabă, a cules mult mai 
greu decît învingătorul punctele ce 
stau în dreptul numelui său pe tabel. 
Procentaj ridicat (aproape 70 la sută) 
dar acumulat cu trudă, în partide 
frumoase, decise adesea doar în ulti
mă instanță. Față de anii trecuți, so
cotim că acum lui Ciocîltea i-a lipsit 
— mai ales — precizia. El a ratat cî- 
teva prețioase jumătăți de punct, iar 
în partida cu Nacht un punct întreg, 
și aceste mici „polițe" l-au scos (prac
tic) din lupta pentru primul loc încă 
de la jumătatea finalei. De pe atunci 
fostul triplu campion se consolase ou 
ideea locului doi. Și acesta, prețios, 
asigurîndu-i participarea la viitorul 
turneu zonal din cadrul campionatului 
lumii.

TEODOR GHIȚESCU, alt fost cam
pion al țării, demoralizat de un start 
slab și-a asumat pe parcursul a două 
treimi din turneu un rol șters și nu
mai insistînd în apropierea finișului 
el a reintrat în plutonul fruntaș. Lau
reat al acestei dispute de pe planul doi 
a fost însă ploieșteanul CAROL 
PARTOȘ, un jucător solid și tenace, 
care obține acum cel mai bun rezultat 
al său în participările din finala 
campionatului — locul trei. în eviden
tă ascensiune — M. NACU, E. 
NACHT și V. GEORGESCU. Pe po
ziții scontate — GH. MITITELU și 
M. PAVLOV. Puțin probabil că 
BELA SOOS, un încercat luptător de 
turneu, se mulțumește cu un scor de 
50 la sută 1 Nesperat de sus s-a cla
sat debutantul C. DROZD, după cum 
consacrații EM. REICHER, Ș. NEAM 
ȚU, C. BOTEZ și P. VOICULESCU 
au ocupat locuri neașteptat de joase. 
Ce să mai spunem de I. SZABO ?

în concluzie, finala a respectat, cu 
mici excepții, ierarhia valorică a 
maeștrilor noștri și ne dă speranțe 
că vom putea alinia o echipă, puter
nică și omogenă la viitoarea ediție 
a Olimpiadei de șah

O cronică retrospectivă, oricît de 
scurtă ar fi, nu poate trece peste un 
aspect mult discutat al acestui turneu, 
anume... lungimea lui. O „finală-ma- 
raton" poate fi un punct de atracție 

SPOR TEXPREȘ
Peste puțin timp se închide vînzarea la concursul 

SPORTEXPRES nr. 13. Astfel, la unitățile cooperatiste 
biletele se mai pot procura pînă inline inclusiv, iar 
la celelalte unități ultima zi este 29 decembrie. Nu 
uitați, deci, să vă procurați bilete la SPORTEXPRES, 
concurs care atribuie 22 958 de premii — în frunte 
cu 20 de autoturisme — printre care: „Renault 10 
maior", „Wartburg-Lux", „Plat 850", „ Wartburg-Stan
dard", „Fiat 600", „Trabant-Combi" și „Trabant 601".

Se efectuează 40 de extrageri separate, dintre care 
primele 10 extrageri sînt destinate atribuirii celor 20 
de autoturisme.

Cumpărați din vreme cit mai multe bilete la con
cursul SPORTEXPRES nr. 13 care vă oferă posibili- . 
tatea să obțineți premii de ridicată valoare.

• Tragerea LOȚO de azi va avea loc la București 
în sala din str. Doamnei nr. 2. Rubrică^edactulă de Loto-Pronosport.

pentru amatorii de statistică dar nici
decum pentru cei care apreciază spec
tacolul luptei șahiste în sine. 21 de 
runde alcătuiesc, fără îndoială, un 
program mult prea încărcat pentru 
jucătorii de la care se pretinde șah 
de calitate. Mai ales că cel puțin 5—6 
concurenți puteau lipsi din turneu, fără 
să aducă prin aceasta nici un fel de 
prejudicii valorii concursului. Conse
cințele s-au văzut limpede. în momen
tul cînd oboseala și-a pus amprenta 
pe jocul finaliștilor, ca și atunci cînd 
o serie de competitori își aveau locu
rile în clasament aproape sigur stabi
lite, au urmat runde neinteresante, cu 
o mare abundență de remize. Finișul 
aproape compromis al campionatului a 
fost salvat de la totala monotonie de 
aprigul meci dintre Alexandra Nicolau 
și Elisabeta Polihroniade, care ne-au 
loferit partide dinamice, de frumos 
spectacol sportiv, interesante de urmă - 
rit. Prin jocul prestat și măiestria de 
care a dat dovadă, campioana șahului 
românesc feminin stă cu cinste ală
turi de tînărul nostru campion absolut

VALERIU CHIOSE 
RADU VOIA

HANDBAL: Situația in „Cupa
F.R.H." la București

Competiția de iarnă „Cupa F.R.H.*4 
își continuă desfășurarea în Bucu
rești, duminică, cu etapa a V-a, care 
programează cîteva întîlniri intere
sante, printre ele figurînd pasionantul 
derbi Steaua—Dinamo. înaintea a- 
cestei etape (programată în sala Flo- 
reasca de la ora 15), clasamentele se 
prezintă astfel :
MASCULIN
1. Dinamo
2. Steaua
3. Voința
4. Rapid
5. Știința
6. Raf. Teleajen
FEMININ
1. Progresul
2. S.S.E. nr. 1
3. S.S.E. nr. 2
4. Fabr. timbre
5. I.C.F.
6. Voința

Meciul feminin S.l
2 a fost amînat.

4400 87:62 8
3300 69:46 6
3102 61:56 2
3102 51:67 2
10 0 1 12:16 0
4004 65:98 0

4310 51:35 7
4301 57:44 6
4211 53:41 5
4103 44:49 2
4103 31:45 2
4103 38:60 2

Duminică a luat sfîrșit, în sala de 
la stadionul Republicii, cea de a IV-a 
ediție a campionatului de scrimă al 
orașului București (echipe mixte). 
Prezentînd o garnitură omogenă (Pe- 
truș—Ștefan, Tomescu—Tudor, Ierco- 
Șan—Valache și Victorița Petrișor — 
Liliana Dinescu), asociația sportivă a 
Sfatului Popular al Capitalei, antre
nor J. Is trate — a cîștigat pentru a 
treia oa-ră consecutiv competiția.

Iată și rezultatele obținute de for
mația campioană : 10—6 cu Știința și 
Universitatea, 12—4 cu Clubul spor
tiv școlar, 16—0 cu Constructorul și 
8—8 cu Progresul

POPICE : Un concurs 

interesant la Tg. Mureș

Pe arenele de popice ale asociațiilor 
sportive Voința și Fabrica de zahăr din 
Tg. Mureș s-a desfășurat, — în orga
nizarea comisiei de specialitate locale — 
un concurs interesant, la care au par
ticipat o parte dintre membrii lotului 
reprezentativ precum și alți popicari 
fruntași. întrecerile au fost viu dispu
tate, mulți dintre concurenți realizînd 
rezultate valoroase. lată clasamentele 
finale :

Feminin : 1. Margareta Szemani (Vo
ința Tg. Mureș) 903 p.d. (două manșe 
a cite 100 bile mixte) ; 2. Ecaterina 
Damo II (Voința Tg. Mureș) 882 p.d. ;
3. Crista Szbcs (Voința București) 865 
p.d. ; 4. Maria Dumitru (Petrolul Plo
iești) 837 p.d. ; 5. Elena Trandafir (La- 
romet București) 814 p.d. ; 6. Cornelia 
Grecu (Constructorul Buc.) 809 p.d.

Masculin: 1. Cristu Vînătoru (Pe
trolul Ploiești) 1.798 p.d. (două manșe 
a cîte 200 bile mixte) ; 2. Petre Purjc 
(Flacăra Cîmpina) 1 765 p.d. ; 3. Lu
dovic Martina (Voința Tg. Mureș) 
I 726 p.d. ; 4. Aurel Șucatu (Flacăra 
Cîmpina) 1 709 p.d. ; 5. Carol Soos 
(Voința Tg. Mureș) 1 705 p.d. ; 6. Fr. 
Magyar! (Voința Odorbei) 1693 p.d.

La întreceri au luat parte 16 iucă- 
toare și 15 jucători.

IOAN PĂUȘ-coresip.

Punctul forte al echipei c 
ne a fost, ca de obicei, florei 
nină și sabia.

Iată mai jos și clasamentul 
competiției ;
1. S.P.C. 5 4 10
2. Progresul 5 2 2 1
3. Știința 5 2 12
4. Universitatea 5 2 0 3
5. C.S. Școlar 5 2 0 3
s. Constructorul 5 10 4

A fost întocmit și un da 
individual pe probe. Primii ti 
sați:

Floretă fete : 1. Vicia1' 4 I 
(SPC) 10 v; 2—3 LiliăJa I 
(SPC) și Anemaria Hristu (Ui 
tatea) 8 v ; Floretă băieți: 
Cătuțoiu (CSS) 9 v. ; 2. Al. 
(Știința) 7 v.; 3. C. Dinu (Pro 
7 v. Spadă: 1. S. Ciocodeici 
greșul) 7 v.; 2. Gh. Turbatu (( 
v.; 3. FI. Rusu (Progresul) 7 
bie: 1. A. Iercoșan (SPC) 10 
D. Văcărescu (Universitatea) 8 
Șt. Valache (SPC) 7 v.

O mențiune: echipa Constri 
(a Institutului de construcții) 
nevoită să se retragă din cam 
înaintea ultimelor două „reu 
din lipsă de echipament și mate
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DII
Problema eficacității sntin 

frămînte în egală măsur; 
pe tehnicieni cît și marel 

Iblic. Este și firesc I Fiecare i 
al fotbalului admiră mai ales 
rile, ele constituind marea atra< 
jocului.

Din statisticile fotbalistice reie 
în comparație cu anii trecuți, i 
rul golurilor este în scădere 
toare în multe țări. Fenomenul e 
într-o măsură — obiectivă, da 
du-se îmbunătățirii tacticii ap; 
care a evoluat mai rapid decît 
a atacului. Și cu toate că pe 
mondial au apărut atac<pW vir 
care au găsit mijloacele ?.e a 
punge cele mai ermetice linii d 
sive, numărul lor este destul de î 

încă cu mal mulți ani în 
„Sportul popular" a deschis o an 
printre antrenorii noștri asupra 
zelor ineficacității. Ea își păst 
întrutotul actualitatea. Socotesc 
capul locului că lucrurile nu tr 
exagerate artificial, făcîndu-se 
problema eficacității un fel de 
sie. Sporirea eficacității nu se o 
prin... hotărîri sau sentințe, ci 
antrenament, și încă de lungă du 
pentru că trasul la poartă este cel 
complex procedeu al fotbalului, 
se însușește greu și se pierde 
Din propria mea experiență, ca 
altor jucători din țară și străina 
reiese că și cei mai valoroși fotb; 
ratează, îndeosebi în m<nk Wele 
tensiune fizică și psihică. Nu este, 
mai puțin adevărat că un finali; 
de clasă nu scapă decît în mod 
cepțional golurile decisive.

i
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i _ _ _ _
I Țmitl voi permits, după această

troducere, să aduc cîteva date din



Acestea sint posibilitățile?
(Urmare din pag. 1)

rtiiț, iar într-o serie de întreprin- 
i șt _,oli exista un număr redus 
tineri care participau la concursu- 

pentru obținerea Insignei, 
auzele acestor deficiențe i
- In multe uzine, fabrici, între- 
îderi și școli, consiliile asociațiilor 
rtive nu duc o muncă colectivă.
- Obiectivele incluse în planurile 
muncă nu sint urmărite, devenind 
a formal.
- Propaganda sportivă este foarte 
>ă.
- Sint multi instructori sportivi 
întări inactivi. Din statistica ciu
li rezultă că din cei 1 434 de ins- 
:tori, 657 nu activează.
- Lipsa de control și sprijin în 
-'plinirea sarcinilor. Activiștii clu- 
ui se deplasează foarte rar in 
ciațiile sportive pentru a le acorda 
torul necesar. N-a existat preo- 
are suficientă pentru a se crea 
corp de instructori voluntari pe 

;ă biroul clubului, care să fie re- 
tizați în asociațiile sportive. Pla- 
ile de muncă ale biroului cuprind 
sea formulări generale și fără ter- 
ie concrete în problema activității 
rț\vț de masă.
ăi*, ’a avea pretenția că am epul- 
toate cauzele carențelor existente 
activitatea sportivă de masă din 
șui Timișoara, din deficiențele 
semnate se poate desprinde obli- 
ivitatea unei mai mari exigențe în 

. consiliilor asociațiilor precum 
îecesitatea unei îndrumări cores- 
izătoare din partea clubului sr>or 
orășenesc.

ÎNDRUMARE DIN... BIROU

'ombativitatea a caracterizat lucră- 
recentei ședințe plenare a C.S.M. 

ița. Tonul l-a dat Însuși referatul, 
la 4 aprilie — se arăta in referat— 
d a avut loc conlerința Clubului 
rliv muncitoresc Reșița, consiliu] 
stuia nu a ținut nici o ședință de 
ru deși, conform statutului, ase- 
nea adunări trebuia să aibă loc 
nestrial. Nici biroul clubului nu 
t rț Mizat in Întregime planul de 
ințe. Din cele nouă ședințe, pla
cate de la conferință și pină In 
rent, au avut loc doar cinci, din- 
care trei nestatutare, întrucît nu 
fost prezenți majoritatea membri- 
din birou. De asemenea, o serie 
probleme care urmau să fie dis- 
ate ca, spre exemplu, analiza ac- 
lății secției de atletism, au fost 
inate de la un trimestru Ia altul- 
lesfășurarea lucrărilor ne-a con
tat pe deplin convingerea că prin- 
activiștii salariați ai clubului și-a

• • •
făcut loc automulțumirea, că ei nu 
mai acordă atenția cuvenită legăturii 
cu asociațiile, cu membrii consiliilor 
asociațiilor sportive și cadrele teh
nice, fiind criticați pentru formalism 
și superficialitate în muncă. Tovară
șul Eusebiu Mitrea, secretarul coor
donator al clubului, nu muncește 
planificat, se ocupă de probleme mi
nore, scăpînd din atenție pe cele 
majore. El folosește adesea metode 
necorespunzătoare de lucru cu cadrele 
obștești, nemulțumind pe unii ins
tructori și antrenori.

In ceea ce-1 privește pe I. Dumi
tra, secretarul tehnic al clubului, 
acesta își petrece o mare parte a 
timpului în... birou în loc să parti
cipe la desfășurarea procesului de 
instruire a sportivilor (în ultimele 
patru luni n-a asistat, de pildă, la 
nici o ședință de antrenament a 
secției de atletism), sau să se depla
seze in asociațiile sportive din com
binat. Această „metodă" a fost În
sușită și de către I. Glăvan, instruc
tor cu activitatea sportivă de masă 
și, în mai mică măsură, de Tr. Olaru, 
responsabil cu problemele adminis
trative. Urmarea: o mare parte dintre 
asociațiile sportive (Energetica, Ma
șini electrice, Tehnicianul, Oțelăria 
etc) au fost lipsite de sprijinul și 
îndrumarea de care aveau nevoie.

Problema creșterii numărului de 
membri UCFS a fost neglijată într-o 
serie întreagă de asociații sportive 
(la Laminoare există peste 2 000 de 
muncitori dintre care doar 600 sînt 
membri UCFS, la Utilajul mecanic 
lucrează aproape 900 de salariați și 
numai 135 au completat adeziunile de 
membri UCFS etc). în cursul acestui 
an nu au fost organizate „școli" de 
instructori voluntari și nu s-a ținut 
nici o consfătuire cu cei exislenți. 
Unii antrenori, ca Iosif Horac (gim
nastică), Fr. Kotzur (lupte libere) ș.a., 
neiiind controlați au absentat nefho- 
tivat sau n-au ținut cu regularitate 
ședințele de pregătire cu elevii lor. 
Nerespectindu-se programul de an
trenament, doar 318 tineri, din cei 450 
planificați să-și îndeplinească nor
mele, au intrat în posesia categoriilor 
respective de clasificare sportivă. La 
fel se prezintă situația și la capito
lul sportivi legitimați.

înainte de a încheia aceste rînduri, 
să precizăm că lipsurile n-au carac
terizat întreaga activitate a clubului, 
că sînt și realizări Ia C.S.M. Reșița. 
Sîntem convinși că activul salariat al 
clubului va trage învățămintele cu
venite din confruntare cu reprezen
tanții... terenului și în consecință vor 
fi la înălțimea sarcinilor sporite pe 
care Ie anunță noul an de activitate.

I Ancheta noastră Antrenorul Virgil Mărdărescu despre Farul
I 
I
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I
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I

1. SÎNTET! MULȚUMIT DE COMPORTAREA ECHIPEI IN PRIMA 
JUMĂTATE A CAMPIONATULUI?

2. CARE A FOST CEL MAI REUȘIT SI CEL MAI PUTIN REUȘIT JOC 
AL FORMAȚIEI PE CARE O ANTRENAT! ?

3. CARE AU FOST CEI MAI BUNI Șl... CEI MAI SLABI JUCĂTORI f
4. CE PROGRAM ARE ECHIPA ÎN CONTINUARE ?
5. CE VA PROPUNEȚI PENTRU RETUR î

In actualul campionat, Farul a avut 
un start slab. După etapa a VIII-a 
(0—6 cu Steaua, la 13 octombrie) 
constănțenii acumulaseră numai 5 
puncte. Dar munca noilor antrenori, 
Virgil Mărdărescu și Toma Costică 
a dat cu timpul roade. Numai așa se 
explică jocul mai bun practicat de 
Farul în cea de a doua jumătate a 
întrecerii, materializat în cele 6 punc
te „adunate" la ultimele cinci jocuri. 
Acum, la ora bilanțului, antrenorii 
Farului răsuflă mai ușurați. Echipa 
lor a reușit să se descotorosească de 
locurile 13 și 14, tinzînd pentru retur 
spre trepte superioare. De altfel, de 
ocupanta locului 5 — Știința Timi
șoara — nu o despart decît 2 puncte. 
Tocmai în acest spirit, de optimism 
pentru partea a doua a campionatu
lui, ne-a răspuns la întrebări antre
norul principal al echipei Farul, Vir
gil Mărdărescu.

1. — Dacă privim realizarea obiec
tivelor pedagogice de instruire și e- 
ducație în mod progresiv putem con
sidera că s-a creat o bază de plecare 
bine jalonată în vederea activității 
viitoare. Și pentru a răspunde mai 
direct la această primă întrebare, a

Apărarea Farului rezolvă o situație dificilă.
Foto : Șt. Ciotloș

preciez ca slabă comportarea echipei 
în prima jumătate a turului și bună 
în cea de a doua jumătate a întrecerii. 
Deși proverbul spune că „toamna se 
numără bobocii", eu sper să pot face 
aprecieri mai bune la adresa echipei 
la vară, după terminarea campiona
tului...

2. — Cel mai nereușit joc al for
mației pe care o antrenez a fost acela 
susținut la București împotriva echi
pei Steaua, pierdut cu 6—0. Această 
înfrîngere s-a datorat unor cauze 
de ordin multiplu (psihologic, moral, 
tehnic și tactic), care au constituit 
pentru noi un bun prilej de învăță
minte.

Cel mai reușit joc a fost acela rea
lizat împotriva echipei Crișul Ora
dea. Fazele de poartă, ritmul și tre
cerile de mingi dintr-un teren într-al- 
tul sau de pe o parte pe cealaltă au a- 
sigurat dinamismul, satisfăcînd pe cei 
aflați în tribune.

3. — Cei mai buni jucători ai e- 
chipei noastre au fost Tîlvescu, Costin 
și Koszka. Nu am avut în echipă ju
cători foarte slabi, ci numai cu fluctua
ții de formă. Cu toții însă au crescut 

de la joc la joc, terminînd turul 
campionatului în plină formă.

4. — In continuare echipa se va 
pregăti după următorul program : 
de la 15 decembrie la 4 ianuarie : re
facere, tratamente, odihnă activă, dună 
indicații individualizate ; de la 4 ia
nuarie la 30 ianuarie : control medical 
riguros, acomodare în vederea efor
turilor viitoare, dezvoltarea pregătirii 
fizice generale, reacomodarea tehnico- 
tactică și fizică specifică. De la 1 fe
bruarie la 28 februarie : pregătirea 
de ansamblu a echipei, privind : dez
voltarea pregătirii tehnico-tactice și 
fizice specifice, alcătuirea formației 
de bază, omogenizarea, intrarea echi
pei în formă în vederea începerii ac
tivității competiționale. La 1 martie 
jucăm la Constanța cu Olimpiakos Pi
reu, în cadrul „Cupei balcanice", la 
6 martie avem etapă de cupă, iar la 
13 martie... primul joc din retu
rul campionatului.

5. — Pentru retur ne propunem să 
folosim în continuare metodele care 
s-au dovedit eficiente în prima parte 
a campionatului. Cu ajutorul lor și 
al altor metode moderne de antrena
ment, pe care le vom adăuga pe par
curs, vom încerca să realizăm sta
bilizarea trăsăturilor însușite corect 
din orientarea generală de joc ; în 
așa fel încît, progresiv, să putem 
aulica integral toate caracteristicile 
orientării : joc dinamic, constructiv, 
colectiv-ofensiv și mai ales EFICACE.

G. NICOLAESCU

AMINTIRILE MELE
2 U T U L LA POARTĂ

ența .ea de fotbalist, mai ales că 
(au spus-o alții) am avut reputația
i bun șuter.
a vîrsta de 10 ani, cînd am în- 
ît fotbalul, nu mă preocupa mar
ia golurilor. Eram atras mai mult 
conducerea mingii și mai ales de 
ding. Urmăream vedetele timpului, 
itudiam driblingul și mișcările cu 
gea. Dintre toți, impresia cea mai 
troică mi-a lăsat-o Baratki. Pre- 
rea mea se rezuma la jocuri pe
ii mici, cu jucători puțini (8—12). 
:erea cea mai mare era manevra-

mingii. Rareori și numai cînd 
n în ‘ața ei vedeam poarta. Abia 
la A; -13 ani poarta făcută cu 
izdane sau pietre a devenit mai... 
ă și am început să-i acord aten- 
Cînd ajungeam în fața ei prin 
linguri eram tentat să împing min- 

în spațiul acela ademenitor. Nu 
mintf'-golurile marcate și nici niște 
ții grozave... Abia pe la 14 ani am 
mit conștient de manevra propriu- 

a șutului. Cam la acea vîrsta a 
put să-mi placă să marchez. In 
iul rînd am căutat să-mi formez 
îiul" porții, să știu unde este ea 
irice moment, să fiu atent la por- 
și la ce face el. Căutam să trag 
des și să mă pregătesc pentru șut. 
și perioada în care am început să 
antrenez în cadrul unei echipe 

:vărate“, din Uioara, unde acti- 
ca ji>j>.ior. începusem să fac exer- 
de ' .as cu antrenorul și acestea 

i foarte gustate de noi, copiii, 
renunțasem, însă, la jocurile noas- 
dinainte, pe spații reduse, fie în 
ea școlii, fie pe maidan. Antre- 
entele cu echipa însemnau doar 
plus.

La 15—16 ani mă aflam la Vic
toria Cluj. Crescusem ceva în greu
tate (aveam 56 de kg) și mingea o 
simțeam mai... ușoară. Aș putea spune 
că abia la acea vîrstă piciorul a în
ceput să se regleze după ținta pe care 
o lua ochiul. începusem să trag cu 
forță, fără să abandonez însă min
gile plasate spre colțurile porții. îmi 
permit să redau în cîteva cuvinte sche
ma de antrenament din această pe
rioadă, pentru că ea constituia pe 
atunci metoda mea de pregătire.

Marți antrenamentul meu se desfă
șura astfel : intram pe teren și după 
ce făceam cîteva ture, mă instalam cu 
alți atacanți la o poartă. Trăgeam din 
conducere, din dribling, sau din cîte 
o pasă, circa 30—35 de minute. Urma 
apoi trasul din centrări, în special din 
aer, cu capul, cu piciorul drept, cu 
stîngul. Cu totul. încă 30—40 de mi
nute.

Apoi, antrenorul ne punea să jucăm 
fie „victoria” fie „miuță", mai bine 
de o oră, în care urmăream practic 
tot trasul. La sfîrșit rămîneam cu por
tarii și mai trăgeam pînă se întuneca 
Făceam rămășaguri cu colegii pentru 
nimerirea țintelor. într-un antrena
ment trăgeam cam 60—70 de lovituri 
(nu aveam suficiente mingi). Joi fă
ceam aceeași introducere în antrena
ment, cu încălzire (șuturi la poartă) 
timp de 20—30 de minute, după care 
urma jocul cu juniorii. La sfîrșit 
„porția" de 30—35 de minute de tras 
din centrări fără adversar. în afara 

acestor antrenamente, miercuri sau vi
neri (cînd timpul era frumos), ve
neam cu prietenii din echipă și exe
cutam lovituri la poartă din locuri fixe 
(semidistanță, 16—18 m). De astă dată 
aveam mingi mai muite și trăgeam 
circa 60 de lovituri. îmi fixam locul, 
luînd în considerare portarul, pe care-1 
zăream ca o umbră. Piciorul se regla, 
parcă fără nici un efort și mingea 
atingea ținta. Deprinderile din copi
lărie începeau să dea roade. Marcam 
din ce în ce mai mult. Din această 
perioadă a început de fapt carierea 
mea de „șuter". Niciodată nu m-am 
gîndit câ aș putea să ratez...

Trăgeam, din ce în ce mai des, 
atît la jocurile disputate la școală, 
cît și la cele de la echipă, căutînd să 
reproduc la antrenamente poziții de 
joc. Dar trasul de atunci era doar o 
„pișcătură" de țînțar. Abia de la 17— 
18 ani șutul a devenit puternic și pre
cis, atît eît era necesar pe acea vreme. 
Era un tras mult mai tehnic. Apără
rile la intercepție, cu mari culoare, îmi 
ușurau sarcina tactică. La această 
vîrstă am intrat în echipa I a Victo
riei Cluj (1938 — în jocuri amicale 
și în 1939 — în jocuri oficiale) unde 
am început antrenamentele în privința 
trasului la poartă. Crescusem fizic, 
aveam 1,70 m și 67 kg. Picioarele lo
veau din ce în ce mai puternic, min
gea. Nu mă mai stinghereau con
dițiile de viteză și pozițiile neobiș
nuite ale corpului. Aproape că sim
țeam poarta fără s-o văd și găseam 

repede „poteca" printre fundași. Nu 
aș putea spune că nu trăgeam alături. 
Firește, mai și ratam. în această pe
rioadă șutul meu devenise mai variat, 
deși avea momente și de imprecizie 
din cauza adversarilor mai buni. Nu 
m-am speriat de asta, căci zilnic cău
tam să-mi îmbunătățesc precizia și- 
moralul.

De la Victoria Cluj am plecat la 
Mica Brad, pe acea vreme în divizia 
A. Aici, ca și la Cluj, antrenamentele 
s-au desfășurat la fel. Un plus de 
gimnastică pentru forță, care simțeam 
că-mi dă mai mult echilibru și putere, 
începusem, ca urmare a antrenamen
tului, să trag de la semidistanță. A- 
proape la fiecare joc marcam cel puțin 
un gol. Este drept că încercam să trag 
și din unghiuri dificile sau brusc, de 
pe loc, fără pregătire. Nu mă mai 
speriam chiar dacă eram față-n față 
cu portarul, căci „plasam" cu latul 
direct la colț, fie fentînd, fie fără să 
fentez. îmi rămăsese această deprin
dere de la vîrsta fragedă, fiindcă îmi 
plăcuse și o exersasem mult. Consa
crarea ca finalizator am cunoscut-o în 
1947, la C.F.R. București. De altfel, 
aici și antrenamentele s-au schimbat, 
devenind mai complicate, mai obosi
toare. Greutatea mea atinsese 75 kg 
la 1,73 înălțime. Nu era o problemă 
să trag scurt, fără pendulare, sau 
după o fentă, jenat, de la semidistanță. 
Apărările deveniseră mai ermetice. Ele 
puneau acum probleme tactice dificile 
în faza premergătoare trasului. Apă
ruse marcajul strict al W.M.-ului. 
Ceva mai mult. Fusesem reperat ca 
„periculos”, astfel că eram ținut în 
permanență de cel puțin un adversar, 
uneori chiar de doi. Din această cauză 
am început să mă antrenez mai atent 
în ce privește stăpînirea mingii cu 
mișcări scurte, driblingul și trasul de 
la distanță în noile condiții tactice. 
Observasem că la 16—20 de metri zona 
se aglomerase foarte mult. Venind 
prin pase din spate, la distanțe de 
25—30 de metri aveam locuri mai li

bere ; repetam des la antrenamen 1 
zilnic trasul cu protecția mingii, trasul 
de la distanță cu adversar (1—2). 
Căutam să repet singur, în alte zile 
decît cele de antrenament. Mă te
meam de ironia colegilor sau a celor 
de pe margine, dacă eventual comi- 
team o greșeală, fapt care putea să 
ducă la un sentiment de frică de 
„tras" și atunci... adio goluri 1

în joc, ratam la începutul acestei 
perioade, dar nu mă temeam, fiind 
convins că fiecare săptămînă în plus 
îmi va reda abilitatea trasului, ca odi
nioară. Erau și zile cînd piciorul nu 
mă mai asculta cu atîta precizie. Nu-1 
mai simțeam ușor. Căutam singur să 
aflu cauzele și să le remediez. Și reu
șeam. Dovadă că, în această perioadă, 
am revenit la marcarea a cel puțin 
un gol de meci, realizînd 25—30 de 
goluri în campionat.

Desigur că metodele mele sau ale 
antrenorilor mei n-au cuprins lucruri 
extraordinare. A fost vorba însă de 
pasiune și muncă de la o vîrstă fra
gedă, ajutată de încrederea și înțe
legerea celor ce veneau la meci sau 
scriau în presă. Eficacitatea cere un 
complex de mijloace, dar în special 
cere timp și răbdare.

Azi ne aflăm într-un moment difi
cil de adaptare la jocul aglomerat 
și agresiv al apărărilor. Dar și el va 
fi depășit. Riposta atacanților trebuie 
să fie pregătirea în actualele condiții, 
cu pasiune, răbdare și pricepere.

Invit și pe alți colegi ai mei să îm
părtășească cîte ceva din „secretele" 
măiestriei lor de odinioară în privința 
trasului la poartă, pentru ca jucătoții 
noștri să aibă un material cît mai 
bogat. '

Citind aceste amintiri, publicul care 
ne insuflă oxigenul de care avem nt- 
voie, va înțelege că pe vînt, ploai’e, 
zăpadă sau arșiță noi ne-am străduit 
și ne vom strădui să-l mulțumim. j

BAZIL MARIAN 
antrenor federal



Boxerii de la Dinamo Craiova
in Poloniaau evoluat

care tn ultima

o mare 
care l-au de- 
deși el ciști-

periculoase cu capul, fapt 
F.

Echipa de box Dinamo Craiova a 
întreprins recent un turneu în R. P. Po
lonă. Prima întîlnire s-a disputat în 
orașul minier Iaskcembie și s-a încheiat 
la egalitate: 10—10. In formația po
loneză au figurat pugiliști de valoare, 
ca Powroznik, Kowalewski, Palukie- 
wiez, Kolinski. Dintre boxerii craioveni, 
o frumoasă impresie au lăsat Carol Pop, 
Mihai Goantă, Ion Ilodoșan, Ion Ma
nole, Florian Pătrașcu.

Iată rezultatele tehnice: G. Pop b. 
ab. 1 Partyka ; Powroznik b. p. I. Ma
nea ; M. Goantă b. p. Rudny; F. Pă
trașcu b. p. Kowalewski; Palukiewicz 
b. p. I. Enache; I. Hodoșan b. ab. 2 
Szmaida; Kalinski b.p. E. Constantinescu; 
I. Manole b. ab. 2 Brolik; Bieniek b. 
p. St. Panduru ; Sykora b. ab. 1 I Să
nătescu.

Cea de a doua întîlnire a avut loc sgjaasaEI 
la Katowice. De data aceasta, tehni
cienii polonezi au schimbat complet e- 
chipa, aducînd pe ring, printre alții, 
pe campionul olimpic Kasprzyk, precum 
și pe fostul campion european Pietrzy- 
kowski. în formația poloneză a mai fi
gurat, de asemenea, cunoscutul interna
țional Guttman.

Gazdele au cîștigat, foarte greu, cu 
scorul de 11—9, la obținerea acestui

rezultat adueîndu-și însă 
tribuție" arbitrii polonezi, 
clarat pe Goanță învins, 
gase clar.

REZULTATE TEHNICE: G. Pop b. 
ab. 2 Kuzmierz; I. Mihăileanu egal cu 
Zgoda ; Guttman b. p. M. Goanță (con- 
firmînd forma deosebită pe care o de
ține, Goan(ă a dispus la cel puțin două 
puncte de Guttman, 
repriză a recurs la țineri repetate, la 
intrări 
pentru care a și fost avertizat) ; F. 
Pătrașcu b. p. Grigorowski; Tkocz b.p. 
I. Enache; I. Hodoșan b. ab. 1 Korona; 
Kasprzyk b. p. E. Constantinescu; I. 
Manole b. k.o. 2 Smunyak. Pyetrzy- 
kowski b. ab. 2 Panduru ; Kulak b.k.o. 
1 I. Sănătescu.

ION CETĂȚEANU-arbitru

Schioara francezâ Christine Goitschel în timpul probei de slalom uriaș 
pe care a cîștigat-o la Val d'lsdre, în fața compatrioatei sale Madeleine 
Bochatay. Foto : A.F.P.
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Tur de orizont în handbalul internațional
B PREGĂTIRI INTENSE PENTRU CAMPIONATUL MONDIAL DIN 1967 • NUME NOI Șl 

VECHI TN LOTURILE REPREZENTATIVE • CE FAC HANDBALIST!! NOȘTRI ?

început preliminariile campiona- 
mondial masculin de handbal, 
pentru pasionații noului sport

România pe locul IX 
din lume la atletism

Participarea la Turneul Olimpic 
de volei iu discuția f.l.V.
ROMA, 23 (Agerpres). — între 

7 și 9 ianuarie se vor desfășura 
la Roma lucrările Consiliului 
administrativ al Federației inter
naționale de volei. Pe ordinea de 
zi a dezbaterilor figurează, prin
tre altele, problema participării la 
turneele din cadrul Jocurilor 
Olimpice din 1968. Consiliul ad
ministrativ al F.l.V. va stabili da
că la Jocurile Olimpice vor par
ticipa automat — în afara gazde
lor — toate echipele medaliate 
la Tokio, sau numai cele clasate 
pe locul I. De asemenea, se va 
hotărî dacă se va ține seama de 
locurile ocupate la campionatele 
mondiale și continentale.

In cadrul dezbaterilor se va mai 
discuta proiectul referitor la 
schimbări în statutul F.l.V. pre
zentat de țările sud-americane, 
precum și interpretarea unor pre
vederi ale actualului regulament 
de joc.

Au 
tului 
Prilej 
olimpic (după cum se știe, handbalul 
va figura în programul J.O. din 1972) 
să trăiască înfrigurarea specifică ma
rilor întreceri, care urmează să cali
fice (sau nu) echipele lor pentru tur
neul final din Suedia, din 1967.

Aceste preliminarii fac și mai in
tensă activitatea din lunile de iarnă, 
pentru că sînt programate și partide 
amicale care au ca scop pregătirea și 
rodarea loturilor de jucători. Actua
lul sezon este mai bogat ca oricînd, 
tocmai datorită atenției cu care se 
pregătesc majoritatea reprezentative
lor, al căror țel final este titlul mon
dial, deținut în prezent de echipa 
reprezentativă a țării noastre.

CÎTEVA FAPTE SEMNIFICATIVE

țări, cum este 
care l-a uti-

cătorii lor aflați în alte 
cazul forului norvegian, 
lizat pe Gulden, jucător al clubului 
elvețian Grasshoppers Ziirich.

• Diferiți antrenori asistă în ca
litate de observatori la jocuri interna
ționale (francezul P. Lacoux a fost la 
«Cupa orașului București" pentru a 
urmări echipa Budapestei ; antreno
rul lotului R.D.G., H. Seiler, a fost 
prezent la meciul România — R.F.G.).

Toate acestea sînt suficiente pentru 
a demonstra cîtă importanță se acor
dă viitorului campionat mondial, care 
se anunță și mai disputat decît 
din 1964.

cel

lik (Cehoslovacia) ; Milkovici, 
mestar, Șarenkapa, Banjanin (Iugosla
via) ; Tiedemann, Langhoff, Pappusch, 
Muller (R.D. Germană) ; "
Liibking, Bartels, Honnige 
etc. Sînt jucători arhicunoscuți în lu
mea handbalului, care se pregătesc 
intens pentru ca să fie prezenți, 
succes, și la C.M. din 1967

CE FAC HANDBALIȘTII 
NOȘTRI?..

Pregătirile lor au continuat i 
Cupa orașului București"

Jag-

Bahrdt,
(R.F.G.)

cu

Flacăra olimpică pe drumul

• Pregătirile au fost începute mult 
mai devreme ca în alți ani. In Sue
dia, de pildă, antrenorul Curt Wad
mark a alcătuit din vară un lot larg, 
care a fost supus periodic unor pregă
tiri comune.

• Se perfectează turnee speciale de 
3—6 meciuri, în care se urmărește ve
rificarea unor elemente tinere și per
fecționarea jocului de ansamblu (e- 
chipa Iugoslaviei a susținut 2 jocuri 
în Polonia și unul în R.D. Germană ; 
reprezentativa R.F.G. a evoluat pe 
rînd la Praga. București și Belgrad ; 
U.R.S.S. a disputat cîte 2 partide cu 
Danemarca (14—15 și 16—16), Islan
da (18—17 și 16—14), și Suedia (15— 
14 și 19—21) ; naționala suedeză va 
întreprinde în martie un turneu în 
Cehoslovacia și Polonia).

• Unele federații fac apel la ju-

JUCĂTORI NOI, DAR ȘI 
CUNOȘTINȚE VECHI

Componența loturilor prezintă 
îmbinare a experienței 
dovadă că antrenorii sînt într-o pe
rioadă a căutărilor. Au fost selec
ționați mulți jucători tineri și unii au 
dat satisfacție. Lotul norvegian, de 
exemplu, cuprinde 5 handbaliști sub 
20 de ani : portarul Klepperaas, Gra
ver, Gunnerud, Reinertsen și Cappe- 
len. Ei au fost încercați cu bune re
zultate în două jocuri amicale cu Su
edia, pe terenul acesteia : 21 de go
luri din cele 33 înscrise de norvegieni 
se datoresc acestor tineri (Norvegia a 
cîștigat cu 21—19 primul meci și a 
terminat egal, 12—12, în al doilea). 
Federația iugoslavă a folosit la Bucu
rești o echipă, iar în turneul în Polo
nia și R.D.G. — alta.

în loturi întîlnim însă și vechi cu
noștințe, jucători cu mare experiență 
ca : Lindblom Jonsson (35 de ani și de 
123 de ori internațional I), Kămpen- 
dahl, Jarlenius, Arkevall (Suedia) ; 
Beneș, Duda, Mareș, Frolo, Bruna, Hav-

o
cu tinerețea,

dupa 
„Cupa orașului București" și meciu
rile cu Iugoslavia și R.F.G. Curînd, 
selecționata orașului București va ple
ca într-un turneu în R.D.G. (1—9 ia
nuarie, la Berlin, Schwerin, Rostock 
etc.) și R.F.G. (10—21 ianuarie, ia 
Lubeck, Bremen, Dankersen etc.). Echi
pa națională urmează să întreprindă 
un turneu în R.D.G., Danemarca, Nor
vegia și Islanda. Paralel au avut loc 
și se vor desfășura pregătirile lotu
lui de tineret (inclusiv juniorii cei 
mai talentați), menit să asigure re
zervele necesare primei echipe, ca și 
o bună reprezentare la campionatul 
mondial de juniori neoficial din mar
tie 1967. în Olanda.

Două competiții importante — două 
examene grele, pe care sperăm că 
handbaliștii noștri — antrenîndu-se cu 
seriozitate și rîvna din trecut — le 
vor absolvi cu același succes ca și pîuă 
acum.

Revista sovietică „Sportul peste hoțd-jo 
re“ a început publicarea clasamentelor .«■ 
la sporturile cuprinse în programul 
Jocurilor Olimpice, pe baza rezultate
lor obținute de sportivi în anul 1965. 
Primul clasament publicat se referă la 
atletism. La întocmirea lui s-au luat 
în considerare primele trei rezultate 
obținute de atleții țărilor incluse în 
clasificare.

în clasamentul general (masculin și 
feminin), România este situată pe locul 
IX din lume înaintea unor tari cu o 
puternică tradiție în atletism ca Fin
landa, Franfa, Italia și altele, iar în 
clasamentul rezervat atletelor tara 
noastră figurează pe locul V înaintea 
Australiei, R. F. Germane și Angliei.

Iată configurația acestor clasamente:
1. S.U.A. 193,5 puncte; 2. U.R.S.S. 

186 puncte; 3. R. D. Germană , 80 
puncte; 4. Polonia 72 puncte ; 5.U 
stralia 40 puncte ; 6. Ungaria
puncte; 7. R. F. Germană 28.5 punc
te ; 8. Anglia 22 puncte; 9. ROMA
NIA 20,5 puncte; 10. Finlanda 15
puncte; 11. Japonia 15 puncte; 12. 
Franța 14 puncte; 13. Belgia 13 punc
te ; 14. Italia 
11,5 puncte.

FEMININ : 
2. Polonia 35 
mană 34 puncte; 4. S.U.A. 27,5 punc-

ROMÂNIA 19,5 puncte; 6. Au- 
16) puncte; 7. Ungaria 16 punc- 
R. F. Germană 10 puncte; 9.

8 puncte; 10. Olanda 7,5 punc-

11,5 puncte; 15 Kenya

1. U.R.S.S. 87 puncte ; 
puncte; 3. 8. I). Ger-

P. GAȚU

Pe scurt
CIUDAD DE MEXICO (Agerpres).- 

Flacăra olimpică ce va arde ia Ciudad 
de Mexico în timpul celei de-a XlX-a 
edilii a Jocurilor Olimpice din 1968 
va fi adusă din străvechea localitate 
greacă Olympia pe aceeași rută ur- 

a

„L’Equipe“ despre stațiunile de iarnă

te ; 5. 
stralia 
te ; 8. 
Anglia 
te.

MASCULIN: 1. S.U.A. 166 puncte;
2. U.R.S.S. 99 puncte; 3. R. D. Ger
mană 46 puncte ; 4. Polonia 37 puncte ;
5. Australia 24 puncte.

mold de Cristofor Columb clnd 
descoperit America.

Flacăra olimpică va fi purtată 
alergători, apoi va fi transportată 
avionul și vaporul, iar pe teritoriul 
Mexicului o uriașă ștafetă formată 
din mii de atlefi o Va aduce pe sta
dionul olimpic, unde va ajunge In 
ziua deschiderii Jocurilor Olimpice.

din România
La

de
cu

PARIS 22 (Agerpres). — Ziarul pa
rizian de sport „L’EQUIPE* publică 
o informație referitoare la stațiunile 
de sporturi de iarnă din România. 
Sînt trecute în revistă stațiunile de 
iarnă Poiana Brașov, Sinaia și Buș-

teni. în încheierea articolului se arată 
că „în România stațiunile rezervate 
practicării sporturilor de iarnă sînt 
bine echipate și oferă condiții de con
fort, hoteluri, cabane amenajate în- 
tr-un minunat peisaj natural".

De pe pistele de gheață și zăpadă
Pe măsură ce sezonul de iarnă avan

sează, se intensifică pregătirile viitorilor 
participant! ’la „mondialele" de hochei. 
O telegramă din Montreal ne anunță că 
lotul național canadian a început antre
namentele sub conducerea fostului inter
național McLeod și a pastorului Bauer, 
ultimul fiind o figură binecunoscută în 
lumea hocheiului pe gheață. Ambii an
trenori au fost de acord să păstreze, în 
linii mari, alcătuirea echipei care a jucat 
și în ediția trecută a competiției, în ciuda 
insuccesului înregistrat. Aceasta pe mo
tivul că „experiența'* 
prima națională 
selecționați din 
este considerată 
alcătuirea unei 
și mature. Din __
alții, portarii Ken Broderick și Seth 
Martin, fundașii Mac Kenzie și O’Malley,

de anul trecut — 
a Canadei cu jucători 
mai multe cluburi — 
ca un prim pas pentru 
reprezentative puternice 
lot fac parte, printre

precum și linia de atac Bourbonnais, 
Deneen, Mac Lean.

între timp, și-a încheiat turneul In 
Canada și actuala campioană mondială, 
echipa U.R.S.S. Hocheiștil sovietici au 
evoluat recent în localitatea Spokane 
(S.U.A.) întrecînd cu 6—1 (0—0, 3—1, 3—0) 
formația ..Jets’.

Pregătiri se fac și pentru apropiata 
„Cupă a Dunării" la hochei. Federația de 
specialitate din Bulgaria a alcătuit lotul 
sportivilor care vor participa la întrece
rile de la Budapesta : Iliev, Haralampiev 
(portari); loncev. Nikolov, Țomakov, Mi
hailov. Iliev (fundași); Polianski, Botev, 
Mihailov. Dimov, Kolev, Gherasimov, 
Lesov, Georgiev. Nedialkov și Iankov 
(atacanți).

Și un rezultat inter-cluburl : la Berlin, 
Dynamo—Legia Varșovia 8—2 (2—1, 3—0, 
3-1).

Tot la Berlin s-a desfășurat și întîlni- 
rea amicală de patinaj viteză între re
prezentativele R. D. Germane și U.R.S.S. 
Atît la feminin, cit și la masculin, vic
toria a revenit patinatorilor sovietici. Pe 
primele locuri: Raztopcina (U.R.S.S.), 
Haase (R.D.G.). Zubariova (U.R.S.S.) — 
feminin ; Kaplan (U.R.S.S.), Semalkov 
(U.R.S.S.), Braun (R.D.G.) — masculin.

De pe pistele de gheață, la cele de 
zăpadă... Schiorii fac pregătiri pentru 
marea competiție de sărituri „Turneul 
celor 4 trambuline". Săritorii sovietici au 
avut un concurs de verificare pe tram
bulina de ia Kagolcvc, cîștigat de Kova
lenko cu 230 p. (sărituri de 72,5 și 73 m.). 
La Salzburg s-au întrecut cei mai buni 
săritori din Austria și Polonia. A învins 
austriacul R. Bachler cu 198,8 p., cea 
mai lungă săritură a sa măsurînd 81 m.

RIO DE JANEIRO. 
Federațiile de ciclism 
din America de Sud 
au hotărît să susțină 
candidatura Urugua- 
yului pentru organi
zarea campionatelor 
mondiale de. ciclism 
din anul 1967.
recentul congres de 
la Ziirich, s-a 
ferit să organizeze 
aceste campionate și 
orașul Brno în cazul 
că întrecerile amato, 
rilor se vor desfășura 
separat de competiția 
cicliștilor profesio
niști.

NEW YORK. Atleți 
și atlete din Austra
lia, U.R.S.S., Ceho
slovacia, Kenya, An
glia șl alte țări au 
fost invitați să par
ticipe la concursurile 
pe teren acoperit ale 
S.U.A., care vor avea 
loc în luna februarie 
la New York și Los 
Angeles. Federația so
vietică a anunțat 
va deplasa un lot 
opt sportivi.

VARȘOVIA.

o-

că 
de

in

sferturile de finală 
ale «Cupei campioni
lor europeni" la hand
bal masculin, formația 
poloneză 
claw a 
Varșovia 
pioana 
Aarhus.

Slask Wro- 
întîlnit la 
pe cam- 

Danemarcei, 
______ Victoria a 
revenit handbaliștilor 
polonezi cu scorul de 
27—18 (16—8).

MOSCOVA.
grup de șapte para- 
șutiste din Uzbekistan 
au stabilit un nou

U n

Pe scurt
record 
proba 
grup cu aterizare 
punct fix. Sportivele 
sovietice, efectuînd o 
săritură de la 
metri, au aterizat 
2,38 m de punctul 
și au îmbunătățit 
1.45 metri vechiul

care 
RJD.

mondial 
de săritură

la 
în 
la

600 
la 

fix 
cu 
re

Tur

cord mondial 
aparținea echinei 
Germane.

BRUXELLES,
neul internațional de 
baschet masculin de 
la Bruxelles a luat

sfîrșit cu victoria 
echipei Slavia Pratj£ 
în meciul decisiv; 
baschetbaliștii cey - 
slovaci au învins for
mația Malines (Bel
gia) cu scorul de 94— 
81 (40—40). Pentru
locurile III—IV s-au 
întîlnit echipele Spar
tak Brno și Racing 
White. Victoria a re
venit primei echipe 
cu 76—74 ( 47—39).

TALLIN. Cu o rundă 
înainte de termina
rea campionatului u- 
nional de 
clasament 
marele maestru Leo
nid Stein cu 13 punc
te, urmat de Poluqa- 
evski 
cu cîte 
fiecare. în 
dă, Stein 
Buhman, 
cu Osnos 
evski cu 
Specialiștii 
că Leonid 
mari șanse să cuce
rească pentru a doua 
oară titlul de cam
pion unional.

Pe scurt

șah, în 
condțf'5;

și Taimanov
12,5 puncte 

ultima run- 
joacă cu 
Taimanov 
și Poluga- 
Bronstein. 
consideră 

Stein are
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