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La București și Budapesta Mâine
la Floreasca

Hocheiștii români susțin importante 
partide internaționale

DERBIUL VOLEIBALIȘTII: MASCULIN 
RAPID-DINAMO

Momenl din ultima intllnire 
de campionat Rapid — Di 
namo. In atac: Nicolau 
(Rapid); la blocaj: Derzei și 

Tirlici
Foto : A. Neagu

Hocheiștii din selecționata de 
tineret a țării noastre vor parti- 

' ța duminică și luni la o nouă 
'..trecere internațională, care se 
înscrie pe linia preocupărilor fe
derației de specialitate pentru 
deplina „rodare" a generației ti- 
r.ere, prin organizarea unui nu
ntă/ sporit de jocuri cu adver
sari diferiți și de o valoare mai 
ridicată. De această dată, for
mația noastră reprezentativă va 
evolua în compania selecționa
tei de tineret a R.P. Ungare, 
alcătuită în totalitate din jucă
tori ai unor formații budapesta- 
ne care s-au pregătit serios în

De la trimisul nostru special, C. Mantu:

Fotbaliștii echipei 
evoluează la

FRANKFURT PE MAIN, 24 
(prin telefon). — Echipa de 
tineret a tării noastre a sosit 
vineri după-amiază la Frankfurt 
pe Main. Fotbaliștii români vor 
rămînc peste noapte în acest oraș, 
urmînd ca mîine să-și continue 
drumul cu autocarul la Neun
kirchen, unde vor fi găzduiți în 
hotelul „Zum IIbr“. Duminică 
echipa noastră va întîlni forma
ția locală Borussia Neunkirchen 
care activează în liga întîi din 
campionatul R. F. G. Sîmbăta 
trecută, Borussia a evoluat la 
Karlsruhe unde a terminat la e- 
galitate (1—1) cu formația lo
cală.

Partida de duminică va începe 
la ora 14 și va fi condusă de 
‘o arbitru german. Echipele vor 

alipea următoarele formații pro- 
baffle:

SEL. DE TINERET: Constan- 
tinescu — S'ătmăreanu, Boc, 
Grăjdeanu, Deleanu — Ștefânes- 

In „atelierul de campioni" de sub tribunele stadionului Republicii se lucrează, zilnic, cu mare strguintă. Antrenorii 
Nicolae și Maria Navasart de la clubul Steaua, nu au uitat că succesele caiacului și canoei românești, la care au contribuit 
din plin. Înseamnă totodată mari obligații

Tokio a început după Roma. Mexic a început după Tokio Foto i Paul Romoșan

lunile septembrie și octombrie 
în Cehoslovacia.

Meciul este așteptat de tehni
cieni cu interes, deoarece prima 
linie de atac a echipei noastre 
de tineret va... absenta (motivat) 
fiind inclusă în selecționata care 
participă la „Cupa Dunării". 
Lipsită, deci, de aportul lui Ște
fan, Tarciu și Bașa echipa care 
va evolua mîine și luni pe pati
noarul artificial va avea un și 
mai pronunțat caracter „tine
resc" fiind promovați ca jucători 
de bază juniorii Marian, Moiș, 
Iordan și Gheorghiu. Lor li se 
vor adăuga cîțiva hocheiști mai 
experimentați, care nu au fost

noastre de tineret 
Neunkirchen
cu, Dobrin — Matei, Frătilă, 
Cuperman, Moldoveana. (Din lo
tul nostru mai fac parte Nicu- 
lescu, Stoenescu, Moeanu, Pan- 
tea, Naghi și Stoicescu).

BORUSSIA NEUNKIRCHEN: 
Kirsch - Schroder, Peter - Melcher, 
Hayden, Schock-Mav, Simmet, 
Wingert, Kuntz, Giirts.

Pregătirile lotului de handbal
Echipa A a ciștigat turneul-fulger de ieri
Pregătirile handbaliștilor noș

tri fruntași în vederea apro
piatului turneu în R.D.G. și 
R.F.G. au continuat ieri după- 
amiază în sala Floreasca. De 
data aceasta, lotul reprezenta
tiv a susținut jocuri în cadrul 
unui turneu-fulger special or
ganizat în acest scop. Au par
ticipat două echipe ale lotului 
(numite A și B), Steaua și 

prezenți la meciul cu formația 
„Sibir". Este vorba printre alții 
de Ioanovici, Otvos și Tăbăcaru.

Cu alte cuvinte se poate spu
ne că antrenorii Gabriel Cos- 
man și Nicolae Zografi vor a- 
vea un bun prilej de a verifica 
și alți tineri jucători, ceeace este 
foarte important, știut fiind fap
tul că Ia mijlocul lunii ianuarie 
selecționata de tineret va între 
prinde un turneu în Polonia 
unde se va putea face, de fapt, 
o și mai bună estimare a poten
țialului lor.

Oaspeții sînt așteptați să so
sească duminică dimineața cu 
trenul, iar arbitrii cehoslovaci 
Pazout și Krnavec (primul a mai 
condus jocuri în țara noastră) în 
cursul zilei de azi.

Primul meci are loc mîine p« 
patinoarul artificial, începînd de 
la ora 17, iar cel de al doilea 
luni de la ora 19.

Ieri a părăsit Capitala îndrep- 
tîndu-se spre Budapesta Iotul re-
prezentativ de hochei, care va 
participa la cea de a IV-a ediție 
a „Cupei Dunării", alături de 
selecționatele orașelor Budapes 
ta, Belgrad și Sofia. Mîine, în 
prima zi a întrecerii, echipa 
București întîlnește selecționata 
Sofiei ; in deschidere. : Buda
pesta — Belgrad

Știința. Victoria a revenit for
mației A (Bogolea-Iacob, Gruia, 
Oțelea, Nodea, Hnat, Costache 
II și Costache I), care a dis
pus în meci decisiv cu 8—4 
(3—1) de echipa B (Redl-Pa- 
raschiv, Goran, Moser, Nica, 
Popescu, Ivănescu și Mari
nescu). Pe locurile următoare 
s-au clasat Steaua și Știința.

Sălile din Capitală și din alte 
șapte orașe (B. Mare, Brașov. 
Timișoara, Galați, Iași, Petroșeni 
și Craiova) găzduiesc mîine uns
prezece partide masculine ale 
campionatului național de cate
gorie A. Și toate »înt de mare 
importanță pentru stabilirea or 
dinei echipelor la finele primei 
părți a campionatului, așa cum 
foarte clar s-a putut vedea din 
programul etapei, publicat o 
dată cu clasamentele la zi.

In grupa masculină a seriei 
secunde, pînă la terminarea tu 
rului, mai este însă de jucat 
o etapă în afara celei de mîine. 
cînd principalul meci din acest 
„pluton" de echipe are loc la 
Craiova, între Electroputere și 
Viitorul Bacău. In schimb, la 
seria I, formațiile masculi

Astă-seară, finala campionatului național de box pe echipe

CINE? DINAMO sau STEAUA?

Mihai Nicolau (dreapta) intr-un schimb de lovituri cu 
P. Cimpeanu

Astă-seară, în jurul orei 22 
vom cunoaște noua campioană 
națională de box. Pentru acest 
ultim „act" al campionatului 

ne, prin jocurile de du
minică, „trag cortina" peste pri
mul act al confruntării fruntași
lor voleiului românesc. Prin a- 
ceasta, desigur, „rubrica" res
pectivă a programului reține în 
mod deosebit atenția. Dar și în 
largă măsură prin prezența în- 
tîlnirii nr. 1 din sala Floreas
ca, între Rapid București, cam
pioana țării, și Dinamo Bucu
rești.

Simpla anunțare a acestei par
tide constituie cea mai convingă
toare invitație la un spectacol de 
înaltă calitate. Așa a fost în
totdeauna meciul masculin de 
volei Rapid — Dinamo, așa pu
tem crede că va fi și acum. Ne 
promit, de altfel, și antrenorii 
echipelor oponente, maeștrii 

pe echipe, care se va disputa 
în sala Floreasca, formațiile 
Dinamo și Steaua s-au pregătit 
cu multă rîvnă. Antrenamentele 
s-au încheiat. Antrenorii vor 
prezenta, azi dimineață, delega
tului general al reuniunii, D. 
Dimulescu, pe cei 20 de pugiliști 
la vizita medicală și la cîntarul 
oficial.

Finala Dinamo—Steaua se a- 
nunță, ca de fiecare dată, deose
bit de pasionantă. Rivalitatea 
sportivă a acestor formații frun
tașe în rîndul cărora activează

SPARTACDIADA DE IARNA A TINERETULUI

Campionii de la Tg. Frumos...
Duminica trecută, sportivii 

din Tg. Frumos au avut o zl... 
plină. Membrii asociației spor
tive Avîntul au asistat la pa
sionante întreceri de trîntă, 
haltere, șah și tenis de masă 
la care au fost desemnați cam
pionii primei etape a Sparta 
chiadei de iarnă a tineretului 
Cele mai disputate concursuri 
au avut loc la șah (120 de par- 
ticipanți) și tenis de masă 
(100). Dintre acei care au fost 
remarcați de organizatori pen

sportului J. Panova (Rapid) șî
S. Mihăilescu (Dinamo), și anus 
me de a se strădui ca la sfîrșia 
tul meciului să se poată spune 
că „elevii" lor au oferit publi
cului un volei de calitate, o lup-, 
tă sportivă frumoasă, de valoas 
rea unui veritabil derbi. Să fie 
o luptă sportivă care, totodată* 
să reprezinte — precum e de do-; 
rit — un prilej pe de-a-ntregul 
folosit în vederea dificilei în- 
tretceri ce-i așteaptă în „C.E.C.S 
atît pe voleibaliștii de la Rapid, 
cît și pe cei de la Dinamo, emi- 
sarele noastre (victorioase, să 
sperăm) în ediția actuală a com
petițiilor celor mai puternice e~ 
cliipe de club din Europa 1

— C. F. —•

un mare număr de pugiliști din 
loturile naționale — a dat loc 
întotdeauna la dispute extrem 
de dîrze și spectaouloase.

De-a lungul anilor, campiona
tul național pe echipe a fost 
dominat net de boxerii clubu
lui dinamovist, care au cucerit 
titlul de șase ori (1955, 1957* 
1958, 1961, 1963 și 1964). Pu- 
giliștii de la Steaua au ieșit în-; 
vingătoi-i o singură dată (1962)* 
In 1956, titlul a revenit boxe-1 
rilor de la Voința, iar în anii 
1959 și 1960 competiția nu s-a 
disputat, fiind înlocuită cu în-i 
treceri dotate cu „Cupa F. R. 
Box*.

Cine va cuceri anul acesta 
titlul de campioană a țării ? Ți- 
nînd seama de... antecedente, 
de valoarea componențilcr ce
lor două formații, este posibil 
ca dmamoviștii să păstreze tr<x 
feul. Dar, pentru aceasta, tre-i 
buie să fie „de acord" și.., 
boxerii de la Steaua care, după, 
spusele antrenorilor lor, sînt ho-< 
tărîți să facă un meci de zilei 
mari.

Pentru conducerea partidelor* 
federația de specialitate a dele-< 
gat cinci arbitri, cunoscuți prin 
competența lor. Este vorba de I* 
Boamfă (Brașov), I. Ștefan (Ga* 
lăți), I. Dobre (Cîmpina), P. 
Malischi și N. Babețin (Bucu
rești). Finala Steaua — Dinamo 
va începe la ora 19 (r.c.).

tru .buna lor comportare amin
tim pe Ana Rusu și Florica 
Teodorescu la tenis de masă. 
Ana Grigor aș și Vasile Teo- 
doritu la șah, Isac Parfenie la 
trîntă (categoria 84 kg), Anton 
Nichifor și Ion Sevastian la 
haltere.

întreceri reușite au mai avut 
Ioc și în alte asociații sportiva 
din raionul Pașcani, ca de pil
dă la Tineretul Brăiești, Zotila 
Lungani, Recolta Bălțați si al
tele. C. LALUCI-corespondent,



Pași înainte in sportul de performanță Sc poate mal mult la gimnastică Există sau nu

Făcînd un bilanț al rezultatelor obți
nute de sportivii din regiunea Crișana 
■în 1965, putem trage concluzia că în a- 
icest an s-a muncit mai bine ca în tre- 
tcut, că activitatea sportivă de perfor- 
rmanță a făcut unii pași înainte. Ca urma- 
ije a unei munci de selecție mai judi- 
cCioase și a îmbunătățirii calității proce- 
isului instructiv-educativ, o serie de spor 
jitivi din regiunea Crișana au devenit 
tcampioni naționali de juniori, iar alții 
,au fost selecționați în loturi reprezenta- 
;tive ale țării. Sportivi ca Margareta Cos- 
țtin, Eva Mesaroș, Cornelia Toma, loan 
iChiovari, Adalbert Toth (atletism), cam- 
•pioana la sărituri de la trambulină (ju- 
iniori) Mariana Farcaș, Petre Mărcuțiu, 
\Ecaterina Varga șl Maria Boșca (gimnas, 
tică), scrimerii Tiberiu Pap, Tiberiu Ba- 
niai, luptătorii Iosif Moca și A. Fekete, 
'halterofilul Mihai Chițac, sînt numai 
cîțiva dintre tinerii din regiunea Cri
șana care s-au impus în activitatea com- 
petițională din ultima vreme. Pornind 
.de la premisele acestui an, regiunea Cri 
șana și-a propus să dea lotului nostru 
(Olimpic pentru Ciudad de Mexico cel 
puțin 10 sportivi. In secțiile de perfor-

Boxul orădean

în progres

In cele două secții de box din Ora
dea (A. S. Armata și C.S.O. Crișul) 
activează un număr de peste 70 spor
tivi legitimați. Obiectivele propuse pe 
anul 1965 au fost îndeplinite și chiar 
depășite de elevii antrenorului Tiberiu 
j4cs, care funcționează la ambele sec
ții. Orădenii au avut o frumoasă com
portare în campionatul pe echipe, cîș- 
tigîndu-și dreptul de a participa în 
turneul final al competiției. Trei spor
tivi (Gh. Vințe, Gh. Gologan și Al. 

'.Șerban) au îndeplinit normele de cla
rificare pentru categoria I. Boxerii o- 
;rădeni au cucerit și „Cupa Eliberării". 
iEsle îmbucurător faptul că sc observă 
•orientarea spre un box tehnic. Antreno
rul respectiv este îndrăgostit de pro
fesia aleasă și muncește cu multă pa
siune. Totuși, un singur antrenor pen
tru 70 sportivi este foarte puțin ! Cu 
;atît mai mult n-am înțeles de ce n-a 
fost încadrat cu 1/2 normă profesorul 
de educație fizică cu specializare box, 

.Alexandru Barna, mai ales că prezența 
sa între pugiliștii orădeni ar fi fost 
./o arte binevenită.

Mai trebuie arătat că nici condițiile 
de pregătire nu sînt cele mai bune. 
Reparația sălii (fără aerisire, cu un 
singur duș etc) a fost mereu a mina
tă, deși fonduri pentru această lucrare 
au fost prevăzute. Este vorba de o 
neglijență condamnabilă. 

manță din Oradea, Beiuș, Marghita, 
există numeroși juniori de perspectivă, 
cu calități deosebite, tineri care pot rea
liza progrese mari și deci să se impună 
atenției selecționerilor.

Dacă totuși sportul de performanță din 
regiunea Crișana nu se situează încă 
la nivelul posibilităților maxime (în spe
cial la Oradea) aceasta este o deficiență 
care își are originea în lipsa de preocu
pare manifestată, cu cîțiva ani în urmă, 
de către organele UCFS din localitate și 
de antrenorii unor secții. Experiența 
acestui an ne-a dovedit însă că se poate 
face mai mult în regiunea Crișana, chiar 
și cînd condițiile de pregătire nu sînt 
dintre cele mai bune.

A trecut primul an din cei patru care 
delimitează două ediții ale Jocurilor 
Olimpice.

Plenara Consiliului General al UCFS din 
ianuarie a.c. a apreciat că una din principa
lele sarcini în perioada actuală o constituie 
îmbunătățirea continuă a activității sportive 
de performanță. Planul de măsuri adoptat cu 
acest prilej prevedea ca sporturilor olimpice, 
îndeosebi celor individuale, să li se acorde o 
atenție deosebită.

Continuînd raidul întreprins de ziarul nostru

pe linia oglindirii felului în care au fost în
deplinite sarcinile plenarei Consiliului Gene
ral al UCFS din ianuarie a.c., ne-am propus 
ca obiectiv - REGIUNEA CRIȘANA.

Anul 1965 a însemnat și pentru regiunea 
Crișana începutul unei activități de pregătire 
în vederea viitoarelor J.O. de la Ciudad de 
Mexico.

Ce s-a realizat, în această direcție, la cîteva 
sporturi olimpice ca atletismul, gimnastica, 
boxul, scrima, luptele și notația ? lată în rîn- 
durile de mai jos răspunsul :

Cînd se muncește cu pasiune...
iiir i'iiiw.iiw iRi'iiii itfi'i

In ultimii ani, Beiușul tinde să se 
afirme ca un important centru atletic. 
Atleți cunoscuți ca Vasile Mureșan (de. 
cation), Felicia Mîinea (aruncarea suli
ței) au avut scris pe prima lor legitima
ție sportivă „S.S.E. Beiuș”. Azi, Ion 
Chiovari (sportiv nominalizat) — 6,87 m 
la lungime (planificat 6,60), Marcel Hara- 
bagiu (junior și în anul 1066) — 13,56 m 
la triplusalt, Gh. Popa-Bota (4.15,9 pe 
1 500 m), Vanda Tempeanu (născută in 
1950) — 9,5 pe 60 mg, sînt numai cîțiva 
dintre atleții din Beiuș, eare s-au făcut 
cunoscuți.

Trebuie să spunem de la început că 
la Beius posibilitățile materiale (stadion, 
pistă, săli) sînt reduse, iar baza de se
lecție este insuficientă (în oraș nu există 
decît cîteva școli). Și, totuși, în ase
menea condiții, secția de atletism a 
S.S.E. Beiuș obține rezultate dintre cele 
mai frumoase. . .

Explicația este pasiunea pentru atle
tism a profesorului FRANCISC MATEI 
și a celorlalți profesori de educație fizi
că (D-tru Tudor, Ion Ilea — specializarea 
fotbal), care activează cu multă dra
goste pe linia descoperirii șl creșterii 
tinerilor atleți. Cu timpul, pasiunea a- 
cestor oameni l_a atras și pe președintele 

în regiunea Crișana există 10 secții 
afiliate la federația de gimnastică, 
dintre care opt cu o activitate oare
cum continuă. Spunem oarecum pentru 
că în afara secțiilor S.S.E. și Voința 
din Oradea, celelalte (în special din 
regiune) există doar ...în scriptele fe
derației. In Oradea sînt antrenori cu 
o bună calificare (Edmond Juncher, 
Elisabeta Pantici, Francisc Reti, Susana 
Bodor, Emeric Ban, Zoltan Balogh

Consiliului raional al UCFS, prof. Th. 
Pălcaș și astfel, la Beiuș, atletismul a 
„prins rădăcini". Cele necesare practi
cării atletismului au fost amenajate prin 
muncă voluntară. Dacă atleții din Beiuș 
nu beneficiază încă de cele mai bune 
condiții de pregătire, pasiunea, pe care 
profesorii lor le-au transmis-o, îi ajută 
să treacă peste aceste greutăți.

Cuvinte de laudă se cuvin și antreno
rului de lupte, Paul Gbnczi, de la Mar
ghita (singura secție de lupte din me
diul rural care activează în campionatul 
republican pe echipe). In secția pregă
tită de el activează cîțiva sportivi de 
valoare (crescuți la Marghita), dintre 
care Iosif Moca a fost deseori în lotul 
național.

Paul Gonczi este cunoscut în toată re
giunea ca un neobosit activist pe tărîm 
sportiv. El a fost văzut deseori prin 
comunele învecinate, selecționînd ele
mente dotate pentru secția sa. Dintre 
tinerii descoperiți de el loan Rați și 
Gheorghe Bodiș au calități excepționale. 
Performanța realizată de luptătorii de la 
Marghita (locul III în Campionatul pe 
echipe — seria a Il-a) este meritorie și 
edificatoare. 

etc), o bază de selecție corespunzătoa
re și, totuși, rezultatele nu sînt cele 
scontate. Cu excepția antrenorilor Jun
cher și Pontici, a căror activitate o 
putem evidenția, ceilalți nu-și aduc 
— cum ar fi firesc — contribuția la 
dezvoltarea gimnasticii în regiunea lor. 
Primul, în special, este foarte priceput, 
muncește cu multă pasiune. Este sin
gurul, de altfel, care a ridicat sportivi 
de valoare (Ecaterina Varga și Maria

Boșca au intrat în vederile federației, 
fiind sportive nominaliza te) iar în pre
zent mai pregătește multe elemente de 
perspectivă. Francisc Reti lucrează de 
mai mulți ani la liceul cu program spe
cial de educație fizică și, deși are sală 
și condiții bune de pregătire, n-a dat 
totuși nici un sportiv de valoare. Cei
lalți (Bodor, Ban, Balogh), deși au 
calificare superioară, riu-și aduc cu ni
mic aportul la dezvoltarea acestui sport 
iu Oradea.

Nu este mai puțin adevărat că nici 
biroul Consiliului regional al UCFS 
Crișana nu s-a preocupat în măsură 
suficientă — în ultimii ani — de acest 
sport olimpic. în toată regiunea Cri
șana nu există nici un covor de gim
nastică și nici un centru pentru copii. 
Nici comisia regională nu-și duce ac
tivitatea în mod corespunzător. Mem
brii ei n-au controlat și îndrumat sec
țiile din regiune si în consecință acti
vitatea acestora se rezumă numai la 
orașul Oradea. 

Sporturi olimpice neglijate
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bazin acoperit la Oradea?
awwiiiw—11

Pentru cei ce nu-s din partea locului 
și care ar vizita bazele sportive din Ora
dea, li s-ar părea că înotătorii din acest 
oraș au la dispoziție un frumos și mo
dern bazin acoperit. De fapt, un bazin 
acoperit există... dar nu pentru înotă
tori (sau cel puțin n-a existat in ultimii 
ani), pentru că el a fost transformat in... 
baie comunală cu apă termală. Or, înot 
de performanță nu se poate face într-o 
apă cu temperatura de 35°. După nume
roase insistențe din partea organelor 
UCFS din localitate s-a ajuns la o înțe
legere : 3 zile pe săptămînă pentru spor
tivi. trei zile... baie. In sfîrșit — se pare 
— de la 1 ianuarie 1966 bazinul va fi fo
losit în scopul pentru care a fost con- . 
struit.

Această stare de lucruri constituie una 
dintre explicațiile rezultatelor slabe obți
nute de înotătorii orădeni. Dar sîntem 
convinși că aceasta nu este singura cau
ză. La Oradea nu există nici un înotă
tor cu categoria I de clasificare! (Dcș* 
cu mai mulți ani în urmă, chiar înainta" 
de construirea „bazinului minune", aici 
au fost sportivi de valoare, mulți dintre 
ei selecționați în loturile reprezentative. 
Care este situația în prezent ? La Oradea 
există două secții de înot (S.S.E. și 
C.S.O. Crișul) în care lucrează 3 antre
nori : Emeric Freund, Al. Fekete și Vio
rica Chelemen. Cei mai buni 25 de îno
tători din Oradea (categoria a Il-a de 
clasificare) sînt in majoritate copii. Mul
te dintre recordurile regionale sînt deți
nute de copii, iar altele datează din anii 
1951, 1959, I960 etc. Iată cîteva cifre la 
fete : 100 m liber — 1:19,8; 200 m bras 
3:18,4. Băieți : 400 m liber — 4:52,4 (din 
1959); 100 m bras — 1:15,1 (din 1951) azi, 
cel mai bun rezultat 1:24,8; 100 m delfin 
(din i960) — 1:09,4 — azi, cel mai bun 
rezultat 1:34,9. Aceste cîteva date 
sînt edificatoare asupra valorii ac
tuale a înotului orădean. Situația natației 
orădene este inadmisibilă. Această stare 
de lucruri ar fi trebuit să dea de gindit 
organelor UCFS locale și, în spe
cial, antrenorilor respectivi. Posibilități 
există ! Echipa de polo antrenată de E- 
ineric Freund s-a clasat pe locul trei în 
campionatul național. Și — sîntem con
vinși — pregătirile nu s-au efectuat... pe 
uscat. Echipa a avut o pregătire constant 
bună în actualul campionat, dar proble
ma creșterii de noi cadre a fost neglijată 
de antrenorul respectiv. Nu este cazul 
să se gîndească — din timp — și la vi
itor ?

Mai trebuie arătat, că atunci cînd se 
muncește cu pasiune, cu simț de răs
pundere, se poate realiza mult mai mult. 
De pildă, antrenoarea V. Chelemen a 
lucrat — voluntar — timp de doi ani cu 
săritoarea Mariana Marcaș (și cu alți co
pii, la C.S.O. Crișul) și în acest an, 
sportiva respectivă a devenit campioană 
națională de juniori la platformă.

Performanțele atletice din Oradea sînt sub posibilități
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Alături de juniorul loan Chiovari, pe 800 m și 4:11,0 pe 1500 m, Florin 
din Beiuș, care și-a depășit obiectivul Ardeleanu — la a patra cursă în viața 

sa a realizat 4:17,4 pe 1 500 m — an
trenor Gaspar Pop, Octavian Tripon 
— 2:04,4 la 800 m — antrenor L. Kiss, 
Florian Andrieș — la marș și Elvira 
Sabo — înălțime — antrenor Al. Szol- 
nai) rezultatele promițătoare obținute 
de atleții orădeni se epuizează. Și, ți- 
nînd cont de faptul că Ia Oradea 
există condiții bune de pregătire (pis
tă corespunzătoare, materiale), că aci 
activează șase antrenori cu o califi
care superioară (L. Kiss și Irma Kiss, 
Al. Szolnai, Gaspar Pop, Paul Flora, 
Dumitru Mușat — ultimul numai de 
cîteva luni), apreciem că rezultatele 
în sportul de performanță sînt mult 
sub posibilități. în acest sens, este edi
ficator faptul că echipa regiunii Cri
șana a retrogradat în acest an din 
prima categorie a campionatului na
țional pe echipe. Cerîndu-i o explica
ție pentru slaba comportare a atleți- 
lor vicepreședintelui Consiliului re
gional al UCFS cu probleme tehnice, 
tov. Vasile Popa, acesta ne-a decla
rat : „Slaba comportare în campiona
tul pe echipe se datorește lipsei de 
responsabilitate a antrenorilor L. Kiss, 
Al. Szolnai, I. Kiss care, deși au fost 
avertizați de necesitatea pregătirii 
unor elemente la probele deficitare 
(400 m g, prăjină, greutate, 
marș) în vederea competiției 
ocu,pat de această problemă", 
tind această declarație cu 
maestrei emerite a sportului, 
Balaș, care a vizitat de curînd Ora
dea („rezultatele atleților din Oradea 
sînt slabe și datorită neînțelegerii

de performanță pe anul 1965 la sări
tura în lungime, regiunea Crișana mai 
are încă 3 atleți nominalizați din 
Oradea : Margareta Costin — 80 m g 
(se va specializa însă la pentatlon), 
Eva Mesaroș (100 și 200 m) și Corne
lia Toma (înălțime și lungime). Tre
buie să spunem — și nu fără păreri 
de rău — că dintre aceștia, numai 
Eva Mesaroș și-a realizat și chiar și-a 
depășit obiectivul pe anul în curs, dar 
numai la 200 m. Ea a avut planifi
cat 25,8 și-a realizat 25,8 ; la 100 m : 
planificat 12,3 — realizat 12,4. Ce
lelalte atlete au obținut rezultate mai 
slabe, și nu și-au îndeplinit obiecti
vele de performanță. Ba, mai mult, 
Margareta Costin a realizat o perfor
manță inferioară celei obținută în 
anul 1964 (11,9 pe 80 m g planificat 
11,3). Vorbind de performanțele acestei 

(Sportive, nu putem să nu amintim și 
de condițiile în care au fost realizate. 
Costin locuiește la Episcopia Bihor și 
este studentă la Institutul pedagogic 
din Oradea. Această distanță o par
curge zilnic, plecînd de acasă în zori 
și revenind noaptea. Și, nici C.S.O. 
Crișul Oradea, nici conducerea Consi
liului regional al UCFS Crișana n-au 
^contribuit cu nimic la îmbunătățirea 
(condițiilor ! de pregătire ale acestei 
sportive nominalizată. Și totuși, la 
pentatlon, Margareta Costin a obținut 
(3782 p, ceea ce corespunde cu locul 
J în țară.

Enumerînd și pe cei cîțiva juniori 
dnlentați, de perspectivă din Oradea 
Jflraian Magheru — 18 ani — 1:59,8

dintre antrenori") avem o imagine 
mai clară asupra activității atletice de 
aci.

în plus, mai trebuie arătat că ab
solvente ale I.C.F. (Maria luhas — 
chiar cu specializare atletism și Mar
gareta Soliom) nu lucrează în specia
lizarea lor și nici nu se interesează — 
așa cum ar fi firesc — de activitatea 
atletică.

De asemenea, mai există profesori 
de educație fizică a căror activitate în 
școală nu este corespunzătoare. Con
form programei de învățămînt, în 
toate școlile și la toate clasele, se pre
văd și unele probe atletice. Și totuși 
prof. Lucia Dumea n-a înscris la 
„Cupa școlarului" (o competiție cu 
scopul de a depista copii talentați) 
nici măcar un elev (! ?). în asemenea 
condiții este greu de prevăzut că at
letismul din Oradea va atinge curînd 
nivelul dorit.

fond și 
nu s-au 
Comple- 
părerea 
Iolanda

Deși în planul de măsuri întocmit de (S.S.E.) și Ioan Santay (C.S.O.), ulti
mul concurs oficial la care au parti- * 
iipat tinerii scrimeri ă fost la datt, 
de... li martie (? ?). Mai mult, la ■ 
concursul organizat la Tg. Mureș, ta 
tiare au fost invitafi sportivii de la 
C.S.O. Crișul, aceștia n-au putut par
ticipa pentru că clubul nu avea bani 
pentru costul biletului de tren (cazarea 
și masa le erau asigurate de 
zatori)!? Unde sînt fondurile 
zute pentru această disciplină 
vă, căci deși sîntem la sfârșitul 
bugetul sec/iei n-a fost cheltuit decît, 
cel mult în proporție de 60% ?

Un alt sport cu o veche tradiție la 
Oradea — luptele ■— are o soartă și 
mai grea. Din luna mai, secția de lupte 
a C.S.O. Crișul nu mai beneficiază a , 
sala de antrenament care i-a aparținut 
și nici de o altă încăpere unde spor
tivii să-și efectueze pregătirile. In 
aceste condiții nici nu mai este de 
mirare că elevii antrenorilor Iuliu Pan
tici și Iosif Tojer nu și-au îndeplinit 
obiectivele pe anul 1965.

Consiliul regional al l'CFS Crișana 
erau trecute o serie, de măsuri, ca: 
„Asigurarea unui sistem coiupetifional 
permanent". „Urmărirea — pe grafic — 
a antrenamentelor secțiilor de perfor
manța". „Măsuri pentru realizarea pla
nului <le perspectiva pe 4 ani" etc, am 
constatat o serie de rămîneri în urmă, 
ca urmare tocmai a neîndeplinirii aces
tor sarcini 1

Scrima orădeană, de pildă, care pen
tru J.O. de la Roma a dat lotului doi 
sportivi (Emeric Aroș și loan Szanto) 
azi nu are asigurat un sistem compe- 
titional corespunzător și, ca urmare, 
tinerii trăgători orădeni nu pot realiza 
progresul așteptat. Deși Oradea are și 
azi numeroși tineri de perspectivă (Ti
beriu Pap, Adrian Goicu, Iuliu Verzan, 
Iosif Fechete, Eugenia Ilarabagiu, Mi- 
haela Ionescu, Anton Băjenaru, Paul 
Poper, Maria Soloy, Aurel Cioară etc), 
aceștia nu se pot afirmu din cauza lip
sei de concursuri. Așa cum ne spuneau 
cei doi antrenori, Gheorghe Gylofolvi

organi- 
prevă- 
sporti- 
anului,

★ * ★

ceste cîteva constatări din activitatea desfășurată la unele sporturi olimpice ne-au 
condus !a concluzia că în regiunea Crișana s-a făcut un oarecare progres pe linia dez
voltării activității sportive de performanță. Dar, pentru ca sportivii din regiunea Crișana 
să poată participa la J.O. de ia Ciudad de Mexico și să obțină rezultate dintre cele mai 
bune este necesar ca succesele obținute pînă acum să fie bine consolidate. Unor spor
turi de bază, cu tradiție în regiune, ca atletismul, gimnastica, scrima, înotul, luptele, 
trebuie să li se acorde o mai mare importanță și deci și mai mult sprijin.

în regiunea Crișana er’stă activiști sportivi entuziaști, cadre de specialitate cu c 
înaltă calificare, tineri sportivi cu calități deosebite. Se cere o muncă mai intensă, ma: 
exigentă, care să ducă la dezvoltarea activității sportive de performanță, ia creșterea 
continuă a rezultatelor și la apropierea lor de cele mai bune cifre internaționale. Numai 
astfel sportivii din regiunea Crișana vor putea fi selecționați pentru vigoarea ediție a 
Jocurilor Olimpice.

Pagină realizată de MiHAI TRANCÂ



Interviu „original44
cu Mihae

— Mihaela, vrei să mă ajuți? Tre
buie să iau un interviu campioanei 
olimpice Peneș și nu știu cu Cd să 
încep.

— începe cu „Ce vă propuneți pen
tru anul 1966?“ Toți fac așa zilele a- 
cestea.

— Știi, eu aș fi vrut să fiu mai.., 
original.

— Intreabă-mă, atunci, ce face Vega.
— Vega fiind, cine ?
— Cățelușa mea lup, pe care am 

crescut-o cu biberonul și vitamine de 
cînd avea o săptămînă.

— Și... ce face ?
— Acum are cinci luni, e sănătoasă, 

foarte ascultătoare, foarte frumoasă și 
face cu mine antrenamente pe stadion.

— Ce-aș putea să te mai întreb eu?...
— Ceva tot „original1*, nu ? Stai să 

mă gîndesc. Asa: „De ce în locul ti
rului, baschetului, sau al altor spor
turi pe care le îndrăgisem în școală, 
A-am dedicat aruncării suliței ?“

— Chiar, de ce ?
— Intr-o după-amiază, tot ca acum, de 

iarnă, mi-a „căzut** în mînă biografia 
l_nei Zatopkova. M-a impresionat pu
ternic. La 24 de ani sportiva ceho
slovacă aruncă pentru prima oară sulița.
După ani de muncă perseverentă ajunge 
multiplă campioană. Are două fracturi. 
Cu mina în ghips, continuă totuși an
trenamentele și obține noi victorii. La 
38 de ani participă la J.O. de la 
Roma și ocupă locul II. Ambiția, mun
ca acestei mari sportive, m-au hotărit 
să-i urmez exemplul. Toți am avut 
un „erou*1 sau o „eroină**, la 13—14 
ani! Dumneata, nu ?

— Ba, da. Adică, cum să-ți spun... 
Sigur, am avut și eu „eioul** meu !

— Nu era unul cure punea mereu în- 
q>bări ?

Mihaela, zău, ne abatem de la 
„tradiție** ? Eu știu că numai repor
terul întreabă.

— Intr-un interviu... original?

la Peneș
'i 

țș- Spune-mi, unda crezi că-mi pC 
trec revelionul ?

— Pe munte.
— Exact I La Tușnad, ca fi in alfi 

ani. Stau două săptămîni acolo — fac 
fi antrenamente.

•— Foarte bine.
— Ești superstițios ? Nu ? Nici eu. 

Deși anul acesta am participat la 13 
concursuri, am cîștigat 13, media arun
cărilor este de 56,13 m și stau acasă 
la nr. 13. Ce spui?

— Mihaela, iar pui întrebări ?
— Nu sînt interesante ?
— Ba, da. Apropo: îmi dai voie să 

te întreb și eu ceva ?
— „Original" ?
— Da. „Ce îți propui pentru anul 

1966 ?“
— Păi, cu asta începe toată lumea !
— Bine, dar eu termin...

— Ai dreptate. Uite, îți răspund 
cu plăcere: în anul 1966 — doborîrea 
recordului mondial la suliță și intrarea 
mea la „medicină11. Mai tîrziu — me
dalie de aur la Jocurile Olimpice din 
1968, medic și antrenoare. LA MULȚI 
ANI !

nă dezvoltare. Sînt sarcini importante 
de producție ce trebuie duse la bun 
sfîrșit. Dar slaba activitate sportivă este 
și rezultatul muncii necorespunzătoare a 
consiliului asociației, interesului slab pe 
care îl manifestă cel mai mulți pentru 
sport. Apoi stăm slab și cu fondurile. 
De cînd a retrogradat echipa de fotbal 
cotizația nu s-a mai încasat în mod co
respunzător”.

D. MUNTEANU, membru UCFS (n. n. 
care nu face parte din consiliul asocia
ției și care totuși se mai ocupă de acti
vitatea sportivă. Documentele asociației 
sportive se află, de pildă, la dînsul) : 
„Consiliul nu prea s-a ocupat de înde
plinirea sarcinilor ce îi reveneau. Des
pre sportul de masă nici nu poate fi 
vorba. La noi campionatul asociației nu 
s-a organizat, iar la ora actuală nu avem 
nici un purtător al Insignei de polispor
tiv. Nici un tînăr n-a trecut măcar o 
probă. Cotizația nu se poate strînge (n.n. 
dintr-o slabă muncă organizatorică a 
consiliului), iar material sportiv nu a- 
vem aproape de loc. Cît privește Spar
tachiada de iarnă, pentru noua ediție 
în asociația noastră nu s-a făcut încă ni
mic, nici măcar deschiderea festivă".

AURICA CIOBANU, secretar al Comi
tetului U.T.C. pe uzină i «in general,

VASILE TOFAN

PE PODIUMUL DE ONOARE
Ca în fiecare an, ancheta pentru 

desemnarea celor mai buni zece spor
tivi dinamoviști ai anului a stîrnit 
un viu interes în rîndul membrilor 
clubului sportiv Dinamo. Rezultatul 
tradiționalei anchete organizată de re
vista „Pentru Patrie" a fost comunicat 
în cadrul unei ședințe festive la care 
au luat parte numeroși antrenori și 
sportivi din Capitală.

Pe baza scrisorilor primite la redac
ția revistei organizatoare a acestei an
chete, „Cei mai buni zece sportivi di
namoviști ai anului 1965" au fost de
clarați următorii : (în ordine alfabe
tică) 1. Vasile Antoniu, 2. Cristina 
Balaban, 3. Ion Cernea, 4. Ion Mo- 
zer, 5. Mihaela Peneș, 6. Vasile Pinciu,

Eustațiu Mărgărit despre... box

Un volum mare — un manual — cu 
coperte albastre, intitulat simplu : BOX. 
în coltul din dreapta, numele autoru
lui : EUSTAȚIU MĂRGĂRIT, maestru 
al sportului.

Apariția acestui manual nu consti
tuie o surpriză. De mulți ani fostul 
campion de box al țării la categoria 
pană și semi-ușoară duce o muncă di
dactică, el fiind asistent la catedra de 
atletică grea — secția box — a Insti
tutului de Cultură Fizică. Și, bineîn
țeles, cel care a făcut din fiecare meci

7. Ion Pîrcălab, 8. Ion Țiriac, 9. Zol- 
tan Vamoș, 10. Aurel Vernescu.

Aplauze, felicitări, premii... Sportivii 
dinamoviști au obținut anul acesta re
zultate de prestigiu. Canotorii Aurel 
Vernescu, Atanase Sciotnic, atleții 
Mihaela Peneș, Zoltan Vamoș, luptă
torii Ion Cernea, Cornel Turturea, că
lărețul Vasile Pinciu și mulți alții, au 
urcat de nenumărate ori podiumul în
vingătorilor în numeroase întreceri din 
țară și de peste hotare.

Am făcut această scurtă trecere în 
revistă a succeselor obținute anul aces
ta de sportivii dinamoviști, pentru că 
de ele sînt legate și numele altor 
maeștri emeriți și maeștri ai sportului 
care au primit „Fanionul clubului", cu 

al său o demonstrație de scrimă pngî- 
listică, transmite generațiilor mai tinere 
concepția sa despre box, învățîndu-le 
că, departe de a fi „o bătaie cu anu
mite reguli", boxul este un sport în 
care tehnica și rafinamentul sînt arme 
mai de preț decît forța. întreaga evo
luție în ring a lui Eustațiu Mărgărit 
ne-a dovedit acest lucru. Iar acum, 
profesorul Mărgărit aduce în plus ele
mente de studiu deosebit de convingă
toare.

în general, cursul editat sub titu
latura „BOX“ reprezintă o încercare de 
sistematizare a problemelor de bază ale 
teoriei și practicii boxului, constituind 
un punct de plecare în studiul amă
nunțit al tuturor laturilor procesului de 
pregătire în această disciplină sportivă.

Lucrarea se adresează studenților 
Institutului de Cultură Fizică, dar ea 
constituie un ajutor și pentru antre
norii care activează în cadrul secțiilor 
de box, pentru instructorii sportivi.

în cele 256 de pagini ale acestui ma
nual, bazat pe o largă bibliografie, sînt 
cuprinse multiplele probleme ale boxu
lui, legate de bazele sale generale, de 
tehnică, de metodica instruirii. Citind 
cursul îți dai seama că boxul este un 
sport greu, în care nu numai pumnul 
își spune cuvîntul, ci și o serie în
treagă de elemente ca : tehnica, respi
rația, viteza de reacție, concentrarea, 
simțul tactic etc.

J. B.

prilejul retragerii lor din activitatea 
sportivă competițională. Iată pe cei 
distinși, care în această festivă ședință 
și-au luat oficial rămas bun de la în
trecerile propriu-zise : Mircea Anas- 
tasescu, Leon Rotman, Ștefan Pon- 
gratz, Florica Grecescu, Alexandru 
Popescu, Frederic Orendi, Emilia Liță, 
Gheorghe Covaci, Gheorghe Bădulescu, 
Ion Cernea, Victor Sebe, Gheorghe 
Graur, Aurel Șelaru, Gheorghe Cal- 
cișcă, Sanda Grințescu, Constantin 
Gheorghiu.

întreaga noastră stimă pentru a- 
cești sportivi care ne-au reprezentat 
cu cinste țara în atîtea mari întreceri 
internaționale 1

Recenzie
Unde mergem?

AZI

SPECTACOLUL „MUZICĂ ȘI 
SPORT PE GHEAȚĂ". Patinoa
rul artificial „23 August” ora 
19,30.

BOX. — Sala Floreasca, în- 
cepînd de la ora 19 : Dinamo — 
Steaua, finala campionatului na
ționali pe echipe.

MÎINE

SPECTACOLUL „MUZICĂ ȘI 
SPORT PE GHEAȚĂ. Patinoarul 
„23 August" ora 19.30.

VOLEI. — Sala Floreasca, în
cepînd de la ora 8,30 : Lotul na
țional de senioare — Lotul de ti
neret (F), meci de verificare ; 
Steaua — Farul Constanța (M), 
Rapid — Dinamo București (M), 
meciuri în cadrul etapei finale a 
turului în campionatul categoriei 
A, seria I ; sala Giulești, începînd 
de la ora 9 : Știința — Alumina 
Oradea (M), Progresul — înainte 
Timișoara (M), meciuri în cadrul 
etapei penultime a turului în cam
pionatul categoriei A, seria a Il-a.

HANDBAL. — Sala Floreasca, 
începînd de la ora 15 : Rafinăria 
Teleajen — Știința (M), Fabrica 
de timbre — Progresul (F), I.C.F.— 
Voința (F), meciuri în cadrul „Cu
pei F.R.H.", Rapid — Rulmentul 
Brașov (F), meci în cadrul cam
pionatului, Steaua — Dinamo (M), 
Voința — Rapid (M), meciuri în 
cadrul „Cupei F.R.H.".

HOCHEI. — Patinoarul artifi
cial „23 August", ora 17 : Româ
nia tineret — Ungaria tineret, 
meci amical.

— Ai dreptate. Să continuăm!

Citiți nr. 24 al revistei Sportul de masă — o „necunoscută"
SPORT la „Textila” Botoșani

Din cuprins :

• Ancheta SPORT : Cornel 
Vopa, cel mai bun fotbalist al anu- 
_<U (rezultate complete).

® FOTBAL 1965, reportaj spe
cial la încheierea sezonului.

• 1965 — an al tineretului.
Printre laureați : Ecaterina Iencic, 
Constantin Stanef, Dorin Giurgiucă. 
Constantin Bloțiu, Cristina Balaban 
etc.

e Atletismul — sport al cifre
lor 9 De la Mihaela Peneș la 
Gheorghe Zamfirescu...

e Rugbi pe glob...

■» 4 pagini de magazin sportiv.

o Cine ești dumneata, Cassius 
Clay?

« FOTOCRONICA „SPORT".

Un prieten din Botoșani ne-a vorbit 
cu deosebită mîndrie despre uzinele tex
tile „MOLDOVA". Ne-a povestit despre 
impetuoasa dezvoltare a acestei uzine, 
despre halele elegante, „de farmacie", în 
care lucrează, despre utilajul ultramo
dern pe care îl au la dispoziție și despre 
hărnicia textiliștilor de aici. „Nu se 
poate să nu vedeți o asemenea mîndrie 
de uzină, mîndria întregului nostru oraș, 
uzină despre care se va vorbi mult în 
viitor" — ne spunea el.

Am fost de curînd la Botoșani. De 
cum descinzi din tren, din fața gării pri
virile îți sînt atrase de clădirile moderne, 
cu tencuiala încă proaspătă, care s-au 
ridicat pe coama de deal din marginea 
orașului. Filatura de odinioară s-a dez
voltat de la an la an. Treptat, treptat ea 
a intrat in rîndurile marilor uzine tex
tile ale țării. In elegantele hale lucrează 
astăzi peste 3 000 de textiliști dintre care 
90 la sută sint femei.

PREOCUPĂRI MAJORE..
După orele de producție aceste fete și 

acești băieți, pe care i-am urmărit și 
i-am admirat pentru îndemînarea și ra
piditatea cu care lucrează, au firește alte 
preocupări. Foarte mulți urmează cursu
rile de calificare sau cursurile liceelor 
serale. Alții iau parte activă la viața cul
turală a uzinei, activînd în brigada ar
tistică, în echipa de dansuri, în corul 
uzinei. Teatrul, muzica, dansul, le-au de
venit prieteni, făcînd acum parte din 
programul cotidian al acestor tineri. E 
un lucru firesc în zilele noastre.

DAR SPORTUL? CÎTI TINERI DE LA 
TEXTILA BOTOȘANI FAC SPORT?
Iată întrebările pe care ni le-am pus 

din momentul sosirii la Botoșani.
La uzinele „Moldova" a luat ființă cu 

ani în urmă asociația sportivă TEXTILA. 
Cînd i s-a dat „certificatul de naștere" 
s-au făcut planuri de viitor, fiecare se 
gîndea că tineretul de aici va participa 
la competițiile sportive, că sportul va 
deveni — precum muzica, dansul, teatrul 
— o pasiune pentru ei. S-a reușit oare 
acest lucru ? Din constatările noastre, 
am văzut că încă nu. Dacă la celelalte 
activități rezultatele sînt dintre cele mai 
frumoase, în privința sportului acestea 
se lasă prea mult așteptate.

Asociația sportivă (cea mai mare din 
orașul Botoșani !) are 1 875 de membri 
UCFS, dintre care 1 045 femei, organizați 
în 15 grupe sportive. Au fost înființate 
secții de fotbal — începem cu fotbalul 
și vom vedea de ce — cu echipă în 
campionatul regional-seniori, alta de ju
niori și una copii. Apoi secții de volei, 
șah, tenis de masă, atletism. Cîteva atle
te, printre care Elena Simion și Felicia 
Rotaru, au făcut parte din reprezentati
va regiunii. La handbal, se încropise o 

echipă, dar ea s-a desființat. Toate a- 
cestea se referă la echipele angrenate 
în competițiile oficiale. Cît privește ac
tivitatea sportivă de masă, menită să 
atragă pe toți tinerii în activitatea spor
tivă, ea nu se desfășoară la un nivel 
corespunzător. Răspunsul în această pri
vință îl vom găsi în declarațiile celor ce 
au fost desemnați să se ocupe de acti
vitatea sportivă ca și a altor factori cu 
munci de răspundere în uzină.

PETRE RUSU, din consiliul asociației : 
„Activitatea noastră este foarte slabă. In 
primul rînd fiindcă nu avem terenuri. 
Stadionul este în prezent la dispoziția 
Consiliului orășenesc UCFS. Avem cîteva 
echipe care activează în campionatele 
orășenești și echipa de fotbal clasată pe 
primul loc acum în campionatul regional 
(n.n care a retrogradat din C). Am avut 
o activitate sporadică la atletism. De cînd 
a căzut echipa de fotbal nimeni nu s-a 
mai interesat de sport”.

ING. CAROL DANUZIU, secretarul 
consiliului asociației : „Uzina este în pli- 

Din viața organizației noastre

stăm slab în privința activității sportive. 
Echipele nu au material sportiv. Din 
1 300 de uteciști mulți au urmat cursu
rile de calificare. Pe viitor, cred că tre
buie să facem ceva în privința sportului. 
Posibilități există".

ELISABETA CAIA, președinte al co
mitetului sindicatului din uzină : „Acti
vitatea sportivă s-a desfășurat mai bine 
pînă în acest an. Intr-adevăr, acum, re
zultatele sînt slabe. Echipa de fotbal s-a 
comportat nesatisfăcător (n.n. tot de fot
bal e vorba). Se mai joacă șah. In rest... 
Toate acestea se explică și prin activi
tatea nesatisfăcătoare a consiliului aso
ciației sportive".

Acestea sînt pe scurt părerile unora 
dintre tovarășii care muncesc în cadrul 
uzinei. Se vede, deci, că sportul de masă 
la Textila Botoșani este departe de a co
respunde cerințelor. Campionatul asocia
ției nu s-a organizat. Nu există nici un 
purtător al Insignei de polisportiv. După 
aproape o lună de zile de la data pre
văzută pentru start, Spartachiada de iar

nă n-a început. Este drept, sînt și unele 
greutăți în privința bazei sportive, dar 
stadionul — după cum ne spunea tov. 
Iulian Rotaru, președintele Consiliului 
orășenesc UCFS — poate fi folosit de 
către asociația sportivă. Nu există nici 
o piedică. De ce s-a ajuns la această si
tuație ? Totul pornește de la lipsa de ac
tivitate a consiliului asociației sportive 
(președinte — AURELIAN GIRNEAȚA, 
contabil șef al uzinelor, secretar — 
CAROL DANUZIU, financiar — ION A- 
VADANEI, PETRE RUSU și ceilalți 
membri ai consiliului), de la slaba muncă 
organizatorică pe care o desfășoară a- 
ceștia și de la slabul sprijin pe care îl 
au din partea conducerii uzinelor. Ni s-a 
spus, de pildă, că asociația nu are ma
terial sportiv, că nu poate asigura con
diții pentru desfășurarea campionatului 
asociației. Aceasta pentru că bugetul a- 
sociației a fost folosit în alte scopuri.

FOTBALUL SĂ TRĂIASCĂ..
La consiliul orășenesc UCFS Botoșani,- 

tov. Rotaru ne-a prezentat situația fi
nanciară a asociației sportive Textila pe 
anul 1965. La venituri, printre altele se 
specifica: cotizația membrilor UCFS, — 

14 000 lei, manifestații sportive — 23 88S 
lei, colectare fier vechi 2 300 lei etc. To
tal venituri :68 316 lei, care s-au și rea
lizat. Așadar, din acești bani se putea 
lua și material pentru activitatea sporti
vă de masă (teniși, chiloți, maiouri, 
mingi de volei sau handbal). Fondurile 
au luat însă altă direcție, după cum am 
văzut din execuția bugetară. La capito
lul cheltuieli fotbalul figurează cu 46 000 
lei transport, cazare, masă ; 8 000 lei e- 
chipament ; 13 180 salarii antrenor și alte 
necesități administrativ-gospodărești. To
tal cheltuieli 68 211 lei. După ce a mîn- 
cat acești bani, echipa de fotbal a mai 
și retrogradat ! Cu restul de 105 lei nu 
știm ce s-a mai făcut fiindcă în dreptul 
celorlalte secții (volei, tenis de masă, 
atletism etc) la capitolul cheltuieli e 
trasă o linie. Cu alte cuvinte, n-au pri
mit măcar un leu. Ba mai mult, din cei 
10 800 lei cotizații, cît trebuia să depună 
asociația în contul consiliului orășenesc, 
doar vreo 700 de lei au fost depuși. Din
tre aceștia 200 lei cu ocazia unei contes
tații la fotbal, care a fost respinsă. Deci, 
și cînd era vorba de contestații pentru 
echipa de fotbal se găseau bani. Și ba
rem dacă în formație ar fi jucat numai 
băieți din uzină. Mulți dintre fotbaliști 
erau însă de pe la alte întreprinderi din 
Botoșani. O adevărată selecționată loca
lă, cu sediul la uzinele Textile, unde 
peste 90 la sută din salariați sînt... 
femei ! !

Cam acestea sînt explicațiile slabei ac
tivități sportive de masă. întreg consiliul 
asociației și-a „axat" munca în direcția 
fotbalului. De alte probleme nu s-a ocu
pat, așa cum nu l-a interesat nici înde
plinirea sarcinei de a ține luni 20 de
cembrie adunarea generală de dare de 
seamă. Amînată pentru marți, adunarea 
nu a avut loc fiindcă au venit doar... 
13 tovarăși. Iată deci un alt exemplu ce 
vorbește despre stilul de muncă (dacă 
acesta poate fi numit stil) al consiliului 
asociației.

Credem că este necesară o temeinică 
analiză a activității sportive din cadrul 
uzinelor textile „Moldova" Botoșani, 
pentru luarea de urgență a unor măsuri 
care să ducă la rezultate mult mai bune. 
Consiliul orășenesc UCFS trebuie să 
se ocupe serios, de această asociație 
care cuprinde atîția tineri, și dacă este 
nevoie să ceară sprijinul și consiliului 
regional pentru ca la Textila Botoșani 
activitatea sportivă să se desfășoare ia 
nivelul cerințelor actuale, pentru ca ti
neretul de aici să fie atras în practica
rea organizată a sportului.

CONSTANTIN ALEXE
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ANTRENO RULȘICARTEA
Tn numărul de astăzi, în cadrul an

chetei „ANTRENORUL ȘI CARTEA- 
publicăm alte răspunsuri primite.

ÎN MIJLOCUL ANTRENORILOR 
DINAMOVIȘTI

GH. CONSTANTINESCU, antre
nor de volei, metodist șef: Aproape 
că nu mi se mai pare necesar să spun 
că cititul este indispensabil în cxrice 
profesie. Un antrenor care nu ci
tește își pierde, treptat, calificarea, 
pentru că nici sportul nu stă pe 
loc. Tehnica, tactica, metodica an
trenamentului (dacă nu chiar prin
cipiile lui), pe scurt, totul evoluea
ză. Din punctul de vedere al pro
fesiei, m-au preocupat în ultima 
perioadă de timp problemele psiho
logice și pedagogice ale muncii cu 
sportivii, a căror importanță este 
încă insuficient luată în considera
ție. Cîte meciuri a căror „cheie" a 
oonstat în tăria morală, nervoa
să, nu s-au terminat cu victoria ce
lor mai puțin buni tehnic sau tac
tic... Astăzi se impune ca un an
trenor să citească foarte mult și din 
alte domenii, să-și facă un obicei 
din folosirea unui minimum 
timp pentru cultura generală.

D. IONESCU, antrenor de rugbi : 
Importanța lecturii 1 S-ar putea 

...scrie cărți întregi despre acest 
lucru! Cred, însă, că nu e nevoie 
să o subliniez și eu. Poate, cel 
mult, printr-un exemplu concret. 
Am urmărit în publicațiile france
ze de specialitate o extrem de inte
resantă și utilă anchetă printre 
marii jucători și antrenori în legă
tură cu esența modificărilor de re
gulament din rugbi și 1 
Mi le-am însemnat pe 
afirma că unul dintre 
toriei în campionat a 
care o antrenez constă 
orientarea pregătirii în raport 
concluziile trase...

S. MIHĂILESCU, antrenor 
volei: Sînt convins că toți antreno
rii citesc. Desigur, însă, cititul la 
modul general trebuie să fie arga-

urmările 
toate și 
factorii 
echipei 

i tocmai

de

lor. 
pot 
vic- 

pe 
in 
de

de

Răspundem I

cititorilor
T. TRIEBEL —Dej. Consiliul raio

nal UCFS ne-a informat că a luat 
măsuri pentru amenajarea unul pa
tinoar natural. în acest scop s-au 
executat lucrările pentru instalațiile 
de apă și iluminat. în privința prac
ticării hocheiului — asociațiile spor
tive din oraș, se arată în răspuns, nu 
au încă condiții pentru a înființa sec
ții pentru această activitate.

V. NENCIU — Moreni. Am cerce
tat cele semnalate de dv. în legătură 
cu acoperirea tribunei stadionului din 
localitate. Asociația sportivă Flacăra 
Moreni, care administrează stadionul, 
va întocmi un deviz pentru acoperi
rea tribunei și împrejmuirea stadio
nului, care va fi înaintat spre apro
bare consiliului regional UCFS Plo
iești.

asociația sportiva gloria — 
com. Comana, raionul Giurgiu. Con
siliul raional UCFS Giurgiu a cerce
tat cele semnalate ziarului în legă
tură cu meciul de fotbal Zenit Fră
țești—Gloria Comana. Pentru proasta 
organizare a acestei întîlniri, tere
nul asociației sportive din com. Fră
țești a fost suspendat pe patru etape. 
De asemenea .arbitrul S. Stănică a 
primit avertisment pentru neprezen- 
tarea la meciul Comana—Singureni.

nizat de așa manieră îneît lectura 
de specialitate și cea pentru com
pletarea culturii generale să se îm
bine armonios în timp. Oricît de 
interesante ar fi cărțile de litera
tură beletristică, baza pregătirii o 
constituie tot lectura personală, casă 
spun așa. După cum oricît ai citi 
din lucrările de specialitate, nu poți 
să te consideri bine pregătit dacă 
nu ai o bază solidă de cultură ge
nerală. Un exemplu de îmbinare 
excepțională a acestor preocupări 
îl constituie Palestrica, un adevărat 
monument de cultură generală și 
sportivă. Pot spune că pentru mine, 
care sînt student în ultimul an la 
I.C.F. (fără frecvență), această lu
crare a reprezentat un mare ajutor, 
profesional.

D. NICULESCU, antrenor de 
baschet: Nu concep un antrenor 
fără bibliotecă personală. Iar din 
această bibliotecă nu trebuie să lip
sească nici marile capodopere ale 
literaturii universale, nici tipărituri
le cu baza specialității pe care o 
practică fiecare. Simt o mare satis
facție de cite ori încă o carte își 
face loc în biblioteca mea și, mai 
ales, de cîte ori mi-arn cumpărat 
o carte în care se găsesc idei a că
ror aplicare reprezintă încă un pas 
înainte pe drumul performanței sau 
pe drumul cunoștințelor culturale. 
Aceeași dragoste o am pentru lu
crările de specialitate ca și pentru 
beletristică, pentru un manual de 
baschet sau un roman distins cu 
premiul Nobel...

DOI ANTRENORI RĂSPUND 
LA TREI ÎNTREBĂRI

în scopul cunoașterii felului în 
care antrenorii din Galați se ocupă 
de lărgirea cunoștințelor prin stu
diul materialelor de specialitate, 
ne-am adresat prof. Florin Balaiș, 
antrenorul echipei de volei Știința 
Galați, și prof. Dumitru Stanciu, 
antrenorul secund al formației de 
fotbal Siderurgistul, cu rugămintea 
de a ne răspunde la trei întrebări, 
și anume :

1. Care este părerea dv. despre 
materialele de specialitate pe care 
le aveți la dispoziție ?

2. Cum aplicați cele studiate în pro
cesul de instruire a echipei pe care 
o pregătiți ?

3. Ce propuneți ?
Prof. Florin Balaiș : 1. De la în

ceput, vreau să arăt că în ce pri
vește voleiul materialele documen
tare sînt insuficiente. Cele două 
lucrări apărute la noi — „Curs de 
volei" (elaborat de catedra de spe
cialitate a I.C.F.) și „Volei" (tra
ducere după lucrarea antrenorului 
cehoslovac Stibitz) — nu sînt în 
măsură să ne satisfacă, dacă avem 
în vedere dezvoltarea valorică a 
voleiului pe plan mondial, 
în presa de specialitate nu 
materiale documentare. în ceea ce 
mă privește, reușesc — parțial — 
să-mi măresc cunoștințele prin stu
dierea celor ce apar în revista „Cul
tură fizică și sport", și în revista 
sovietică „Sportivnîie igrî“ („Jocuri 
sportive"), publicații la care sînt 
abonat.

2. Este desigur o necesitate im
perioasă ca 
studiez să le 
o antrenez, 
feră însă la

cîteva lucrări care stau la baza pre
gătirii mele: „Baschet" (capitolul 
pregătire fizică), „Pregătirea psiho
logică a sportivului", „Probleme me
dicale ale antrenamentului sportiv" 
(capitolul supraantrenament și ca
pitolul controlului medico-sportiv) 
etc.

Consider că studierea literaturii 
de specialitate mă ajută foarte mult 
la efectuarea pe baze științifice a 
antrenamentului și a orelor 
ducație fizică 
tehnic.

3. în scopul stabilirii unei 
cepții unitare 
și a metodelor de antrenament pro
pun :

— Apariția unui buletin al fede
rației noastre, în care să fie dezbă
tute cele mai interesante lucrări de 
specialitate 
(după modelul 
ției de fotbal).

— înființarea 
popular" a unei 
tate, în care să 
de pregătire, kinograme etc.

Prof. Dumitru Stanciu. 1. Spre 
deosebire de alte discipline, antre
norii de fotbal au la dispoziție mai 
multe materiale de specialitate. 
După părerea mea, cele mai bune— 
dar nu suficiente — sînt cele publi
cate în buletinul federației. De mul
te ori ele reușesc să ne împărtă
șească din experiența școlilor de 
fotbal europene. De asemenea, am 
o bună părere despre cărțile apă
rute anul acesta : ,.Sistemul cu 4
fundași" și „Fotbal la poalele Cordi- 
lierilor".

Dar, majoritatea lucrărilor apăru
te — bogate în conținut cu caracter 
general — nu tratează probleme de 
fond, învățarea pe baze științifice 
a procedeelor tehnice, care ne-ar a- 
juta pe noi în formarea fotbalistu
lui ; nu avem la dispoziție lucrări 
care să trateze într-o măsură mai 
mare despre fotbalul brazilian, en
glez, italian etc.

2. în legătură cu aplicarea în 
practică a celor studiate în litera
tura de specialitate, evident, aceas
ta este în funcție de valoarea și de 
particularitățile jucătorilor pe care 
îi avem. Datorită 
punem de jucători 
pregătire accentul 
lor tehnică, iar în 
crează mult pe aplicarea corectă a 
sistemului 1—4—2—4.

3. Să avem la dispoziție mai 
multe publicații bine documentate, 
atît cu privire la echipele noastre 
fruntașe, cît și cele din alte țări.

— Antrenorii și specialiștii care 
merg în străinătate 
șească din cele 
modul general, 
tual prin lecții

— Să se pună

care este 
Asta te ajută în mun- 
mereu „pe fază", cum 

în limbaj sportiv. Iar 
Popescu-Colibași este 
pe fază, obținînd în 

rezultate din cele mai

la Institutul

a antrenorilor

de e- 
Poli-

con- 
noștri

apărute în străinătate 
buletinului federa-

în ziarul „Sportul 
rubrici de speeiali- 
fie expuse metode

faptului că dis- 
tineri, punem în 
pe dezvoltarea 
ansamblu se lu-

să împărtă- 
văzute, dar nu la 
ci concret, even- 
practice.
la dispoziția tutu

ror echipelor filme cu meciurile 
celor mai bune reprezentative de 
fotbal.

Nici 
apar CARTEA TE ȚINE MEREU 

TÎNĂR

lucru nu se re-

materialele pe care le 
aplic la echipa pe care 
Acest
jocul de volei în sine, 

deoarece astfel de lucrări nu avem,
d la pregătirea specifică, în care 
adaptez metode de pregătire din 
metodica altor sporturi în etapa de 
bază (fotbal), forța în regim de vi
teză (atletism și haltere) etc. Citez

Cu profesorul Dumitru Popescu 
Colibași din Brașov poți sta d 
vorbă ceasuri întregi, fără să t< 
plictisești, pe teme din cele mai 
diferite domenii de activitate : cu', 
tură, artă (mai ales sculptură, una 
dintre pasiunile sale), sport. Bine 
înțeles, din sport in special hana 
bal. Preocupat mereu să găsească 
ceva nou in pregătirea sa multila 
terală, el citește tot ce-i cade iu 
mină — ziare, cărți de specialitate 
sau reviste din țară și de pest' 
hotare. II interesează tot ce este 
nou și nu numai despre handbal. 
Ai ocazia să te convingi cit de ne

In plină cursă

Mereu, cu multă perseve- 
citit, a învățat. Ne destăi- 
idee demnă de reținut: 

te ține mereu tînăr, și cu 
te

cesară este documentarea și în alte 
ramuri decît în cea în 
specializat, 
că, te ține 
se spune 
profesorul 
permanent 
munca lui 
bune.

Explicația succeselor nu e greu 
de dat, 
rentă, a 
nuia o 
„Cartea
cît citești mai mult cu atît 
orientezi mai bine, cunoști sporti
vii, te apropii de ei, știi mai bine 
ce să faci și ce să le spui să 
facă..." Trebuie să recunoaștem că 
așa este 1 Cartea te ține mereu 
tînăr, îți dă posibilitatea de a cu
noaște tot ce este nou. Elevii 
sportivii pe care-i pregătești au 
învățat și nu le rămâi dator cu 
mic. Altfel...

ÎN LOC

sau 
de 
ni-

DE

CEL CARE CITEȘTE, 
PROGRESEAZĂ L -

în Brașov există un pro 
sor-antrenor care s-a dedicat 
succes sportului feminin : Gheorț 
Roșu, specializat în baschet, 
ani de zile, muncește în ac 
domeniu ; fără ezitare, putem af 
ma că este animatorul basche 
lui din localitate. Roadele mun 
sale la echipele Voința și S.S 
sînt bogate. Din rîndurile celor < 
rora le-a îndrumat pașii spre bl 
chet, foarte multe au pășit praf 
consacrării, fiind astăzi jucător 
de bază în diferite echipe d 
București, Cluj, Timișoara.

în activitatea sa cartea l-a aj 
tat substanțial. Cele aproape 60 
traduceri pe care le are, cărți 
specialitate, ziare și reviste, d 
țară și de peste hotare, pe ,care 
citește asiduu și care fac casă b 
nă cu tipăriturile din variate d 
menii de activitate, au contribi 
la îmbogățirea bagajului său ■ 
cunoștințe, l-au ajutat să aplice 
pregătirea sportivelor metode n 
și bune.
CONCLUZII

Cu aceste rînduri, care nu epuizează tema, încheim a», s 
noastră. La două dintre marile noastre cluburi sportive, Steaua 
Dinamo, în cîteva din centrele în care activitatea sportivă pulsca. 
din plin, ea și în unele care au rămas datoare performanței — 
Brașov, Ploiești, Galați, Craiova —, peste tot, antrenori și speciali: 
cu calificare superioară au fost unanimi:

— CARTEA ESTE INSEPARABILA DE ACTIVITATEA" Aî 
TRENORULUI ;

— CITIREA LUCRĂRILOR DE 
ESTE APLICATA PRACTIC ȘI NU 
PLETAREA CULTURII GENERALE, 
FĂRĂ VALOARE.

Toate lucrurile par foarte simple, 
axiomă : mai era nevoie, oare, să se demonstreze, să se argumente; 
importanța lecturii, mai ales avind în vedere caracterul pedagog 
al procesului de antrenament ? Totuși, DA. Mai întîi, cititul trebui 
sistematizat, trebuie axat pe specificul specialității și al problemei» 
pe care le ridică munca zilnică. Apoi, din păcate, nu toți antrenor 
au înțeles, oricît ar părea de curios, care este rolul lecturii... Faț 
de sarcinile importante pe oare Ic are de îndeplinit mișcarea d 
cultură fizică din țara noastră, practicarea meseriei de antrenor făi 
menținerea unui permanent contact cu noul, cu realitățile, cu expi 
riența altora se aseamănă cu sculptura pe întuneric, cum se ex 
prima foarte plastic unul dintre cei pe care i-am solicitat.

An de an, lot mai numeroase și mai valoroase sînt tipărituri] 
de specialitate pentru antrenori și profesori de educație .fizică 
Totuși, nu trebuie să trecem cu vederea 
calitativ, mai sînt lipsuri in activitatea 
sportivă, iar acestea trebuie remediate.

Este, după părerea noastră, alături 
sistematice și susținute, una dintre condițiile pc care le cere obți 
nerea rezultatelor de valoare internațională. Nc exprimăm convin 
gerea că cele publicate nu vor rămine fără ecou și vom putea vedea 
cit de eurînd. rezultate concrete.

Iar acest ecou am vrea să-l constituie foșnetul filelor întoarsi 
exploziile de bucurie de pe stadioane, clinchetul medaliilor cucerit 
dc sportivii noștri în marile competiții internaționale!

SPECIALITATE, DACĂ N 
ESTE ÎMBINATĂ CU COJ 

RĂMINE UN SCOP ÎN SIN.

afirmațiile avînd caracter t

că, atit cantitativ,/) tt ț 
editorială de spec®. tyat<

de generalizarea lecturi

] ACOMODAREA PE ZĂPADĂ A
I
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în schi, mai mult decît în alte 
tehnico-tactică realizată Ia un nivel 
ium-intensitate și în condiții cît mai 
bim, deci, despre acomodarea și antrenamentul schiorului pe zăpadă.

sporturi, hotăritoare este pregătirea 
superior printr-un judicios raport vo- 
apropiate celor de concurs. Să vor-

CE SE ÎNȚELEGE PRIN ACOMODARE?

Noțiunea are două aspecte. Unul 
curent prin care înțelegem aclimati
zarea la condițiile naturale de altitu
dine și ale vieții de tabără, pe munte 
!cabană), simțul alunecării și al echi
librului pe schiuri, al zăpezii și al 
erenului, așadar o adaptare a func

țiilor organismului la condițiile de 
viață și de efort la înălțime. Celălalt, 
mai larg, presupune în plus pregăti
rea sportivă specifică, precompetițio- 
nală a schiorului. Despre această pre
gătire ne-am propus să ne ocupăm 
în rîndurile care urmează.

SARCINILE ETAPEI...

...sînt stabilite în funcție de pregă
tirea fizică, de categoria de clasifi
care a sportivului și de specialitatea 
sa : fond, sărituri, probe alpine. Exis
tă, totuși, cîteva sarcini comune pe 
care ne îngăduim 6ă le reamintim:

— stabilirea poziției corecte pe 
schiuri printr-o mare cantitate de lu
cru (multă alunecare);

— revederea
cunoscute,-

— repetarea 
deelor tehnice
teren, înclinație și viteză, pentru 
cîștigarea unei depline siguranțe,-

— o obișnuință a schiorului cu 
marile viteze, prin coborîri pe pante 
din ce în ce mai înclinate ,-

— însușirea unor procedee tehnice 
noi;

procedeelor tehnice

și corectarea proce- 
în condiții variate de

— perfecționarea măiestriei prii 
folosirea elementelor tehnico-t"«tic« 
în diverse sisteme de porți, <a»_ tra 
6ee impuse cu dificultăți naturale 
sau artificiale;

— întreținerea și dezvoltarea pre 
gătirii fizice obținute în antrenamen 
tul pe uscat, prin activitate specifice 
pe zăpadă,-

— dezvoltarea calităților morale ș 
de voință.

Pentru schiorii începători, în aceas
tă etapă sarcinile sînt ceva mai pu
ține. în general, se recomandă: alu
necări prelungite, însușirea unor pro
cedee de frînare, oprire, ocolire pen
tru evitarea obstacolelor întîlnite în 
traseu șl, în sfîrșit, căutarea poziției 
celei mai naturale și mai cor în 
funcție de calitățile morfo-fizîce ale 
schiorului.

La începători se recomandă pregă
tirea în grupe de cîte 10—12 schiori. 
Pe lingă reprezentarea mintală a miș
cărilor pe care trebuie să le execute, 
începătorii trebuie să beneficieze de 
ajutorul unui bun executant (model), 
de la care să învețe prin imitație 
(oglindă).

Schiorilor avansați și cu calificare 
sportivă ridicată li se recomandă an
trenamentul individual în cîte două 
ședințe a două ore zilnic, dar sub 
supravegherea unui antrenor și cu un 
accent special pentru corectitudinea 
în execuție. Acest ritm de lucr- este 
posibil în condițiile vieții de cabană 
(tabără de munte).

Pentru copii, pregătirea zilnică 
este mult mai redusă în timp: 90—



Drumul spre performantele inane
poligon din 

Institutului de 
izica din Bucu- 
oa;'l~-în aceste 

‘ivita re ca în to- 
De cîtva timp, 

ativa federației 
tncționează aici 
de perfecționa- 

>r mai buni ju- 
narcați la uiți- 
cursuri ale anu- 
lici, aproape zil- 
i și eleve care,
i marea antreno- 
RCEA BAIA și

PALADESCU 
Uzează la proba 
standard.
trecute, tinerii 
au susținut un 
examen, luînd 
un concurs de 
. Rezultatele au 
icurătoare. Cu 
înregistrat cifre
e celor obținute de ei în ur- 
lună-două. Iată cîteva exem- 
atoare: Cornel Dima (S.S.E. 
cursul de verificare a obți- 
p.la proba de 3x20 focuri
ii .-d iar cel mai bun rezul- 
înainte de a frecventa cen- 

ntrenamont a fost 503 p, la 
ezintă și M. Pavel (Dinamo) 
540^* A. Simion (S.S.E. 1) 542

p, Magda Borcea (Știința) 
542 p. Cr. Lazar ov ici (Dina

mo) 533 p — 507 p. Veronica Stroe 
(Dinamo) 537 p — 535 p. O inițiativă 
frumoasă care merită să fie conti
nuată I

In /olografii: Unul dintre cei mai 
tineri trăgători primind sfaturi de la 
antrenorul T. Paladescu (sus).

Antrenorul M. Baia în mijlocul e- 
levilor la studiul țintelor (jos).

Foto: A. NEAGU
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Steagul roșu și-a reluat pregătirile
BRAȘOV, 24 (prin, telefon). — In 

timp ce unele echipe de fotbal au in
trat în vacan|ă, jucătorii Steagului 
roșu și-au reluat pregătirile. Se știe că 
în luna ianuarie, brașovenii vor sus
ține prima întîlnire din cadrul „Cupei 
orașelor tîrguri" (turul III) cu Espa- 
nol Barcelona, meci în vederea căruia 
trebuie să se afle într-o formă cît mai 
bună.

Așadar, după o întrerupere de cîteva

zile, jucătorii Steagului roșu s-au re
grupat și, împreună cu antrenorii Sil
viu Ploieșteanu și Nicolae Proca, au 
participat joi la prima ședință din pe
rioada pregătitoare. Au fost prezenți 
Adamache, Ivăncescu, Jenei, Campo, 
Naghi, Zaharia, Alecu, Bădifoiu, Pes- 
caru, Szigheti, llașoti, Necula, Cane, 
Coran, Rotaru și Gyărfi. A lipsit Năf- 
tănăilâ care a urmat un tratament me
dical și azi își reia și el pregătirile.

Joi după-amiază, după prima ședința 
comună în care au fost puse la punct 
problemele de ordin organizatoric, ju
cătorii au urcat în Poiana Brașov, cu 
excepția lui Necula. care rămîne la 
Brașov pînă la 1 ianuarie pentru a și 
pregăti Examenul de Stat.

în primele trei zile sînt prevăzute 
acțiuni ușoare de acomodare, iar de 
luni încep antrenamentele propriu-zise.

C. GRUIA-coresp. reg.

IIORILOR
ninute. Lecțiile trebuie să 
caracter cit mai practic. Cel 
ivață trebuie să dovedească 
re deosebită, tact șl să gă- 
mijloace stimulative, știut 
siyh aspect afectiv, copii sînt 
env >;/). Ei trebuie învățați 
corecție -la început, spre a 
forma deprinderi greșite, 
toate categoriile de schiori, 

special pentru fruntași, sînt 
are importantă în perioada 
rii demonstrațiile corecte, 
mele, fotografiile, filmele. A- 
rebuie confruntate cu expe-

i/întul specialistului

ersonală de mișcare a spor- 
i cu propriile sale chinogra- 
tografii făcute în timpul exe- 
liferitelor mișcări.

.OACE TREBUIE FOLOSITE?

începători este necesară în- 
procedeelor tehnice de bază, 
siunea recomandată de fede- 
colegiul central de antrenori 
ira intitulată «Metoda unică 
are a schiului — succesiunea 

elementelor tehnice". După 
tă și titlul, aici sînt înșirate 
He teh»rice și ordinea care se 
dă k' ’vățare.
i avansați și sportivi de per- 
i se impun : revederea tuturor 
elor de bază; repetarea inten- 
ctarea și perfecționarea unor

procedee tehnice speciale sau mai 
slab însușite; un antrenament specia
lizat pe discipline (alpine, fond, să
rituri) și pe probe în cadrul unei 
discipline (de exemplu: slalom spe
cial, slalom uriaș și cobortre). Con
diții de lucru : antrenament intensiv, 
condensat, adică o mare cantitate de 
lucru într-un minimum de timp. Pîr- 
tiile trebuie bine amenajate în prea
labil și marcate eu fanioane, pentru 
ca sportivii să poată repeta cu maxi
mum de eficiență, fără întreruperi și 
în condiții asemănătoare cu cele din 
concurs. într-o fază mai avansată a 
etapei de acomodare, se recomandă 
utilizarea cronometrului pentru a se 
putea controla în timp calitatea exe
cutării. Cronometrajul poate fi total, 
intermediar sau pe o secțiune a tra
seului pentru probele alpine șl de 
fond.

în toată perioada acomodării, de o 
importanță deosebită este corectitu
dinea execuției procedeelor tehnice. 
Pentru schiorii de la probele alpine 
interesează în special lărgimea dera
pajului (cît mai mică) și mai puțin 
curba perfectă a virajului. La fond 
interesează alunecarea și adaptarea 
celui mai potrivit procedeu de mers 
la condițiile de teren. Pentru sări
tori — găsirea celei mai echilibrate 
și avîntate poziții în timpul zborului 
precum și aterizarea în condiții per
fecte.

în primele patru-cinci zile de la 
căderea zăpezii (deci la primul con
tact cu zăpada) sportivilor de per
formanță li se recomandă schi liber, 
pentru a se obișnui cu condițiile de 
echilibru, de zăpadă, cu bocancii și 
cu schiurile. La început se fae exer
ciții pe un teren determinat (circa 
200—300 m), iar apoi coborîri pe 
pîrtii lungi de 2—4 km, executîndu-se 
repetat, de zeci și... sute de ori, ace
lași tip de frînare, ocolire sau oprire.

La 33 de ani,CONSTANTIN SE DESTĂINUIEȘTE...
Dublă aniversare acasă la Constantin, 

lunea trecută. Se sărbătoreau cele 8 
luni ale Ceraselei, mezina familiei și cei 
33 de ani ai „profesorului"; și el 
tînăr pe lingă cei 40 ai Iui Di Stefano, 
ca să nu mai vorbim de „jumătatea de 
secol" a faimosului Matthews, aflat în 
activitate pînă mai ieri. Da, da, un ti- 
năr în plină vigoare, apreciind și după 
cele 33 de lumînărele înfipte în tortul 
preparat de soție și stinse de sărbă
torit din două suflări fără... preluare.

Facem opinie separată.
— Asta nu-i suflu de jucător care a 

stat în ultima vreme pe banca rezerve
lor — îi „arunc" profesorului mai mult 
în scopul de a masca intenția interviu
lui...

— N-am prea jucat, este drept, dar 
m-am pregătit serios, simțind că mai 
am de spus un cuvînt înainte de a pă
răsi fotbalul. Ca semn că mai pot, stau 
mărturie și rezultatele de la probele 
fizice: 4,1 sec pe 30 m, 7,4 sec pe 
60 m — mai bine ca la 28—20 de 
ani. Doar vreo 3—4 băieți mă „bat" la 
viteză.

— Nu-mi amintesc: cam prin ce 
etapă s-a produs „întreruperea" ?

— Intr-a patra. Apucasem să joc

Pentru fondiști este valabil același 
principiu, dar cu respectarea speci
ficului. La început se lucrează liber 
și individual, iar mai tîrziu se repetă 
pe un platou toate tipurile de mers 
și se cimentează deprinderile prin 
plimbări lungi, repetîndu-se la nesfîr- 
șit tipurile de alunecare, de împin
gere sau de urcare. După trecerea 
primelor 4—5 zile de lucru liber, se 
începe antrenamentul pe probe în 
cadrul unei discipline.

Durata pregătirii pentru o probă 
o decide antrenorul, în funcție de 
condițiile de care dispune (zăpadă, 
pantă, posibilitate de control etc.). 
Din acest moment, aprecierea execu
ției capătă importantă mare, notîn- 
du-se secundele, minutele și metrii 
realizați.

Se poate aprecia că, în condițiile 
iernilor scurte din țara noastră, este 
necesar ca în etapa de acomodare 
sportivii de la probele alpine să par
curgă minimum: 120 km coborîre,
1 200 porți slalom, 700 porți slalom 
uriaș; la fond minimum 400 km; la 
sărituri minimum 250 de sărituri. Du
rata etapei de acomodare este va
riabilă. în funcție de condițiile amin
tite mai sus. Totuși, apreciem că în
3— 4 6ăptămîni de lucru se pot rea
liza sarcinile ce revin acestei etape. 
Se recomandă lucrul în cicluri de
4— 5 zile consecutive, urmate de 2—3
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cu U.T.A., Crișul, Șliinta Cluj și 
C.S.M.S. In ultimul meci cu ieșenii, 
disputat acasă, am simtit aproape tot 
timpul povara penaltiului ratat cu trei 
etape înainte, la situația de 2—0 pen
tru U.T.A.

— Complexul Tokio revenise...
— Și din cauza publicului care, ori 

de cile ori intram în posesia mingii, 
mă încuraja... fluierîndu-mă. Ah! De 
n-aș fi ratat acel 11 m la Tokio, cred 
că și azi aș mai fi jucat în națională.

— Spune-mi: au trecut greu dumi
nicile pînă la meciul cu Știința Timi
șoara ?

— lnchipuiti-vă. Timp de șase etape 
mi-am ros unghiile stînd pe banca re
zervelor și văzînd cum echipa nu e ca
pabilă să înscrie vreun gol. De bine de 
rău, în cele patru etape cîte jucasem 
am dat două goluri din patru posibile. 
Și atunci unde-mi era vina ? Cu greu 
mi-am ascuns bucuria la Timișoara cînd 
am aflat că am loc în formație. La în
ceput, emoții ca la debut și apoi, 
după vreo zece minute, reintegrare to
tală. Mi-a mers bine jocul, am dat și 
singurul gol al echipei. Cu un atac 
într-o alcătuire mai puțin fantezistă 
puteam cîștiga, întrucit apărarea își 
făcuse din plin datoria.

— Se poate spune că fără această 
partidă, intrai din repaus în... hiber
nare.

— Intr-adevăr. Și cu efecte nefaste
asupra moralului, care la vîrsta mea...
atita așteaptă. N-a lipsit mult s-o iau
după Matthews.

— Mult prea prematur. Cu 17 ani
mai devreme... Dar pentru că n-a fost
așa să vorbim ceva despre perspective.
Întrevezi un retur mai bun pentru
Steaua ?

— Desigur.
— Pîn-la ce loc crezi că poate să

„urce" ?
— Pînă la locul 3.
— Mai sus nu-i chip ?

zile de repaus, după care se reia pre
gătirea. Pentru schiorii începători și 
avansați care nu participă în com
petiții se recomandă practicarea schi
ului cel puțin cîte două zile consecu
tiv (sîmbătă și duminică), folosind 
același procedeu de frînare, oprire 
sau ocolire spre a se forma deprin
deri stabile și corecte.

prof. MIHAI BÎRA 
maestru al sportului 

antrenor al lotului republican

— Nu ne lasă Rapid și Petrolul 
care-și vor continua pasionantul duel 
pentru titlu.

— Să ne reîntoarcem la Steaua. Cum 
vezi echipa pentru retur ?

— In linii mari cam aceeași din 
toamnă. Jocul ei l-aș vedea altfel. I 
s-ar potrivi mai bine, cred eu, un 4-3-3. 
încercasem ceva în acest sens astă- 
toamnă, cînd, alături de Jenei, eu și 
cu Raksi „operam" la mijlocul terenu
lui. Și alfii aplică acest sistem cu șanse 
bune de reușită.

— Te gîndești la „Inter". Ia Corso 
și Suarez, mijlocași proveniți tot din 
interi.

— Im ei, la Coluna, la Didi... De 
„bătrîni" nu te poți dispensa chiar atît 
de ușor, mai ales dacă au definut în 
echipă bagheta de dirijor. Și apoi a- 
cest 4—3—3 pe care îl preconizez n-ar 
constitui decît baza. In situațiile de 
atac m-aș avînta atît eu cît și Raksi 
sau oricare ar fi partenerul de linie.

— De altfel, totul depinde de dina
mica mișcării k. teren, întrucît azi la 
acțiunile ofensive participă și fundașii 
de margine.

— 0 dinamică rațională, însă, cu sar
cini bine precizate pe oameni pentru că, 
nu trebuie uitat nici o clipă, sistemul

trebuie adaptat și la posibilitățile jucă
torilor, la valorile pe care le ai în e- 
chipă. Altfel diferitele cifre ca 4—2—4, 
4—3—3 nu înseamnă nimic ; iar moda 
de a-ti însuși un sistem oarecare numai 
de dragul sistemului nu poate da re
zultate. Aș putea să întăresc cele spuse 
cu suficiente exemple. Sincer să fiu 
eu fi înțeleg și-i aprob pe italieni. 
După mondialele din '58, ti nu s-au 
grăbit sd aplice orbește noutatea bra
ziliană (4—2—4), apreciind că tempe
ramentului lor i se potrivește mai bine 
„betonul" care te îmbie să-l străpungi 
cu forte sporite ca să te surprindă des
coperit pe contraatac. Cîte echipe de 
certă valoare n-au căzut în capcana lui 
„Inter"...

— Considerînd ca foarte utile în dis
cuția noastră și divagațiile, propun 
totuși să ne reîntoarcem... la Steaua. 
Spuneai, dacă am reținut bine, că apă
rarea și-a făcut datoria la Timișoara.

— Da. După oarecari căutări, se 
pare, că la acest compartiment s-a 
„ghicit" cit de cît o formulă; datorită 
aportului deosebit pe care-l aduc Hăl- 
măgeanu și Sătmăreanu, ultimul —• 
după părerea mea — un Faccheti în 
devenire...

— Iar divagăm. Pe Hălmăgeanu ce-1 
„vezi" ; fundaș lateral sau central ?

— Central. Acesta este postul în 
care a dat cel mai bun randament. De 
altfel e „făcut" pentru el: înalt, mobil, 
dotat cu șimt de anticipație. Folosit 
tot timpul în acest post ar evita pe 
viitor și autogolurile...

— încă o întrebare, dragă „profesore", 
înainte de a te reda invitaților: cum 
îți explici că atacul se regăsește mai 
greu ?

— Prin desele schimbări — de la 
un joc la altul în altă formulă — care 
nu-i permit să se omogenizez*. Se uită 
prea ușor că C.C.A.-ul a fost „mare" 
și pentru că a jucat ani în șir, în atac, 
cu aceeași formulă: Cacoveanu... eu... 
Alexandrescu... Feri Zavoda... Tătaru.*

-k
Să fi trecut așa un minut de cînd 

pusesem punct dialogului nostru,, darj 
Constantin, cu privirea ațintită în gol, 
întîrzia reintegrarea în ambianța dipî 
juru-i. Oare la ce se gîndea?

Ca și noi, la retur, desigur.

G. NICOLAESCU



CARNET COMPETIȚIONAL

GIMNASTICĂ: „Cupa de iarnă“ la Pitești BASCHET: Punct în ultimul concurs de la Reș

In vederea angrenării 
unei mase largi de co
pii în practicarea gim
nasticii și în scopul se
lecționării de noi cadre 
de gimnaști, în orașul 
Pitești a fost organizat 
recent un concurs dotat 
cu „Cupa de iarnă”. A- 
ceastă competiție, orga
nizată de C.S.O. Pitești, 
împreună cu secția oră
șenească de învățămînt, 
a angrenat în întrecere 
în prima etapă, pe școa
lă, peste 800 de elevi de 
la cele 17 școli generale 
și licee din localitate. 
In etapa finală a acestei 
competiții care s-a des
fășurat timp de două 
zile în sala Liceului nr. 
1, au participat 12 echi
pe de băieți și 13 de fete 
(150 participant!).

Cu prilejul acestui 
concurs s-au afirmat o 
serie de copii care vor 
trebui să stea în atenția 
secțiilor de gimnastică șl 
a profesorilor de educa
ție fizică. Printre cel mal 
buni gimnaști și gimnas
te din concurs, amintim 
pe Gheorghe Predescu, Săndel Con
stantin, Sorin Molea, Steluța Slavu, 
Maria Romanciuc, Angela Platzer 
(la categoria copii). Anca Ciobanu, 
Gabriela Turcu, Nicolae Constantin, 
Dan Tudorache, Lucian Stoenesca 
(la categoria juniori II) și Lidia Di
ma (categoria juniori I).

Pentru strădaniile depuse merită să 
scoatem în evidență aportul profeso
rilor de educație fizică Dan Alecu 
(Școala generală nr. 9), Eliza lonescu 
și Elena Tlnțăreanu (Școala generală 
nr. 1), Felicia Staicu (Liceul nr. 2) 
etc.

La buna reușită a concursului o 
contribuție de seamă și-au adus-o 
tov. Constantin Luca, responsabilul 
cercului pedagogic al profesorilor da 
educație fizică din orașul Pitești,

De la I. E. B. S.
e Casa specială din str. Ion Vidu vin

de bilete pentru tntîlnirea de volei RA
PID— DINAJWO (m) de mîine dimineața 
de la sala Floreasca șl pentru întîlnirile 
de hochei ROMANIA—UNGARIA (tineret) 
de mîine ora 17 șl luni ora 19, de la pa
tinoarul „23 August”.

A Patinoarul „23 August" este deschis 
pentru patinaj public astăzi între orele 
16—18 și mîîne între orele 10—13.

Săptămîna viitoare programul patinaju
lui public va fi : marți, orele 16—18 ; joi, 
orele 17—19 ; vineri, orele 16—18 șl dumi
nică orele 10—13 și 16—18.
• La bazinul acoperit Floreasca se pri

mesc înscrieri pentru cursul de inițiere 
la înot pentru copii.

O nouă formulă la tragerea 
specială Loto a Revelionului

La 1 ianuarie I960 LOTO-PRONO- 
SPORT organizează tradiționala trage
re a Revelionului. Pentru a marca a-

THASEHEA REVELIONULUI
■cest eveniment LOTO-PRONOSPORT 
sl stabilit o nouă formulă de tragere, 
-care asigură șanse sporite de cîștig.

In fruntea premiilor se situează cele 
20 autoturisme, urmate de excursiile în 
Republica Socialistă Cehoslovacia și 
Republica Democrată Germană.

Vînzarea biletelor se face în perioa
da 25—r31 decembrie 1965.

LOTO

La tragerea Loto din 24 decembrie 
1965. au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

40 74 78 53 22 70 85 24 59 5

Premii suolimentare : 61 TI 78 
Fond de premii : 805.235 lei.

Sorin Molea (categoria copii) in timpul exercițiu, 
lui la bară fixă

prof. Gheorghe Dan de la Ș.S.E. si 
alții.

„Cupa de iarnă* a fost decernată 
Școlii generale nr. 1, care s-a clasat 
pe primul loc atît la băieți cit și Ia 
fete. In continuare s-au clasat Școala 
generală nr. 9 și Liceul nr. 2.

ILIE FEȚEANU -coresp.

HALTERE: Noi recorduri regionale 
la Cluj

Clubul sportiv muncitoresc din Cluj 
a organizat, la sfîrșitul săplămînii tre
cute. un reușit concurs dotat cu „Cupa 
de iarnă". întrecerea a scos în evidentă 
forma bună a halterofililor clujeni, care 
au stabilit 3 noi recorduri regionale de 
seniori și 6 de juniori. La categoria 
semiușoară maestrul sportului Anton 
Zakarias a împins 107,5 kg, rezultat 
superior recordului Iui F. Balaș. Ștefan 
lavorec (la categoria semimijlocie) a 
totalizat 355 kg, iar Ia împins a obți
nut 115 kg. Ambele cifre reprezintă 
noi recorduri regionale de seniori

La juniori, Vasile Calo a stabilit trei 
recorduri regionale la categoria mijlo
cie: 107,5 kg la împins, 145 kg la 
aruncat și 362,5 kg la totalul celor 
trei stiluri. Trei recorduri regionale a

Tragerea specială Loto a Revelionu
lui va avea loc sîmbătă 1 ianuarie 
1966, în București.

PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport din 
19 decembrie 1965

Pronosport B nr. 17

Premiul excepțional 1 variantă a 
29031 lei.

Categoria a IV-a (10 din 12) 8 va
riante a 1.819 lei.
Report la premiul excepțional : 26.680 

lei.

Pronosport A nr. 51

Categoria a III-a (10 din 12): 31 
variante a 1.745 lei.

Report la categoria I : 61.946 lei.
Report la categoria a Il-a: 36.081 

lei.
Premiul excepțional în valoare de 

29.031 lei a fost obținut de partici
pantul Păpai Iosif din Reghin.

final 1965
ULTIMELE ETAPE DIN TURUL CAM
PIONATULUI NAȚIONAL MASCULIN

Duminică și miercuri în țară, marți, 
miercuri și joi în București au loc ul
timele jocuri din turul campionatului 
național de baschet 1965-66. Astfel, 
în ziua de 26 decembrie sînt progra
mate meciurile : Știința Timișoara — 
Farul Constanța, Aurul Brad — Dina
mo Oradea, Știința Tg. Mureș — 
Steagul roșu Brașov și Știința Cluj— 
Știința Galați, iar la 29 decembrie : 
Știința Timișoara — Steagul roșu Bra
șov, Știința Galați — Dinamo Ora
dea, Știința Tg .Mureș — Aurul Brad 
și Știința Cluj — Farul Constanța, 
toate din seria I a campionatului A 
(masculin).

Cei mai avantajați vor fi însă, de 
data aceasta, spectatorii bucureșteni. 
Printre ultimele spectacole de mare a- 
tracție pe care le va găzdui în acest 
an sala Floreasca, la loc de cinste va 
sta fără îndoială turneul interbucu- 
reștean, programat marți, miercuri și 
joi. Disputa echipelor bucureștene 
fruntașe are următorul program : 
marți 28 decembrie : Dinamo—Știința 
și Steaua—Rapid; miercuri 29 : Steaua 
— Știința și Dinamo—Rapid; joi 30 : 
Rapid—Știința și Dinamo—Steaua (în 
fiecare zi de la ora 17).

Programul masculin interbucureș- 
tean se va bucura de o deschidere... fe
minină, care va opune lotul de senioa
re al Capitalei lotului național de ju
nioare. Această confruntare, care va 
inaugura zilnic la ora 15,30 întrecerile 
din sala Floreasca, are drept scop ve
rificarea celor două selecționate în ve
derea apropiatelor turnee pe care le 
vor întreprinde peste hotare.

obținut și Glieorghe Sirbu Ia categoria 
grea.

In afară de sportivii amintit! s-au 
mai remarcat : Spiridon Herghelegiu,
la 5 kg de limita celor 400 kg ; Ar- 
cadie Kun, care cu această ocazie a 
îndeplinit norma de clasificare pentru 
categoria I, și Andrei Holczer, un tînăr 
foarte talentat (16 ani), care a rea
lizat 305 kg.

Iată cîștigătorii concursului : Juniori 
II: cat. 52 kg — A. Kallo 182.5 kg; 
cat. 56 kg — I. Jo6 145 kg; cat. 60 
kg — S. Deușan 215 kg ; cat. 67 kg
— V. Olteanu 202 kg : cat. 75 kg — 
A. Zsigmond 275 kg. Juniori I: cat. 
52 kg — A. Garduli 215 kg; cat. 67 
kg — A. Holczer 305 kg ; cat. 75 kg
— A. Kis 305 kg; cat. 82 kg — V. 
Calo 362,5 kg; cat. grea — Gti. Sirbu 
270 kg. Seniori: cat. 56 kg — A. Kun 
260 kg; cat. 60 kg — A. Zakarias 
312,5 kg; cat. 75 kg — St. lavorec 
355 ;kg ; cat. 82 kg — F. Kovacs 265 
kg; cat. 90 kg — S. Herghelegiu 395 
kg (cea mai bună performantă a anu
lui).

PAUL RADVANI-ooresp.

TENIS: JUNIORII BRAȘOVENI LA... ÎNĂLȚIME

V. Costa 1:11,9 la 100 m bre 
și Anca Andrei 1:15,1 

la 100 m spate
înotătorii bănățeni au încheiat anul 

cu o serie de performanțe bune obți
nute în recentul concurs regional de 
sală, care a reunit — în bazinul a- 
coperit (25 m) din Reșița — peste 150 
de sportivi din Timișoara, Arad și din 
localitate. Cu acest prilej, în special 
sportivii reșițeni antrenați de prof. 
I. Schuster, au întrecut mai multe re
corduri regionale și republicane de 
sală. Iată rezultatele înregistrate :

100 m liber (m): H. Schier (Reșița) 
59,3 ; 400 m liber (m) : N. Tat 4:44,9; 
100 m bras (m): V, Costa (Timișoa
ra) 1:11,9 — record republican (cea 
mai bună performanță românească 
din toate timpurile), L. Marcovici 
(Timișoara) 1:15,7, D. Curuță (Reșița) 
1:17,8; 100 m spate (m) : Z. Giurasa 
(Reșița) 1:04,7 (1 a o zecime de recor
dul republican), M. Popescu (Reșița) 
1:12,4, M. Hohoiu (Reșița) 1:19,9—nou

HANDBAL : Steaua-Dinamo (m) și Rapid—Rulmentul ( 
„capete de afiș“ mîine la Floreasca

Fază dintr-o partidă Dinamo—Steaua. Mingea aruncată puternic la poar 
de Bulgaru trece prin blocajul dinamovist

Din nou program atractiv mîine la 
Floreasca, oferit și de campionatul na
țional feminin și de „Cupa F.R.II.“, 
competiții spre care se îndreaptă în pre
zent atenția iubitorilor handbalului.

Duminica aceasta însă „afișul44 sălii 
Floreasca cuprinde un meci de mare 
interes, care a pasionat întotdeauna : 
derbiul Dinamo—Steaua, într-o ediție 
de ...sală. Prezentarea unui asemenea 
joc ni se pare inutilă. Se știe, doar, 
că în rîndurile acestor echipe acti
vează toți membrii lotului reprezenta
tiv, deci promisiuni pentru un specta
col handbalistic de calitate. De ase
menea, este cunoscut faptul că între a- 
cestc formații de elită există o perma
nentă întrecere, încheiată pînă acum, 
în marea majoritate a cazurilor, în 
favoarea dinamoviștilor. La aceste mo

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

Rezultate deosebit de valoroase au 
înregistrat în cursul sezonului 1965 
sportivii secției de tenis a clubului 
Steagul roșu Brașov. Deși formată 
numai din juniori (media vîrstei — 
16 ani), formația tenismenilor brașo
veni a ocupat locul trei în clasamentul 
ultimului campionat național pe echipe, 
depășind -formații consacrate în această 
ramură de sport. Reprezentanții teni
sului brașovean au obținut în același 
timp și rezultate frumoase în competi
țiile individuale, cucerind nu mai puțin 
de 6 titluri de campioni naționali ia 
juniori și un titlu la copii. In rîndu
rile echipei activează talentatul jucă
tor Codin Dumitrescu, actualul cam
pion de juniori al țării.

Actualmente, tinerii tenismeni bra
șoveni, sub îndrumarea atentă a antre
norului lor, cunoscutul polisportiv Ion 
Racoviță, continuă activitatea de pre
gătire în sală.

în fotografie: Codin Dumitrescu ser
vește în stilul său caracteristic.

C. GRUIA — coresp. reg. 

record de copii ; 200 m spate : 
Giurasa 2:25,4 — nou record de 
niori I și II. M. Popescu 2:41,0; 
m fluture (m) : N. Tat 1:05,8, 
Bain (Reșița) 1:07,2; 200 m fiul 
(m): Al. Bain 2:38,5; 4x100 m 1 
(m) : Reșița (Schier, Giurasa, 
Andrei) 4:13,8 — record region 
4x100 m mixt : Reșița (Giurasa, 
ruță, Tot, Schier) 4:35,5 — rec. 
gional; 100 m liber (f): Mariana St 
ciu (Reșița) 1:18,1; 100 m spate 
Anca Andrei (Reșița) 1:15,1 — 
record republican de copii ; 200 
mixt (f): Anca Andrei 2:52,1 — i 
record republican de copii ; 4x100 
mixt (f) : S.S.E. Reșița 5:33,2 -—- i 
național de copii ; 4x100 m lift, .( 
Reșița (Hruschka, Horvat, FivS1 
Andrei) 5:16,0 — rec. regional.

A. RUDEANU-cor<

tive care justifică interesul stîrn 
mai rămîne de adăugat unul singu 
acela al luptei pentru primul loc 
clasamentul „Cupei F.R.II.“, deținut 
prezent de Dinamo, cu maximum < 
puncte.

In rest, programul (care începe 
ora 15) cuprinde partidele: Rafinăr 
Teleajen — Știința (m), Fabrica < 
timbre—Progresul (f), I.C.F.—Voin 
(f) și Voința—Rapid (m).

Intercalat între întîlnirile. £ ,.r .-
Voința și Dinamo—Steaua, f
minin de campionat RapL. ^’-'Rulment 
Brașov prezintă și el suficiente pune 
de atracție, mai ales că cele doi 
echipe au arătat o formă bună 
prima etapă. în țară au loc alte jocu 
Ia fel de interesante: „Tractorul Bn 
șov—Știinta Timișoara, Liceul nr. 4 7 
mișoara—Confecția, C. S. M. Sibiu- 
Știința București și Mureșul—Voiri.
Odorhei.

TENIS DE MASĂ:
Au fost desemk'ii 

cîștigătorii „Cupei Voința1
Competiția de tenis de masă organizat 

joi de clubul Voința a reunit un num; 
de 120 de tineri și tinere, reprezentîn 
diferite cluburi, asociații sportive 
școli din Capitală. Concursul s-a buci 
rat de succes, micii concurenți disputîi 
du-și cu multă ardoare întîietatea. Rezu 
tate : simplu fete (legitimate), finala : R< 
berta Toma (Bere Grivița)—Silvia Coma 
(Spartac) 2—0; loc. 3—4: Liliana Pana 
(Voința) și Manlena Badea (Spartac) 
simplu fete (nelegitimate), finala : Elen 
Bancu (Voința)—Mihaela Lunțeanu (ASA 
2—1; simplu băieți (legitimați), finala 
I. Panait (Voința) — N. Danielis (ASA 
2—0; Ioc. 3—4: O. Stamatescu (ASA) și A 
Aciu (Bere Grivița) ; simplu băieți (nelc 
gitimați), finala : Mihăilă Andrei (Voințe 
—Cătălin Talabă (ASA) 2—0, loc. 3—4 
Dan Mănescu (liceul No. 16) «i Mirce 
Păuna (liceul No. 20),

La încheierea întrecerilor, tc C. U 
drescu, secretar cu problemele tehnic 
la clubul Voința, a împărțit cîștigătorilo 
și celor evidențiați premii și diplome 
Pentru comportarea frumoasă a fost pre 
miat și cel mai tînăr concurent, Gab 
Dinu (10 ani) de la școala generală d< 
8 ani No. 26.



cam-

Sport la Cîmpulung-Muscel de a-

a

Polihroniade, 
dintre cele mai 
jucătoare ale 

reușit niciodată 
titlul de

Puțini știu, însă, că mi
cuța adversară de la tablă 
este fiica sa, ALICE. Deși 
în vîrstă de numai 6 ani 
ea mută bine piesele, fiind 
familiarizată pînă și cu... 
ceasul de control.

Elisabeta 
deși una 
puternice 
țării, n-a 
să cîștige
pioană națională.

— M-um obișnuit 
cum cu... locul II, 
spus ea glumind. / 
adăugat serios :

— Pentru 
pregătesc pe

Un proverb spune că 
valoarea nu așteaptă 
uma, anilor". Și e a- 
evărat. Dar nu și în ca
ri lui Mihai Ionescu, 
ortarul Petrolului și al 
chipei naționale. Dimpo- 
ivă : titular la Petrolul 
ste doar de 2 ani, iar In 
eprezentativă a debutat 
n toamna aceasta, la a- 
■roape 29 de ani, cînd 
lti portari trăiesc, poa- 
e, melancolia amurgu- 
ui...
— De ce a „răsărit" a- 

it de tirziu Ionescu 7 
■am Întrebat zilele tre- 
ute pe antrenorul Cer
iu i a nu 7
— L-a avut pe Sfelcu 

în iafă“ — ne-a răspuns 
■1.

Dar Mihai Ionescu n-a 
lierdut vremea. S-a pre- 
lătit temeinic, ieșind a- 
oi la... lumină. Cînd a 
ost ziua aceea 7 La 23 
leptembrie 1963, la Bucu- 
ești. Petrolul avea meci 
lei campionat cu Rapid.

Cu același Rapid care In 
ultima partidă li făcuse 
pe fotbaliștii ploieșteni 
să părăsească terenul cu 
capul plecat. Fuseseră 
Învinși cu 6—1 I De data 
aceasta a fost rlndul ra- 
pidiștilor să guste din 
paharul amar — și ce pa
har 1 — al înfrlngerii — 
6—0. In poarta Petrolului 
debutantul Ionescu „fă
cuse minuni". De-atunci 
a rămas titular...

Spuneam că Ionescu a 
avut nevoie de o perioa
dă mai lungă de acuma-

lore. La 11 ani, In 1947, 
apărea pentru prima dată 
pe un teren de fotbal, In 
echipa de pitici de la 
F. C. Ploiești. Nu era 
portar, ci Înaintași De- 
abia in 1950, cînd trece 
la Avlntul, in campiona
tul orășenesc de... se
niori, Începe să apere. Se 
transferă apoi la Fero- 
email, din nou la juniori, 
pentru ca în 1953 să Iacă 
parte din lotul de juniori 
ai Petrolului. Un timp 
joacă la Unirea Ploiești, 
Dinamo Blrlad și Dinamo 
Timișoara, la Prahova In 
categoria B și, din 1960, 
la Petrolul.

In Încheiere, o apre
ciere a antrenorului Cer- 
năianu :

— Cu toate că Mihai 
greșește uneori, el este 
un portar pe care te poli 
bizui. Chiar și dv. i-aji 
dat la un meci nota 101

— Am dori să l-o pu
nem cit mai des 1

MIRCEA TUDORAN

Cu 60 de ani în urmă

Fel de fel

începuturile sportului 
nuscclean sînt legate de 
înființarea Școlii Normale 
în orașul de la poalele 
Mateiașului sau mai bine 
zis de transferarea acestei 
școli de Ia București la 
Cîmpulung.

încă de la începutul 
cursurilor, printre mate
riile ce se predau în școa
lă era și gimnastica. Pri
mul profesor (suplinitor) 
a fost numit N. Adam 
(1896—1899). Realizările 
mai importante ale acti
vii# î sPortive sînt însă 
le^ț.e de profesorul (titu-

Cine știe...
răspunde!
Lovitură de la poartă. 

Portarul — distrat tri
mite mingea în... propria 
sa poartă. Ce părere a- 
veți : e gol ? Sau credeți 
că arbitrul va dicta cor
ner, ca la executarea unui 
aut, cînd vrînd să dea 
mingea portarului echipei 
sale, un jucător trimite 
balonul în propria sa 
poartă ?
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gsțz-nțjdojd doC ap sun 
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Iar) Tudor Vasilescu. El 
reușește să rnființeze în 
scoală o asociație spor
tivă, o ,,societate" cum i 
s-a spus atunci, numită 
„Șoimii".

Iată procesul verbal de 
înființare a societății : 
„Astăzi 5 octombrie 1905 
subsemnații elevi ai Șco
lii Normale din Cîmpu
lung, întruniți în sala de 
gimnastică și ca urmare 
a sfătuirilor avute înainte 
între noi cu privire la 
rostul pe care educația 
fizică îl are nu numai în 
școală ci și în afară de 
școală asupra corpului, și 
știind că cu cît cineva e 
mai sănătos cu atît mai 
bine își îndeplinește da
toriile, ne decidem a în
ființa o societate de gim
nastică, jocuri și dare la 
semn. La această a noas
tră hotărîre am fost în 
mare parte încurajați de 
domnul T. Vasilescu, pro
fesorul nostru de gimnas
tică, pe care respectuos îl 
rugăm să binevoiască a 
ne da tot sprijinul dom
niei sale și a stărui ca a- 
ceastă întreprindere să 
capete aprobarea autori
tăților noastre școlare*4.

La 10 octombrie se a- 
probă statutul și se alege 
comitetul, sub „președen- 
ția de onoare” al lui T. 
Vasilescu, maestru de 
gimnastică. în aceeași șe
dință se hotărăște ca să 
se perceapă o cotizație 
lunară de 0,30 lei și o 
taxă de 0,20 lei pentru 
procurarea de aparate și 
organizarea de diferite 
excursii.

„Șoimii" au strălucit în

special la oină. Timp de 
6 ani 
male 
învins 
țară, 
altele, 
de la București.„înapoiați 
în Cîmpulung ni s-a fă
cut o primire de către 
toate autoritățile din oraș, 
în frunte cu muzica mi
litară" (scrie I. Ungu- 
reanu).

Dar 
1912, 
țiunii, 
25284 
nică 
ca școala să ia parte la 
concursurile de oină, în- 
trucît a luat parte la 
prea multe concursuri" și 
astfel invidia măruntă a 
vreunui maestru de gim
nastică din București a 
dus la încetarea unei ac
tivități în care elevii din 
Cîmpulung obținuseră suc
cese frumoase.

echipa Școlii Nor- 
din Cîmpulung a 
toate eohipele din 
cîștigînd, printre 
„marele premiu"

iată că în anul 
Ministerul Instruc- 

cu ordinul nr. 
din 14 mai, comu- 

că „nu mai aprobă

V. POPESCU-coresp.

Pătrat
fotbalisticfotbalistic

Orice amator de șah o 
va recunoaște cu ușurință 
în această
maestra 

EL1SABETA 
NIADE.

fotografie pe 
internațională

POLIHRO-

orimul loc 
Alice...

o

Foto : V. Marinescu

• Organizatorii tur
neului final al campio
natului mondial de fot
bal din 1966 apreciază 
că numărul ziariștilor 
care vor veni în An
glia cu acest prilej se 
va ridica la... 1600. Ca 
atare, se pune problema 
asigurării locurilor pen
tru presă, dar nu este 
ignorat nici aspectul 
material al chestiunii. 
Organizatorii sînt dis
puși să ofere acces gra
tuit numai la 50 la 

sută dintre ei. Restul 
vor trebui să-și plăteas
că biletul de intrare...

★
• După cum s-a a- 

nunțat, fostul președin
te al Mexicului, Adolfo 
Lopez Mateos, a fost nu
mit președintele Comi
tetului de organizare a 
Jocurilor Olimpice din 
1968. Ceea ce puțini 
știu este că Mateos a 
fost, în tinerețe, un re
dutabil boxer amator.

★

• In tot mai multe țări 
se discută problema în
locuirii portarului și a 
unui jucător de cîmp 
în meciurile de fotbal. 
Cercurile fotbalistice din. 
Belgia consideră că nici 
n-ar trebui limitat nu
mărul jucătorilor care 
pot fi schimbați, dar că, 
pentru a nu se face a- 
buzuri, intrarea pe te
ren a unui jucător nou 
să aibă loc abia după 
un sfert de oră de la 
ieșirea unui coechipier.
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eehipă do- 
un astfel de

1. Competiție fotbalis
tică de mase.

Fiecare
să aibă

2. 
rește 
meci.

3.
4. 

cînd

în 
fac

echipă, 
brazilienii

Autograful „Perlei negre6"

Loc
Ce 
joacă fotbal...

(Vertical la fel).
OPRICĂ PREDA
— București — i

Cîți n-ar vrea să aibă 
un autograf de la Pele ? 
Desigur, orice amator de 
sport dorește ca în colec
ția sa de autografe să se 
numere și semnătura ce
lui mai renumit fotbalist 
de pe glob. Și cîți nu-și 
iau inima în dinți scriind 
preferatului lor — prin 
intermediul ziarelor și re
vistelor, sau direct pe a-- 
dresa federației brazilie
ne de fotbal — pentru 
a solicita un autograf.

Numai că Pele, aidoma 
marilor vedete de cinema, 
are probabil de rezolvat 
zilnic zeci și sute de ase
menea cereri. Pe cine să

pitală. Inginerul Aure
lian Conduratu a reușit 
să obțină de la „marele 
Pele" o fotografie cu au
tograf și nu numai atît

POȘTA MAGAZIN
CONSTANTIN DORULEf, 

CRISTIAN BALOTA, Bucu
rești, GHEORGHE CIORO- 
GEA — Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, VASILE 
BARCEA—Cluj

procedat just. El 
legea avantajului, 
gol atunci cînd

Postcronică in cifre

Gheorghe Toma, care a 
Jucat fundaș stînga la Di
namo București, Progresul 
și Farul Constanța. Și a- 
cesta a fost „Internațional; 
jucînd cîteva... minute în 
reprezentativa țării, în me
ciul cu Polonia, disputat 
la 29 mai 1955. Există însă 
și un jucător care l-a în
trecut pe Toma din acest 
punct de vedere : Nicolae 
Panait, de la Dinamo Bucu
rești. El a intrat în joc în 
întîlnirea R.D. Germană—

După cum este cunoscut 
reprezentativele noastre — _____
îiță,— de atletism au susținut una și, respectiv, 
tiv ■" întîlniri internaționale. Fetele au învins 
peîfcru prima dată puternica reprezentativă a 
Cehoslovaciei cu scorul de 60—57, iar băieții au 
învins reprezentativele Norvegiei (1.20,5—90,5) și 
Finlandei (108—100), fiind întrecuți de cea a Ita
liei (90—117), realizînd un punctaj general pozi
tiv : 318,5—307,5.

tuturor, în acest an 
feminină și mascu-

Aceste întîlniri se adaugă la alte 37 și respec
tiv 31, desfășurate de-a lungul anilor, cu înce
pere din 1922— băieții și 1932 — fetele. Acestea 
din urmă, deși handicapate cu zece 
totuși mai harnice 
mai bune.

Pe scurt, situația

ani, au fost 
și după cum se va vedea...

întîlnirilor
acum s-ar prezenta astfel :

— masculin 34 15 0 19
(—240) = 44,1%,

—• feminin 38 17 2 19 1984 — 2038
(. ' J5) = 47,5%.

desfășurate pînă

LUCIAN VINȚAN
Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej

Ies dintre „spectacolele” 
propuse de dv, pe urmă
toarele :

Petrolul Ploiești : MARI
LE SPERANȚE.

Dridea și Badea : DOI 
băieți ca pîinea cal
da.

Farul Constanța : SUFLE
TE IN CEAȚA.

C.S.M.S. Iași : O DATA 
IN VIAȚA și UN SURIS IN 
PLINA TOAMNA.

Steagul roșu : REVENI* 
REA LUI FANTOMAS.

Crișul Oradea : PE MAR
GINEA PRAPASTIEI.

ALEXANDRU POPOVICI, 
Cluj. — Dv ați confundat 
pe Bedin cu... Metin. Be- 
din, de la Internazionale, 
este italian sadea și mai 
mult ca sigur că nu știe 
nici o boabă turcește.

OCTAVIAN VILCEANU, 
Tg. Jiu. — Pal, care joacă 
acum la Siderurgistul Ga
lați este fostul fundaș de 
margine al Petrolului. El 
a făcut parte din formația 
noastră de juniori, care a 
cîștigat Turneul U.E.F.A. în 
1962. Pe atunci, Pal a fă
cut „minuni". In ultimul 
timp însă... Și ce nevoie 
ar avea Siderurgistul de o 
„minune” I Altfel nu 
dem cum ar rămîne în 
tegoria A.

GHEORGHE POPA, 
mima Dragodana. 1)

ve- 
ca-
co- 
Ar-

bitrul a 
a aplicat 
acordînd _ 
balonul, atins cu mina de 
un apărător, a intrat în 
plasă. Unii spectatori au 
cerut „11 m“ ? Probabil 
că erau suporterii echipei 
respective, care mai tră
geau o speranță știind cu 
cîtă ușurință ratează unii 
înaintași penaltiurile. 2) 
Dintre jucătorii Rapidului 
Macri, Georgescu, C. Dan și 
Greavu sînt maeștri ai .............................
sportului. Ceilalți... pot de- România, disputată la 14 de
veni ! De ei depinde!

TĂVI BALTEANU, Plo
iești. — Puteți fi orieînd... 
adjunctul meu ! Intr-ade
văr, în 1961, meciul de 
rugbi dintre Petrolul Plo
iești și Precizia Săcele, 
disputat în cadrul campio
natului de calificare, s-a 
încheiat cu scorul record 
de... 122—3 (69—0). Numai 
că Precizia Săcele a învă
țat din această înfrîngere 
(și din altele !) și acum a 
promovat în categoria A, 
pe cînd Petrolul se mulțu
mește, se pare, 
tirile !

amin-

VESESCU,
In categoria 
au activat, 

. „Toma“. cr
este Costică 
a apărat ani 
poarta echipei 
echipei națio- 
celălalt este

OCTAVIAN 
Cîmpina. — 
A la fotbal : 
după 1944, doi 
nul din ei 
Toma care 
de-a rândul 
C.C.A. și a 
nale, iar

cembrie 1958 la Berlin, în 
minutul 90 ! Dar a fost el 
„internațional" ? A fost !

T. G., Sibiu. — Faptul că 
în campionatul de fotbal 
al orașului dv, ediția 1965— 
1966 (tur), s-au înregistrat 
153 de goluri marcate și 
L53 de goluri primite, nu 
constituie un lucru rar, o... 
curiozitate de natură să 
fie semnalată în coloane
le „Magazinului” nostru. 
Dacă s-au înscris 153 de 
goluri implicit s-a și... pri
mit același număr de go
luri, nu ? Nici Iosefini, cît 
e el de iscusit, n-ar putea 
face ca numărul golurilor 
înscrise să fie unul, iar al 
celor primite altul !

GHEORGHE STOICA, Bu
zău. — Din „mica biblio
tecă “ fotbalistică csl mai 
mult mi-a plăcut „volumul" 
cu nr. 8 :

Ofsaid = DEPARTE IN 
SPATELE FRONTULUI

NICOLAE DOBRE, Eforie- 
Sud. — In întâlnirile inter
naționale de box se acordă 
fie un punct, fie două pen
tru victorie, totalul punc
telor celor două echipe fi
ind astfel 10 sau 20, după 
cum s-a stabilit în proto
col. Totul e să cîștigi ! 
Cum se punctează, n-are 
importanță. In întâlnirile 
interne între echipe punc- ... -• 3 

2 
1

tajul este următorul : 
puncte la victorie, cîte 
puncte la egalitate și 
punct la înfrângere.

ION
Ilustrații 
NEAGU

POSTAȘU

RADULESCU

satisfacă mai întîi ? Dacă 
ar fi să răspundă tutu
ror, Pele ar trebui, fără 
îndoială, să renunțe la... 
somn sau la antrenamen-

— notați bine ! — cîteva 
rînduri de scrisoare adre
sate d-sale personal.

O adevărată perfor
manță. pentru care îi a-

(i

te, ceea ce nu se poate. 
Și atunci, în alegerea so- 
licitanților, intervine doar 
șansa...

Iată, fapt demn de 
consemnat în coloanele 
noastre, o asemenea șansă 
a avut-o de curînd și un 
iubitor de fotbal din Ca-

dresăm sincere felicitări 
și urarea ca în colecția 
sa de autografe să figu
reze noi asemenea piese 
de valoare.

SPIVAC 
textului :

Conduratu,

GR.
Traducerea 

Pentru Aurelio 
cu o îmbrățișare de la 

Pele



Pregătiri 
pentru J.O. 1968

Federația franceză de schi l-a an
gajat pe norvegianul Leif Solbakken 
ca antrenor al săritorilor de la tram
bulină, care au început la St Morits 
pregătirile în vederea Jocurilor Olim
pice de iarnă din anul 1968. Sol- 
bakken a fost antrenorul lui Toralf 
Engan, campion mondial în 1962 și 
campion olimpic în 1964. Lotul fran
cez cuprinde 10 săritori, printre care 
Maurice Arbez, Gilbert Poiret și 
Rene VandeL

★

Comitetul Olimpic 
cătuit un prim lot 
în vederea Jocurilor 
Ciudad de Mexico. Lotul care cuprin
de 68 de sportivi, are în frunte pe 
recordmanul mondial Roelants (atle
tism), Simons (natație), Reding (hal
tere) și alții.

al Belgiei a al
de selecționabili 
Olimpice de la

Partizan Belgrad, Dynamo Berlin și N. A. Duisburg

DIN SPORTURILE DE IARNA

*

Patinatorii fruntași din U.R.S.S. au 
luat startul în concursul „Memorialul 
Iakov Malnikov”, care are loc pe pa
tinoarul central din orașul Perm. 
Chiar din prima zi de întreceri au 
fost obținute rezultate valoroase. în 
proba de 500 m Boris Guleaev și Vla
dimir Orlov (medalie de argint la 
Jocurile Olimpice de la Innsbruck) au 
realizat timpul de 41 sec., ceea ce re
prezintă a doua performanță mondia
lă a sezonului. Recordmanul lumii 
la această probă, Evgheni Grișin, s-a

clasat pe locul trei cu 41,1. O impre
sie deosebită a lăsat și tînăra speran
ță a patinajului sovietic, Vladimir 
Gveezdițki, în vîrstă de 19 ani, care 

personal 
competiția 
Stenina cu 
Irina E- 
și Lasna

FLORIN GHEORGHIU LA HASTINGS

și-a îmbunătățit recordul
(41,5). După prima zi, în 
feminină conduce Valentina
96,733 puncte, urmată de 
gorova cu 97,367 puncte
Kauniste cu 97,766 puncte. Cursa de 
500 m a fost cîștigată de Egorova 
cu timpul de 45,5. Kauniste a termi
nat învingătoare în proba de 1500 m 

_ cu timpul de 2:38.0.
î

Actuala ediție a tradiționalului tur
neu internațional de șah de la Has
tings (Anglia) — care este programat 
totdeauna la sfîrșit de an — are prin
tre invitați și pe proaspătul mare maes
tru român Florin Gheorghiu, campionul 
țării noastre. EI urmează să dea piept 
eu cîțiva dintre cei mai redutabili ași 
ai șahului mondial, în frunte cu șa- 
langerul la titlul suprem, Boris Spasski. 
Acesta va fi secondat de alt șahist so
vietic cn reputație, Vasiukov, iar pe 
lista viitorilor participanți mai găsim 
pe Gligorici (Iugoslavia), Pfleger și 
Nikolai (R. F. Germană), Uhlmann 
(R. D. Germană) precum și cîțiva pu
ternici șahiști englezi în frunte cu 
Littlewood și Lee.

Una din cele mai bune echipe ca
nadiene de hochei, „Gastors Sherbroo
ke' (Quebec), a plecat într-un turneu 
de 24 zile în Europa. Hocheiștii cana
dieni vor participa și la tradiționala 
competiție „Cupa Ahearne” care va 
avea loc între 26 decembrie și 4 ia
nuarie la Stockholm.

Joi seara a avut loc la Belgrad tra
gerea la sorți a grupelor 
din cadrul celei de a 
„Cupei campionilor europeni1 
Reprezentanta 
BUCUREȘTI, 
semifinală de 
tizan Belgrad 
diții), Dynamo Magdeburg și 
Duisburg, în timp ce în cealaltă grupă 
(la Genova), vor evolua Pro Recco Ge
nova, Ferencvaros Budapesta, N. C. 
Leningrad și N. C. Barcelona.

Dintre viitoarele adversare, dinamo- 
viștii bucureșteni s-au mai întîlnit

Atlefii indieni la început de sezon

★

în localitatea Paisley s-a disputat 
întîlnirea internațională de hochei pe 
gheață dintre reprezentativa Angliei 
și echipa secundă a Poloniei. Oaspeții 
au învins cu scorul de 5—3 (1—1, 
3—0, 1—2).

scmifinale
III-a ediții a 

la polo, 
țării noastre, DINAMO 

va juca în prima grupă 
la Zagreb alături de Par- 

(cîștigătoarea primei e- 
’ N. A.

doar cu Dynamo Magdeburg. La TSsk 
stima, în primul tur al ediției prei 
dente, victoria a revenit bucureșteni 
cu scorul de 7—6, iar la Magdebu 
— în semifinale — succesul 4) 
fost de partea formației germ«r .

întrecerile vor avea loc în zilele 
28, 29 și 
mele două 
se califice 
noastră vă
partidă Dinamo 
șovia 
de 8—3.

30 ianuarie, urmînd ca p 
clasate în fiecare grupă 
în turneul final. Imagir 
prezintă o fază din recer 

București—Legia Vi
cîștigată de români cu scoi

DIN SPORTUL HALTERELOR

început în

Cata pentra... bătălia de la Hastings 
desen de Al. Glenciu

înaintea finalei
„Cupei Davis“

In zilele de 27, 28 și 29 decembrie pe 
terenurile de la „White City“ din Sydney 
•e va desfășura finala competiției in
ternaționale de tenis „Cupa Davis“, ta 
care deținătoarea trofeului, echipa Aus
traliei, va primi replica echipei Spaniei. 
Federația australiană a anunțat că va 
alinia următoarea formație: Emerson, 
Stolle, Newcombe și Roche.

Intr-un meci de verificare, la Mel
bourne, echipa Australiei a lntîlnit pe 
eea a S.U.A. Tcnismenii australieni 
au terminat învingători cu 3—1. In cel 
mai spectaculos meci, Roy Emerson 
(Australia) l-a învins cu 6-—4, 6—4, 
o—4 pe Arhur Ashe (S.U.A.). De no
tat că într-o precedentă întîlnire, des
fășurată recent în Australia, Ashe 11 
învinsese pe Emerson. Singura victorie 
a oaspeților a fost realizată de tînărul 
Cliff Richey, învingător 
8—6, 7—5 în partida 
combe.

cu 6—4, 5—7, 
cu John New-

• Comitetul tehnic al 
ceze de tenis de cîmp a alcătuit clasa
mentele celor mai buni jucători ai Fran
ței pe anul 1965. La masculin, primul 
loc a fost acordat lui Pierre Darmon, 
urmat de Pierre Barthes și Franțois 
Jauffret. Franțoise Durr a fost desem
nată cea mai bună jucătoare.

Federației fnm-

Noul sezon atletic a 
India în luna noiembrie.

Startul atleților indieni 
mițător, fapt confirmat de altfel de 
primele confruntări internaționale în 
care, în compania unui grup de atleți 
sovietici, atleții indieni s-au compor
tat remarcabil. în special la bărbați, 
sportivii indieni au realizat perfor
manțe bune. La fete (care practică 
de puțin timp atletismul, el fiind 
pînă nu de mult interzis femeilor) 
reiultatele — cu unele excepții — nu 
au fost satisfăcătoare.

Iată cîteva performanțe care atrag 
atenția specialiștilor. La 100 m, Po
well a alergat 10,4 (record), Francis 
— 10,5 iar Tawade — 10,7. Pe 200 m 
Powell a realizat 21,4. Antrenorul 
maghiar Kovacs Jozsef — care pre
gătește lotul atleților fruntași din 
India — speră să alcătuiască o șta
fetă de 4 x 100 m, capabilă să co
boare sub recordul actual al Indiei 
(40,5), stabilit anul trecut la Tokio, 
în fruntea performerilor la 400 m nu 
se mai află valorosul Milka Singh 
(atletul cu barbă și turban) care s-a 
retras din activitatea competițională, 
ci un alt Singh, cu prenumele de 
Amarjit Acesta a parcurs distanța în 
47,9 și are toate șansele să-și îmbu
nătățească rezultatul. La 800 m în 
fruntea listei se află Barua, conside
rat un talent excepțional. El are nu
mai 19 ani. Anul trecut, a participat 
la proba de 400 m, în care a realizat 
47,8 iar în acest sezon, alergînd pen
tru prima oară o cursă de 800 m, 
el a fost cronometrat în 1:51,4. Din
tre fondiști reținem numele lui Se- 
quira cu 14:28,0 (record indian). Aler
gătorul de garduri Gurbahan Singh 
(alasat pe locul al V-lea la J.O. de 
la Tokio) a început sezonul cu 14,4 
pe 110 m g.

Aruncătorii indieni deși nu strălu-

a fost pro-

cesc încă în rezultate de valoare in
ternațională au o mare calitate : ti
nerețea. La ciocan Parvin Kumar, în 
vîrstă de 19 ani, a obținut un nou 
record al Indiei, cu o aruncare de 
54,56 m. Dintre săritori se remarcă 
un alt tînăr, Beedu (20 ani), care a 
realizat la triplu 15,15 m.
~ Dintre atlete amintim pe Christina 

care deține la „lungime” un 
de 5,56 m, și Kamlesh Chat- 

greutate (12,38 m). De altfel, 
sînt și

Forage, 
rezultat 
wal Ia 
acestea 
diei.

Campionatele de atletism ale In
diei vor avea loc la sfîrșitul lunii 
ianuarie la Bangalore (statul My
sore). Campionatele vor constitui un

noi recorduri ale In-

criteriu de selecție a echipei repre
zentative indiene care va participa la 
campionatele internaționale ale Marii 
Britanii și la Jocurile asiatice, care 
vor avea loc la Kingstone și res
pectiv Bangkok. în scopul unei cît 
mai bune pregătiri, lotul atleților in
dieni va fi cantonat timp de trei săp
tămîni într-o localitate de la poalele 
munților Himalaia. Aici, sportivii vor 
face cunoștință cu problemele acli
matizării, deoarece localitatea se află 
la o altitudine identică cu cea a ora
șului Ciudad 
verii
atleți indieni 
neu în țările

un lot
de Mexico. în timpul 
de aproximativ 20 de 
va întreprinde un tur- 
europene.

• La Helsinki s-a disputat mec 
international de haltere dintre ecl 
pele selecționate ale Finlandei și Fra 
ței. Halterofilii finlandezi au tern 
nat învingători cu scorul de 7—0. Ia 
cîștigătorii în ordinea catefc }Mlo 
Haatanen 277,500 kg ; EskelinCd 3 
kg ; Heiskanen 360 kg ; Kare 387,5 
kg ; Kangasniemi 420 kg ; Kails 
jaervi 440 kg ; Lahdenranta 462,500 1

• Cu prilejul unui concurs de hi 
tere desfășurat la Bruxelles, sportiv 
belgian de categoria „grea* Ser 
Reding a obținut la triatlon 520 1 
performanță care corectează cu 10 
recordul țării sale.

DIN FOTBALUL INTERNATIONAL
• O recentă reuniune a celor pa

tru iederafii britanice de fotbal a a- 
doptat un proiect privitor la organi
zarea campionatului international 
britanic de fotbal. Conform acestui 
proiect, prima dintre cele patru se
lecționate britanice (Anglia, Scotia, 
Irlanda de nord și Țara Galilor) va 
reprezenta fotbalul britanic In „Cupa 
Europei". Urmează ca proiectul să 
fie supus spre aprobare la U.E.F.A.

• La Sofia s-a desfășurat întîlnirea 
amicală de fotbal dintre reprezenta
tivele orașelor Sofia și Varșovia. Me
ciul s-a încheiat cu victoria gazdelor 
cu scorul de 1—0 (1—01

• In luna ianuarie, Ia Buenos Ai
res va avea loc un mare turneu in
ternational de fotbal, la care vor 
participa trei echipe argentiniene (Ri
ver Plata, Independiente, Boca Ju-
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• Campionatul masculin de șah al Iu

goslaviei a luat sfîrșit. Titlul de cam
pion pe anul 1965 a revenit marelui ma
estru Internațional Svetozar Gligorici, 
care a acumulat 12 puncte din 18 posi
bile. Pe locurile următoare s-au clasat 
la egalitate Bruno Parma și Bora Ivkov 
cu cite li1/» puncte fiecare.
• La Novarra a avut loc întîlnirea In

ternațională de gimnastică dintre repre
zentativele feminine ale Italiei și Fran
ței. Gimnastele italiene au obținut vic
toria cu 182,50—180,20 puncte.
• Finala turneului individual masculin 

internațional de tenis de masă de la 
Bombay a revenit jucătorului cehoslovac 
Mike, care l-a învins pe compatriotul 
său Stanek cu scorul de 2—1 (21—16, 
13—21, 22—20). In semifinale Mike l-a eli
minat pe indianul Ranganaikulu cu 2—0, 
Iar Stanek pe Stepanek cu 2—0.
• într-un meci retur, contînd pentru 

i,Cupa campionilor europeni* la baschet 
masculin, echipa Ț.S.K.A. Moscova a în

vins cu scorul de 88—57 (44—21) echipa 
Vorwărts Berlin. învingători și în pri
mul meci (87—66), baschetbaliștii sovie
tici s-au calificat pentru turul următor 
al competiției.
• Echipele masculine de baschet ale 

Franței și Poloniei, care se află în tur
neu în S.U.A., au susținut un meci la 
New York. Baschetbaliștii polonezi au 
cîștigat cu scorul de 60—47 (35—20).

9 în meci retur, contînd pentru „Cupa 
campionilor europeni" la handbal femi
nin, echipa islandeză „Valur“ a învins 
formația norvegiană Skog cu scorul de 
12—11. Cîștigătoare și în meciul tur, „Va- 
lur« s-a calificat pentru turul următor 
al competiției

q Concursul internațional de cros de 
la Bruxelles a fost cîștigat de belgianul 
Gaston Roelants, care a realizat timpul 
de 23:25 0. El a fost urmat în clasament 
de Norporth (R.F.G.) — 23:50,0 și Gammo- 
udl (Tunisia) — 23:56,0.

O Intr-un meci internațional de haltere 
desfășurat la Londra echipa Angliei a 
învins cu scorul de 3—2 echipa Franței. 
Iată cele mai bune rezultate înregistrate : 
cocoș — Seville (Anglia) 272 kg ; — ușoa
ră — Newton (Anglia) 342 kg.
• La Gdansk, într-un concurs atletic 

de sală proba de aruncare a greutății 
bărbați a revenit atletului Vladislaw Ro
man, care cu performanta de 18,88 m a 
stabilit un nou record polonez pe teren 
acoperit.
• Campionatul unional de șah a luat 

sfîrșit cu victoria marelui maestru Leo
nid Stein care astfel cucerește pentru 
a dbua oară titlul de campion al U.R.S.S.
• A luat sfîrșit campionatul de volei 

feminin al Bulgariei. Titlul de campioană 
a revenit formației Levski Sofia, care 
de-a lungul campionatului nu a cunoscut 
înfrîngerea.

niors) și trei de peste hotare: Se
lecționata olimpică a
Prago și F. C. Santos

U.R.S.S., Sparta

• Echipa olimpică 
U.R.S.S., care se află 
în Algeria, a întrecut în orașul Cons
tantine o selecționată algeriană cu 
scorul de 1—0 (1—0). Este al doilea 
meci cîștigat de fotbaliștii sovietici 
asupra selecționatei Algeriei. (Du
minică, la Alger, oaspeții cîștigaseră 
cu același scor). Unicul gol al me
ciului a fost marcat în minutul 32 de 
către mijlocașul Iliadi. Cei mai buni 
jucători ai învingătorilor au fost îna
intașul central Fedotov și portarul 
Kudasov

de fotbal a 
într-un turneu

MILANO, 24 (Agerpres). — Du 
cum este cunoscut, în sferturile de i 
nală ale „Cupei campionilor europen 
la fotbal, Internazionale Milano va j 
ca în compania echipei Ferencvar 
Budapesta. Clubul italian a j;rop 
ca cele două meciuri să se ^5°a 
în perioada 26 ianuarie — "A rvoru 
rie. Direcția clubului r,s„c. tvaros 
declinat această propunere, deoare 
în cursul lunii februarie nu au 1 
în Ungaria meciuri pentru campion 
tul țării, și echipa nu poate av 
în această perioadă a formă bur 
Ferencvaros a propus ca cele do’ 
întilniri să se desfășoare în prima j 
mătate a lunii martie. Deoarece c< 
două cluburi n-au ajuns la nici un 
cord, urmează ca U.E.F.A. să sțal 
•ească datele jocurilor.

Atacul la portar din nou în discuție...
LONDRA. (Agerpres). — Ziarul 

„Daily Mail" publică un articol în 
care președintele Federației interna
ționale de fotbal, Stanley Rous, pro
pune o modificare în regulamentul 
de fotbal, privind „atacul la por
tar". în cazul că această propunere 
va fi acceptată, FIFA ar putea să 
interzică pur și simplu atacarea por
tarului. Reamintind că propuneri a- 
semănătoare au mai fost făcute, dar 
fără a fi obținut majoritatea nece
sară, președintele FIFA a precizat 
că o comisie de arbitri a fost însăr
cinată cu studierea acestui punct din 
regulament.

Problema „atacului la portar" a 
fost readusă în discuție în urma in
cidentului petrecut la meciul Chel

sea—Wiener Sport Klub, *1, 
urma unei „șarje" cam dure a un 
jucător englez asupra portarului a 
vers, vienezul Knoll a protestat pr- 
energic, fiind eliminat de pe ten 
de arbitrul francez Barberan. Pe < 
altă parte, antrenorul echipei Anglii 
AIL Ramsay, preconizează o inte 
pretare uniformă a regulamentuli 
Căci, declară el, arbitrii britani- 
favorabili unui fotbal mai bărbătes 
admit atacul la portar, în timp - 
arbitrii străini îl sancționează < 
obicei, de unde rezultă și frecven 
incidentelor. Ramsay cere, de asem 
nea, revizuirea problemei atacul 
cu piciorul ridicat, interpfe, Mă, < 
asemenea, în mod diferit 'de arbit.
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