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1ÎINE, CAMPIONATELE I
EUROPENE DE BOB

PENTRU TINERET
I P 0 0

Mîine se dispută la St. 
oritz (Elveția) campiona- 
e europene de bob 2 per- 
ane pentru echipe de fi
ret. La întreceri 
aă și echipajele 
ști AL Oaneea — N. Co
dii, R. Nedeleu — P. Hiris- 
vici.

parti- 
româ-

Ol ANTRENORI RO-
ANI LA UN CURS DE

SCHI ÎN AUSTRIA

Xntrcnorii de schi prof, 
n Berindei și prof. Mihai 
ră au plecat ieri în Aus- 
a pentru a participa, în 
calitatea St. Cristoph, la 
i curs. La acest curs se 
•r discuta probleme me
dice ale procesului de iri
tare în școala austriacă 

schi.

DMPETIȚIILE SPORTIVE
DE DUMINICĂ
DIN CAPITALA

1ANDBAL Sala Floreas- 
, ora 9,45: Știința — Ra- 
(1 (m); ora 11: Știința — 
e. nr. 4 Timișoara (f) — 
flpionat; ora 12: Confec- 
. — Tractorul Brașov (f) 
campionat; ora 13: Vo

ta — Progresul (f); ora 
15: Rafinăria Teleajen — 
name (m);
■LE. nr. 1 —
Gtbre (f>: ora

— Steaua (ni); ora 17.30: 
*.F. — Ș.S.E.
1TI.FTISM. Sala

H, de ta ora 
n.tru seniori 
îri.

ora 15.30: 
Fabrica de 
16.36: Voin-

nr.

9-: 
Și

2 (f).
Ploreas- 
eoncurs 
juniori

ATLONIȘTH ROMÂNI

CONCUREAZĂ MÎINE
LA ALTENBERG

îial.loniștii Gh. Vilmos, 
Bărbășescu, C. Carabe- 
Gh. Cimpoîa și Gh. Bă- 

;cu participă mîine în 
alitatea Altenberg (R.D. 
rmană) la un concurs 
turi de selecționat oLe 
3. Germane și Suediei, 

va desfășura cursa in- 
’iduală de 20 km. u rmind 
marți lt ianuarie să se 

pute ștafeta 4x7,5 km.

HIPE ROMANEȘTI DE
HANDBAL PESTE

HOTARE

stăzi și mîine, două 
pe rominești de hand- 
l susțin jocuri peste 
are. Selecționata- maș
ină a orașului Bucu_ 
ti participă la turneul 
ernațion-al de la Ros- 
k (R.D.G.), alături de 
prezenta ti vele orașelor 
o, Dresda și Rostock, 
?cum și de formația 
icză H. G. Copenhaga, 
ii pa feminină a clubu
Rapid joacă în cadrul 

•noului internațional 
la Frankfurt pe Oder, 

janizat de Lokomotiv 
igsdorf.

e-

Nu pierdeți

cit mai multe
nici o zi! Amenajați
patinoare naturale

și pirtii de săniuș!
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Organizați concursurile din cadrul 
■Spartachiadei de iarnă! Fiecare 
tinăr — un participant la intreceri!

I------------------- ----------
| Din viața
8 organizației noastre
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„TERAPIA". Așa se numește asociația sportivă a 
lucrătorilor Fabricii de medicamente din Cluj. Zeci 
de tineri și tinere de aci își dedică sportului, zilnic, 
o oră, două, din timpul lor liber.

— Firește, nu-i ușor lucru să organizezi o activi
tate sportivă continuă într-o întreprindere cu trei 
schimburi, ne spunea tovarășa Florica Gavriș, secre
tar al comitetului de partid. Dar, cînd există interes, 
pricepere și pasiune... Și, vă rog, să credeți, toate 
acestea există la noi...

Era de fapt o aluzie la munca consiliului asocia
ției sportive. 11 oameni în frunte cu Teodor Hostii, 
președintele, au schimbat radical situația la „Terapia": 
de unde, doar cu un an, doi în urmă, activitatea 
acestei asociații sportive era ca și inexistentă (ac
tiva doar o echipă de fotbal, care, ulterior s-a... di
zolvat), acum iat-o printre fruntașele pe oraș. Con
cret : participare activă la întrecerile Spartachiadei, 
prezență numeroasă în toamna anului 1965 la cam
pionatul pe asociație. Foile de concurs ne îngăduie 
să reconstituim „bătăliile" din grupele sportive, dis
puta pentru întîietate (și în sport) între Sinteza I 
și îlidrații de carbon, Gledis-ul și Sinteza II, Univer
salul și Sediul central. Concomitent cu campionatul 
pe asociație au fost trecute și normele Insignei de 
polisportiv, tn prezent mai bine de 60 de tineri și-au 
trecut integral normele (dintre care aproape 20 de 
tinere), iar alți 20 mai au de dat cite o probă, două.

Interesant de semnalat este și alt lucru : „Terapia" 
nu dispune, cu excepția unui mic club, de nici un 
teren de sport. Și, totuși, consiliu! asociației sportive, 
insîstînd, a găsit sprijinul necesar (în principal de 
Ia conducerea C.S.M.) și posibilități de programare a 
întrecerilor clin cadrul campionatului pe asociație pe 
diferite terenuri și săli de sport. Ceva mai mult: 
echipele asociației au depășit, în unele cazuri, faza 
activității interne, ele sint înscrise în campionatul 
orășenesc, cum este cazul la volei și tenis de masă, 
iar din acest an și ]a fotbal. în fine, unul din atleții 
asociației, Ion Ursu, un talentat sprinter, a fost se
lecționat în secția de performanță a C.S.M. Cluj.

★
„FULGERUL" este asociația sportivă a lucrătorilor 

clujeni de la poștă și telecomunicații. Și aici pro
cesul de muncă este cuprins tot în trei schimburi. 
Dar aici acest argument constituie de fapt o... mo
tivare a inactivității.

— Este aproape imposibil să organizezi o activi
tate sportivă ca lumea ! — Cu aceste cuvinte ne a 
răspuns ing. Adrian Buză, președintele asociației

TIBER1U STAMA

(Continuare in pag. a 4-a)

Gh. Bălan, unul din favoriții •probei de slalom de 
pe Clăbucet.

Foto : P. Romoșan

Sezonului de
succes deplin

lată-ne, așadar, la în
ceputul unui nou sezon 
de schi, sezon care se 
anunță deosebit de bo
gat atît pe plan intern, 
cît și internațional. La 
capătul 
rioade 
„uscat" 
vreme, 
schiorii
debutează mîine la Pre
deal și la Poiana Brașov 
în activitatea oficială, 
participînd la tradiționa
lul „Concurs de deschi-

La
unei lungi pe- 

de pregătire pe 
și, în
pe

noștri fruntași

ultima 
zăpadă,

MIERCUREA CIUC, 7 (prin telefon de la trimisul 
nostru). întrecerile turului al treilea al campionatului 
republican de hoclrei pe gheață continuă în localita
te, în mijlocul unui mare

ÎN PRIMA PARTIDĂ 
A ZILEI DE AZI, for
mația locală Voința a 
primit replica Științei 
Cluj, care a rezistat ono
rabil timp de două re
prize dar a .cedat pasul" 
in cea de-a treia, cînd 
scorul a luat proporții. 
Voința a obținut victoria 
cu 14—2 (4—0, 3—2, 7— 

0). Golurile localnicilor 
au fost înscrise de Andrei 
(3), Szabo II 
(2), Kraus (2), 
Otvoș, Csiszer 
zi. Cele două 
clujenilor au 
ntite de către Cazan I. 
Partida a fost arbitrată 
de Tiron și Bănică.

(2), Bahut 
Mihoc (2), 
și Ferenc- 
puncte ale 
fost obți-

DEOSEBIT DE DIS- 
A

DIN
FOST 
DES- 

GUPLA- 
PROGRAMAT 

S-au

PUTATA 
PARTIDA 
CHIDEREA
JUL.UI
ASEARĂ. S-au întilnif 
două echipe de forte a- 
propiate, Tîrnava Odor-

schi,
!

interes.
hei și Știința București,' 
care și în tururile prece
dente oferiseră jocuri 
pasionante. Nici acest 
meci n-a dezmințit aștep
tările. Păcat însă că ju
cătorii au abuzat de ne- 
regularităti-, ceea ce i-a 
silit pe arbitrii Florescu 
și Tiron să dicteze multe 
eliminări. De altfel; 
foarte multe goluri »-au 
înscris cînd echipele erau 
în inferioritate nume
rică.

Victoria a revenit e- 
chipci Tîrnava cu scorul 
de 5—2 (2—0. 1—l,
2—1). Pentru învingători 
au marcat : Tarei (2),
Gybrgșri. (2) și Gal. Punc
tele studenților au fost 
înscrise 
Victoria 
Odor hei 
dar scorul 
sever.

au fost 
de Mihăilescu. 
formației din 
este meritata, 

este prea

IN ULTIMUL MECI. 
DINAMO A ÎNVINS 
CATEGORIC PE STE AUA 
după un meci care 
a entuziasmat publicul 
spectator. Dinamoviștii 
au jucat exceptional mai 
ales în prima repriză 
(cînd și-au asigurat vic
toria), pentru ca în — 
mătoarele perioade 
meciului să Iacă un 
mai putrn avîntat, 
calm, bine organizat, 
torită căruia au 
să-și mențină un avantaj 
confortabil de 4 goluri.

între minutele 6 și 10 
ale meciului, Steaua a 
fost făcută k.o. de a- 
tacurile insistente, varia
te, ale Iui Dinamo, care 
a marca’' prin Bașa, Ște
fan și din nou Bașa. în 
min. 16, Pană urcă sco
rul la 4—0. la capătul li
nei acțiuni individuale, 
în repriza secundă. 
Steaua joacă mai activ și 
reduce scorul (min. 26) 
prin Szabo I. în ultima 
parte, Ciobotaru înscrie 
cel mai frumos gol al 
meciului (min. 52), apoi 
Bașa urcă scorul la 6—1 
(min. 541. Steaua înscrie 
apoi al doilea gol al său, 
prin Ștefanov, cu două 
minute înainte de sfîr- 
șit.

întreaga formație în
vingătoare a jucat foarte 
bine, dar merită evi
dențiat mai ales portarul 
Dumitraș. Au condus or* 
bitrii Turceanu și Gu. 
bernu.

Scor final: Dinamo — 
Steaua 6—2 (4—0, 0—1K 
2—1). Este prima înfrîn— 
gere a echipei Steauat 
în ultimele două cam* 
pionate republicane 1

Campionatul continuă": 
sîmbătă și duminică. în 
„vedeta" cuplajului de 
duminică seara, meciul 
Voința—Steaua.

UT- 
ale 
joc 
dar 
da

re uși tZelul și seriozitatea 
pregătirilor efectuate în 
vederea noului sezon ne 
dau dreptul să sperăm 
că în aceste luni de iarnă 
vom asista la întreceri 
spectaculoase, care să 
constituie o reală propa
gandă pentru schi și 
care să atragă într-o ac
tivitate continuă și orga
nizată cît mai multi ti
neri. Tn plus, nu trebuie 
uitat că schiorii noștri 
fruntași vor lua parte și 
la o serie de concursuri 
internaționale Or, pentru 
aceasta se impune încă 
de la începutul sezonu
lui deplină seriozitate 
atît în pregătire, cît și 
în participarea la între
cerile interne, indiferent 
de importanța lor.

Tn așteptarea spectacu
loaselor dispute de mîine 
și... de mai tîrziu, urăm 
schiorilor deplin succes 
în sezonul anului 1966 !

dere". Vor lua parte re
prezentanții celor mai 
puternice secții de schi 
din Brașov și de pe Valea 
Prahovei, adică Dinamo, 
A.S. Armata, Tractorul, 
Steagul roșu din Brașov, 
Carpati Sinaia, Caraima- 
nul Bușteni ș.a. Probele 
concursului sînt slalom 
special, fond 10 km se
niori, 5 km senioare și 
juniori, 3 km junioare 
(găzduite pe pîrtii'e din 
Predeal) și sărituri de la 
trambulină (găzduite de 
Poiana Brașov). Coinci
dența face ca tot mîine 
să debuteze în activitatea 
internațională a anului 
1966 șf biatloniștii, care 
participă la triunghiula
rul R. D. Germană — 
Suedia - România, găz
duit de localitatea Alten
berg. Mai semnalăm că 
pentru mîine și-au anun
țat concursurile de inau
gurare a sezonului și o 
serie de comisii regio
nale, printre care Mara
mureș, Suceava și Mureș- 
Autonomă Maghiară.

Printre speranțele voleiului feminin

din Italia
MILANO 7 (Agerpres). — Federația italiană de fotbal a 
a stabilit ca turneul internațional — cu participarea echi
pelor de tineret (jucători sub 23 de ani) ale României, Ita
liei și. Austriei — să se desfășoare în zilele de 22, 26 și 31 
ianuarie. Programul jocurilor este următorul :

22 ianuarie la Verona : Italia—România ;
26 ianuarie la Verona : Austria—România ;
31 ianuarie la Modena : Austria—Italia. CĂLIN ANTONESCU

3e timpul vacanței de iarnă, con
ul regional UCFS București a 
janizat Ia Otopeni un frumos cen- 

de pregătire pentru cele mai 
ie jucătoare de volei din rîndul 
velor. Un deosebit interes l-a 
mifestat față de această tabără de 
ve asociația sportivă Unirea de

pe lîngă sfatul popular al regiunii 
București, care a asigurat cursuri 
teoretice și practice atractive.

în fotogralie, un moment din an
trenamentul făcut Ieri în aer liber, 
pe terenul de fotbal din Otopeni.

Foto : T. ROIBU
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SPORT j
ÎN PRIMA UZINĂ ROMÂNEASCĂ ]

DE ALUMINIU...

con- 
tehni- 

propor-

în 
Și 

în

Uzina de aluminiu „16 Februarie" 
din Slatina, prima de acest fel din 
Republica Socialistă România, a in
trat în funcție doar de 6 luni. Suc
cesele ei sînt însă de pe acum 
larg apreciate. Explicația acestor 
prime succese rezidă, fără îndoială, 
în condițiile dintre cele mai bune 
de muncă și a utilajului modern, 
în entuziasmul muncitorilor și teh
nicienilor noștri care, în frunte cu 
comuniștii, s-au străduit să dea 
economiei țării, prin acest măreț 
obiectiv al chimiei, un nou și pu
ternic bastion al industriei socia
liste.

In pofida multiplelor cerințe ne
cesitate de procesul de producție 
într-o uzină aflată
strucție, muncitorii 
cienii noștri, tineri
ție de peste 80 la sută, și-au mani
festat dorința de a avea o prezență 
la fel de activă și în sport. Era un 
lucru firesc, izvorît din necesitatea 
de a-și menține și întări sănătatea, 
de a petrece totodată în mod util 
o parte din timpul lor liber. Și ast
fel, rînd pe rînd, în cadrul asocia
ției sportive a uzinei, denumită 
pe cît de simplu pe atît de suges
tiv Aluminiu, au luat ființă secții 
de atletism și fotbal, volei și șah, 
tenis de masă și handbal, baschet 
și turism, tir și, mai recent, box. 
Așadar, 10 secții pe ramură de 
sport numără asociația noastră, care 
cuprinde 500 de membri UCFS.

Primele file ale „istoriei" asocia
ției sportive „Aluminiu" sînt legate 
de practicarea uneia dintre cele 
mai complete discipline sportive 
— atletismul. Este foarte adevărat 
că primele concursuri atletice orga
nizate la noi purtau un caracter 
de improvizație, la ele participînd 
în medie cîte 5—6 sportivi. Astăzi, 
însă, secția de atletism a asocia
ției noastre are un campion ra
ional, pe Gh. Stanică (12,2 pe 100 
m), precum și o serie de sportivi 
de perspectivă cum sînt C. Duțu 
(5 000 m), I. Baboi și Gh. Angheî 
(aruncarea greutății) I. Vlădoianu 
(probe de alergări) etc. De activita
tea secției de atletism se ocupă în 
mod voluntar tînărul I. Baboi, care 
este și instructor sportiv, ajutat de 
profesorii de educație fizică din lo
calitate.

Fotbalul, sport cu o mare popu
laritate în țara noastră, și-a găsit 
numeroși practicanți și la „Alumi
niu". Entuziasmul tinerilor jucători 
a făcut să fie învinse multe din 
greutățile începutului, să se pună 
bazele unei activități temeinice, cu 
bune rezultate. Astfel s-a reușit ca 
în uzină să ia ființă trei echipe, 
toate activînd în competiții ofi
ciale : una de seniori în campiona
tul regional, unde deține locul 2, 
alta de juniori de asemenea în re
giune, aflîndu-se pe locul I și o 
a treia în raion (locul 3). Pe linia 
activității sportive de masă a fost 
organizat un campionat pe asocia
ție, cu 6 echipe — reprezetntînd tot 
atîtea sectoare de muncă — cîștigat 
de sportivii de la Electroliză. Evi- 
dențiați : I. Nistor, C. Necula și FI. 
Lupescu.

în cîteva rînduri despre box... 
Deși înființată doar de trei luni, 
secția amatorilor de scrimă pugi- 
listică tinde să cucerească mulți 
tineri din uzină. Poate și pentru 
că beneficiază de un antrenor pri
ceput și totodată, un bun pedagog, 
Patriciu Milcoveanu. Condiții de 
lucru : o sală proprie și, în perspec
tivă apropiată, un ring metalic. An
trenorul Milcoveanu a și reușit să 
alcătuiască o primă garnitură (în 
cadrul căreia se impun tinerii Cos- 
tache și Triță) pe care a înscris-o 
în campionatul republican de ju
niori.

Pași spre performanță tindem să 
facem și în baschet și volei. In 
baschet, spre exemplu, echipa uzi
nei ocupă locul I pe raion, partici
pînd alături de cele din Rm. Vîl- 
cea, Pitești și Cîmpulung Muscel 
la campionatul de calificare. La 
volei, de asemenea, vom căuta să 
mergem în 1966 în „calificare".

Restul secțiilor pe ramură de 
sport își desfășoară deocamdată 
activitatea în cadrul campionatului 
pe asociație. La handbal, spre 
exemplu, au fost prezente 5 echipe 
(locul I — atelierul mecanic), la 
șah 35 de concurenți (printre frun
tași — Jeana Mihăescu, Gheorghe 
Mihai și ing. E. Nemet), la tenis 
de masă 28 de sportivi (din rîndul 
cărora se remarcă Margareta Popa, 
Constanța Bregoveanu, D. Bărbu- 
lescu și M. Tănase), la haltere ș. a. 
Un interes tot mai vizibil există 
față de activitatea turistică. In afară 
de faptul că echipa asociației noas
tre a participat la campionatul ra
ional, de orientare turistică, au 
fost organizate „ieșiri" turisti
ce de masă la hidrocentrala 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" de pe 
Argeș precum și pe valea Oltului 
(Rm. Vîlcea, Călimănești. Brezoi 
etc.).

Iată, prezentat pe scurt, bilanțul 
activității sportive din uzina noas
tră. Firește, se putea înfăptui mai 
mult.. Lucrul acesta rămîne ca o 
sarcină de viitor. Mă gîndesc la 
realizările sportivilor de la „Alumi
niu" atunci cînd numărul lor se va 
dubla. Acest lucru este pe deplin 
posibil. Mă gîndesc, de asemenea, 
că exemplul secțiilor pe ramură de 
sport fruntașe (atletism, fotbal, box) 
ar putea fi urmat și de celelalte, 
generalizîndu-se în acest fel o ex
periență rodnică, pozitivă. Mă gîn
desc, în sfîrșit, ca la campionatul 
pe asociație și la trecerea normelor 
Insignei de polisportiv să participe 
toți membrii UCFS. Cînd vom ajun
ge aici, desigur că asociația noas
tră sportivă va fi nu numai frun
tașă pe oraș și raion, cum este co
tată în prezent, ci chiar și pe re
giune.

Cu toții nădăjduim să ajungem ■ 
acolo. In realizarea acestui impor- i 
tant obiectiv, consiliul asociației g 
sportive se va bucura și pe viitor I 
de sprijinul comitetului de partid, ■ 
al tuturor celor ce lucrează în uzina |
noastră.

MIRCEA BUNEA
‘ secretarul comitetului de partid 

al uzinei de aluminiu 
„16 Februarie" Slatina
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Itinerar turistic de iarnă
Iarna, cînd muntele acoperit de albul imaculat al 

zăpezii se scaldă in lumină, sim|in> atracția către înăl
țimi, dorința de a umbla, de a ajunge sus pe creste, 
unde bănuim sau știm din alte excursii, că de acolo 
privirile vor putea... hoinări peste creste și văi, admi- 
rind neasemuitele frumuseți ale Carpaților noștri.

Sint în munții României itinerarii de iarnă ușoare, 
pe care le putem aborda cu schiurile, fără eiorluri 
mari, cunoscînd și acomodindu-ne în același timp cu 
diferitele feluri de zăpadă, învățind pe nesimțite 
tehnica mersului pe schiuri, sport atît de frumos, care 
ușurează deplasarea.

Unele drumuri către crestele masivului Bucegi, pre
zintă pericole specifice anotimpului și trebuie evitate. 
Astfel, din Bușteni căile de acces spre cabanele de 
pe platou nu sint recomandate, ele prezentind puncte 
de trecere foarte periculoase. Din Sinaia, indicăm spre 
platoul Bucegilor drumul pe la Virful cu Dor (itine
rarul de iarnă). Datorită șoselei și telefericului, dru
meții care urcă din Sinaia sînt scutiți de oboseala 
drumului. In dorința de a-și consuma surplusul de 
energie, ei sînt intr-o continuă căutare de obiective 
noi.

Pentru a veni în ajutorul turiștilor ne-am propus 
să recomandăm un itinerar pe schi, ușor, variat și 
lipsit de pericole.

Desfășurind.u-se în imediata apropiere a cabanelor 
Virful cu Dor și Piatra Arsă, el nu urmează un traseu 
marcat, ceea ce constituie „in mic" o explorare in 
această zonă, fără însă să avem cel mai mic risc al 
rătăcirii.

Telefericul ne-a lăsat pe versantul estic al muntelui 
Furnica, la circa 80 m diferență de nivel sub virful 
cu același nume. E soare și pantele aline cu zăpadă 
sînt punctate ici colo, de stînci îmbrăcate în ace de 
gheață. In șir indian vom urca, tăcuți, pe serpentinele 
largi, tăiate de conducătorul grupului nostru. In scurt 
timp ajungem pe virful Furnica — 2 103 m, de unde 
vom face un tur de orizont. In stingă se inalță culmea 
înaltă a Virfului cu Dor, pe la poalele căruia și-a 
săpat talvegul Vilcelul Dorului, de-a lungul căruia se 
desfășoară drumul de iarnă, marcat cu semnul bandă 
roșie, ce vine de la cabana Virful cu Dor și duce la 
cabana Peștera; intre acesta și punctul in care ne 
aflăm se înalță o culme mai domoa/ă, care formează 
flancul sting al văii Furnica. In față, jos, se vede

Valea Dorului cu albia înfundată de dunele de zăpadț
Prin zăpada prăfuită viiturile schiorilor noastre tai 

drum in cobotire, despicînd pulberea albă asemer 
unui vas pe apă.

Curind. panta piuă nu de mult imaculată este dese 
nată de urma coboririlor noastre Din loc in loc groj. 
amintesc „opririle forțate" ale celor speriați de viteze 
Nu vrem să pierdem din Înălțime, dorința noastră est 
să alunecăm cit mai mult pe zăpadă și de acee 
coborîm in diagonală către dreapta și urmind vei 
sântul drept al văii Furnica, am trecut pe nesimțit 
în Valea Călugărului. Pe măsură ce coborîm, zăpad 
este tot mai bună, iar pantele care încep să se dome 
leased ne permit să lăsăm schiul să alunece în voia lu

.Acum sintem în Valea Dorului, stîlpii de maree 
(cu bandă roșie), călăuză sigură pentru drumeți, abi 
își scot capul deasupra zăpezi’, pentru ca să ne arat 
drumul: înainte și Ia dreapta, peste Șaua Lăptici 
în valea Ialomiței, la cabana Padina sau Peștera; 1 
stingă prin Valea Dorului și Vilcelul Dorului la caban 
Virful cu Dor.

Mai avem timp și ne permitem să explorăm în cot 
Urinare această regiune frumoasă. Am urmat o vrem 
marcajul spre Șaua Lăpticii; după ce am trecut p 
sub linia de funicular ne-am abătut către dreapta . 
fără marcaj, ureînd pe sub Virful Pietrosul, ale cărt 
stînci nu permit confundarea, am ajuns după apr< 
ximativ o oră în Plaiul lui Păcală, de unde căti 
dreapta se zărește cabana Piatra Arsă.

Am întîlnit aci marcajul cu bandă albastră, pe care 
urmăm coborind și apoi ureînd la cabana Piatra Ars 
Un repaus este bine venit în această cabană renova, 
de curind. Cîteva ceaiuri bine îndulcite, o rai nea. 
caldă și după ce ne-am depănat impresiile, porni 
din nou la drum conduși de marcajul cu bandă ga 
benă, înșirat de aci înainte pe stîlpii de teleion. Ir 
țictl vom urca de-a lungul Vilceluliii Jepilor Mari pit 
în Culmea Pietrelor Arse, de unde, cu schiul vo 
coborî domol pină în Șaua Călugărului. Din acest h 
către dreapta urmează traversarea pe coasta nordii 
și estică a Muntelui Furnica ; după un drum de cir' 
25 de minute, traseul trece pe sub linia telefericul! 
unde excursia în circuit ia sfîrșit.

EM. CRISTEA 
maestru al sportului

— DIN CARNETUL CORESPONDENTULUI

VEȘTI DIM TARĂ
FRUNTAȘI LA ÎNCASAREA 

COTIZAȚIILOR UCFS

Consiliile asociațiilor sportive de la 
Industria locală Urziceni, Tractorul 
Balaciu, Tractorul Pelinu, Recolta 
G.A.S. Urziceni, Constructotrul Ur
ziceni, Spicul din comuna Satu Mare 
au depus străduințe pentru ca toți 
membrii UCFS să fie cu cotizația la 
zi. Și acest lucru a fost realizat sută 
la sută.

GH. GHEORGHIU

UN NOU STADION 
ÎN ORAȘUL AGNITA

în toamna acestui an, orașul Agnita 
s-a înfrumusețat cu o nouă bază spor
tivă. Ea cuprinde un teren de fotbal 
gazonat, pistă de atletism cu 6 cu
loare cu zgură roșie, 3 gropi pentru 
sărituri, două sectoare pentru arun
cări, un teren de handbal cu tribune 
și vestiare etc. în primăvara anului 
1966 urmează să se mai amenajeze 
două terenuri de volei și tribunele 
necesare. La construirea acestei baze, 
sportivii din oraș au efectuat peste 
4(M® de ore de muncă voluntară.

în anul 1966, în raionul Agnita va 
funcționa un centru de atletism sub 
conducerea profesorilor de educație 
fizică Elena Albu, H. Fleișer și G. 
Socol. Menționăm că din secțiile de 
atletism ale orașului nostru au fost 
recrutați o serie de atleți valoroși, 
între care Viorica Dumitrescu, H. 
Gunther și I. Armeanu. Ultimul a fost 
selecționat și în lotul de tineret în 
anul 1965, reușind să cucerească titlul 
de campion republican la triatlon cat. 
a Il-a juniori, rezultatul constituind 
în același timp un nou record al 
țării.

I. STOIAN
ELEVII ÎN PLINA ACTIVITATE

De curînd s-a terminat campiona
tul școlar de baschet în orașul Plo
iești. La întreceri au participat 8 e- 
chipe de băieți și 6 de fete. Primul 
loc a fost ocupat la băieți de Liceul 
nr. 5 iar la fete de Liceul nr. 1.

C. CÎMPEANU
CONCURS DE GIMNASTICA

Printre sporturile îndrăgite de că
tre elevii Școlii generale nr, 4 Vul

can, raionul Petroșeni, se numără și 
gimnastica. Sub îndrumarea profesoa
rei Margareta Karaly, elevii de la 
această școală se pregătesc intens în 
vederea concursurilor care vor avea 
loc după terminarea vacanței.

T. CORNEA

CAMPIONATUL REPUBLICAN ȘCOLAR 
DE VOLEI

La Curtea de Argeș a avut loc 
etapa raională a campionatului repu
blican școlar de volei, la care au par
ticipat 4 echipe de băieți și două de 
fete. După întreceri de bun nivel teh
nic pe primele locuri s-au clasat e- 
chipele Liceului Curtea de Argeș. 
Rezultate bune au înregistrat și echi
pele de la Liceul Domnești, de la 
Grupul școlar forestier Curtea de Ar
geș și Centrul școlar agricol Curtea 
de Argeș. Au lipsit nemotivat Liceul 
din Corbeni (fete și băieți) și Centrul 
școlar agricol Curtea de Argeș (fete).

E. STERESCU

Succese ale elevilor Școlii sportive 
din Piatra Neamț>

La Piatra Neamț, în centrul ora
șului, se află o sală de sport și un 
teren (folosit pentru volei, hand
bal și baschet) care constituie 
„baza" Școlii sportive de elevi.

Animația nu contenește aici decît 
seara. Peste 200 de elevi desci
frează secretele sportului preferat, 
dorind ca la viitoarele întreceri să 
obțină rezultate bune. Să amintim 
cîteva din rezultatele obținute în 
ultimii cinci ani de elevii acestei 
școli : echipa feminină de volei a 
cîștigat locul I pe regiune în cadrul 
campionatelor republicane de juniori 
și locul I (1965) în campionatele 
școlare ; echipele masculine de volei 
au ocupat locuri fruntașe în cam
pionatele republicane școlare și de 
juniori sau ale școlilor sportive de 
elevi (1964 — locul III, 1965 — lo
cul H la campionatele școlilor spor

tive). Baschetul este, de asemeni 
la înălțime. Este suficient să ami 
tim că elevii au ocupat locul II 
campionatele școlilor sportive c 
anii 1963 și 1964 și au fost pi 
zenți la ultimele trei finale < 
campionatelor republicane de ; 
niori.

Ne aflăm în pragul unor noi : 
trecerL Ana Camararu, Teodor Si 
bu, Dan Bîrlea, Mircea Dumitres 
Dana Zahareanu, Gheorghe Bor 
fruntași la învățătură și în ac 
vitatea sportivă, se pregătesc 
multă sîrguînță pentru ca în ac 
an să obțină noi succese, să ft 
noi pași pe calea ridicării măi 
triei sportive.

EMIL BUCUREȘTEANU
corcsp.



Cît loc ocupă sportul
în vi a ta dv.? RAID-ANCHETĂ

xercițiile fizice și sportul ocupă un loc din ce în ce mai important în activitatea noastră de fiecare zi. 
Tinerii fac sport efectiv încă din primii ani de școală. Dar cei care și-au luat rămas bun (de curînd,

sau mai de mult) de Ia... prima tinerețe ? Mai practică ei oare sportul ? Cînd au prilejul, sprijină ei activi
tatea sportivă? Intr-un cuvînt: cît Ioc ocupă sportul în viața dv. ? în jurul acestei întrebări am organizat
un prim raid-anchetă. Răspunsurile sună astfel :

E

Ing. CONSTANTIN CHELARESCU 
(director general al Combinatului de 
cauciuc Jilava) :

„Sportul m-a pasionat încă din co
pilărie, cînd am făcut cunoștință cu 
voleiul și inevitabilul fotbal. De 
atunci, indiferent de preocupările pe 
care le-am avut, sportul m-a însoțit 
permanent. Pentru că de tînăr am 
ajuns la concluzia că exercițiul fizic 
organizat îți dă forță, îți dă pros
pețime și un plus de spor în muncă. 
Și acum, cînd mă apropii de 40 de 
ani, simt nevoia parcă mai mult ca 
înainte să Încep ziua de muncă cu 
cîteva exerciții de gimnastică de în
viorare, iar cînd profesia îmi dă puțin 
răgaz — să mă avînt și eu, alături 
de tineretul din asociația sportivă a 
Combinatului, în întrecerile din ca
drul campionatului pe asociație. La 
volei mai puțin, la fotbal mai mult. 
De altfel, fotografia pe care v-o pre
zint cu acest prilej poate constitui 
un argument în plus. Ea a fost făcută 
înainte de începerea unui meci inter- 
grupe din cadrul campionatului pe 
asociație. Loc de desfășurare: micul 
stadion al asociației.

Aș mai avea de adăugat că prin... 
forța împrejurărilor, fiind președinte 
ăl asociației Cauciucul Jilava, caut 
să sprijin din toată inima activitatea 
sportivă a muncitorilor și tehnicieni
lor întreprinderii pe care o conduc, 
pentru ca și pe această linie să în
registrăm succese".

EUGENIA OLTEANU (balerină la 
Teatrul de Operă și Balet București) :

„Pentru o balerină întrebarea pare 
de prisos. De multe ori am citit in 
ziarul dv. rinduri în care vorbind 
despre o mișcare sau alta a unor 
sportivi era inclus cuvinlul balet. 
Apropierea nu era iorțală, linia, grația 
sau eleganța mișcării respective avînd 
destule tangențe cu baletul. Și apoi, 
cînd repetăm noi, ne antrenăm ca 
și sportivii, elortul ilzic fiind domi
nant. Deci, sportul ocupă în viața 
mea un loc mare, mare de tot, aș 
zice.... cît scena sau podiumul pe 
care îmi desfășor activitatea mea zi 
de zi".

Prof. GHEORGHE MIERLEA (direc
torul Liceului „I. L. Caragiale"-Bucu- 
rești) :

„Am pășit în al cincilea deceniu 
de viață și răspunsul la întrebare nu 
îmi este prea la îndemînă. Trebuie 
să vă spun, însă, că activitatea spor
tivă mi-a fost dragă întotdeauna. Am 
debutat ca voleibalist, la Cîmpulung 
Muscel, unde am terminat liceul. în 
timpul studenției, cînd mă pregăteam 
să devin profesor de română și de 
pedagogie, n-am dat uitării bunele 
începuturi într-ale sportului și mi-am 
făcut datoria și la această „materie" 
absolut necesară tuturor. N-am vizat 
însă performanța.

în prezent, îmi rezum preocupările 
sportive directe la exercițiile de gim
nastică — pe care Ie recomand cu 
căldură tuturor celor de un... leat 
cu mine — și la practicarea turismu
lui, activitate ' atrăgătoare, reconfor
tantă prin excelență, cu repercusiuni 
favorabile imediate și chiar întîrziate 
asupra organismului. De altfel, în- 
tr-un liceu cu o puternică tradiție 
sportivă cum este „Caragiale" nu poți 
sta departe de sport. Și chiar dacă, 
vrînd-nevrînd, mă îndepărtez de 
practica sportivă, îmi înzecesc în 
compensație eforturile pentru a im
pulsiona și mai mult activitatea spor
tivă a elevilor noștri. Cînd am pri
lejul stau de vorbă cu tinerii spor
tivi înainte de competiții, pentru a-i 
îr.curaja, îi felicit după victorii, ana
lizez alături de profesorii de educație 
fizică unele cauze ale înlrîngeri- 
lor, îi stimulez pe copii pen
tru a îndrăgi în egală măsu
ră cartea și sportul. Am instituit, 
după cuA șliți, tradiționalul „Tort de 

ciocolată", adică acea întîlnire de 
adio, din fiecare an, dintre absolvenții 
liceului și cei care au părăsit de mai 
multă vreme locul nostru drag de 
studiu, devenind oameni de nădejde 
în profesia aleasă și, totodată, spor
tivi fruntași. Consider că această le
gătură dintre generații este foarte 
utilă perpetuării dragostei pentru 
sport".

OCTAVIAN COTESCU (actor la 
Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra") :

„Aș avea destul de multe de spus 
in legătură cu această întrebare dar... 
peste cinci minute trebuie să intru 
în scenă. Poate că ar trebui să aminăm

Directorul general al Combinatului 
cu (primul din stingă) la începutul 

cadrul campionatului pe asociație.
convorbirea, pentru că nu-mi amin
tesc de nici un caz în care o discu
ție despre sport să se termine repede. 
Sinteți însă in cabina mea și... re
plica trebuie dată. Da, sportul ocupă 
un loc important in viața mea și a 
colegilor de scenă. Și dincolo de ceea 
ce facem de plăcere se află cel dictat 
de obligațiile profesiunii noastre de... 
baroni, viconți, lorzi, haiduci și 
atitea alte roluri în care trebuie să 
fim sabreri, gimnaști, luptători etc. 
Și pe urmă, să nu neglijăm nici 
timpul petrecut in tribună ia fotbal, 
gimnastică, handbal — ca spectatori. 
Deci...

FOILETON

„M ADISON PE BÎRNĂ".
Profesorul de educație fizică Vlad, de 

la Liceul „Vasile Alecsandri" din Ga
lați, alerga cu sufletul la gură spre 
clubul sportiv orășenesc. Trebuia să ob
țină cu orice chip amînarea unor com
petiții care fuseseră programate în sala 
de sport a liceului într-una din sîmbetele 
trecute. Altfel se duceau dracului și 
„twistul" și „madisonul" pe bîrnă, și 
„hully-gully"-ul, și șprițul, și... toate. 
Dar profesorul Vlad și-a dus misiunea 
la bun sfîrșit. Fără prea multe insisten
țe el i-a convins pe cei de la club să 
transfere un concurs de gimnastică la 
sala unui alt liceu — nr. 4 — iar în
trecerile de volei dotate cu „Cupa de 
iarnă11 au fost aminate pentru a doua 
zi.

Profesorul Constantin Vlad se felicită 
pentru reușită, grăbindu-se să ajungă 
la liceu unde era așteptat cu mare ne
răbdare de directorul Mihail Costache.

— Ai aran jat, Vlade ?
— Se putea altfel, tovarășe director?
— Bravo, te felicit și totodată te a- 

nunț că ești invitatul meu discară...
— Vă mulțumesc, vă mulțumesc, to

varășe director !
...Pe dată au fost „transferate" din 

sala de sport a liceului capra, calul, pa
ralelele, bara fixă, saltelele de gimnas
tică și tot ce mai era... în plus. Spalierele 
nu încurcau, mai ales dacă le „pavoazau" 
cu ghirlande de brad, așijderea coșurile 
de baschet. La bîrnă n-au vrut să renunțe 
pentru un singur motiv: prilejuia un con
curs de dans inedit la care participau 
profesorii și profesoarele ce dispuneau 
de „cunoștințe moderne". Era pasiunea

PAUL DOBRESCU (inginer I.P.C.E. 
București) :

„Sînt un mare îndrăgostit de tu
rism. Această activitate mi-a dat mari 
satisfacții. Iată pentru ce rezerv spor
tului — sub forma turistică — aproape 
toate zilele libere. împreună cu alți 
colegi de muncă ne desfătăm fizic 
și sufletește urcînd spre crestele 
Carpaților sau vîslind pe canalele de 
vis ale împărăției apelor Deltei".

A. GRUNBERG (lector la Institutul 
Pedagogic Constanța) :

„Destul de mare. în afara iposta
zei de spectator la diferite manifes
tații sportive ce au loc în orașul nos- 

de cauciuc Jilava, ing. C. Chelăres- 
unui meci de fotbal desfășurat in

tru, în afara minutelor de gimnastică 
pentru înviorare ce fac parte din pro
gramul fiecărei dimineți, rezerv destul 
de mult timp și rolului de activist 
voluntar în cadrul asociației noastre 
Știința Constanța. Sportul a reușit să 
facă din cadrele didactice ale Insti
tutului nostru o mare familie, în care 
fiecare este interesat ca treburile să 
meargă bine. Și atunci, se mai poate 
pune problema drămuirii timpului ?“

Anchetă realizată de

V. PĂUNESCU,
N. MARDAN

directorului și nu se puteau eschiva.
Pentru a se pune totuși la „adăpost" 

de gura unora, directorul a luat unele 
măsuri de precauție. Mai întîi, a anun
țat în cancelaria profesorilor că s-a 
hotărît de către comitetul de părinți 
(? I), ca „balul" sfîrșitului de trimestru 
să aibă loc în sala de sport. Mai ră- 
mînea profesoara de educație fizică 
Helga Bîrsan, singura care a „vociferat" 
pe marginea măsurii luate. Dar cu ea 
s-a descurcat destul de simplu direc
torul Costache:

— Concursul de gimnastjcă îl veți 
ține în sala Liceului nr. 4 — îi spuse 
răspicat, după care adăugă: E clar ?

— Da, e foarte clar — se încumetă 
din nou profesoara — dar sala noastră 
de sport se deteriorează; pantofi cu 
tocuri cui, placheuri...

— Lasă, lasă, nu te îngriji dumneata 
de asta. Se va dansa mai mult pe bîrnă.

— N-ar fi mai bine să indicați în
călțăminte obligatorie cu talpă de cau
ciuc sau de asta modernă... 1 ?

— Nici o grijă! Vine de altfel și 
tovarășul Enăcliescu de la secția de în- 
vățămînt. Așa că...

— Ce legătură are tovarășul de la 
secție cu parchetul nostru? Dacă era 
de Ia l.G.L. mai ziceam...

— Uite ce c, tovarășa Bîrsan, la urma 
urmei eu am liotărît și gata.

— Mai sînt și eu — interveni direc
toarea adjunctă, Ivoneta Kaso — și 
cred că tovarășa profesoară ar trebui 
să-și vadă de gimnastică în loc să se 
amestece în probleme de conducere...

Ce era să facă profesoara 1 Și-a anun-

Mijloacele documentării moderne 
în slujba tehnicienilor noștri

Necesitatea informării specialiști
lor noștri, a sportivilor de performan
ță, a activiștilor sportivi cu datele 
cele mai recente din domeniul edu
cației fizice a impus crearea, pe lingă 
Consiliul General al UCFS, a unui 
sector de documentare. în acest scop, 
zilele trecute am urcat la etajul al 
VHI-lea al clădirii instituției, acolo 
unde sectorul amintit își are nucleul 
său de bază.

Nc-a întîmpinat doctorul în peda
gogie NICU ALEXE, responsabilul 
sectorului.

Evident, prima întrebare a urmărit 
să afle obiectivele acestui sector:

— Crearea acestui sector, a înce
put dr. Nicu Alexe, ca și recenta 
lui amplificare, au fost determinate 
de nevoia de a informa organizat, rit
mic și cît mai larg pe tehnicienii 
mișcării de cultură fizică. Numărul 
periodicelor științifice și cu conți
nut metodic s-au înmulțit considera
bil în ultimii ani. La aceasta se a- 
daugă monografiile și culegerile apă
rute în ultima vreme în domeniul teo
riei și practicii antrenamentului spor
tiv, lucrări de fiziologie, psihologie, 
biochimie, biomecanica etc, urmare 
directă a amplificării activității spor
tive

Sarcina sectorului nostru este de a 
folosi toate mijloacele documentării 
moderne pentru a face să parvină 
specialiștilor conținutul parțial sau 
integral al acestei bogate bibliografii.

— Cîte publicații primiți anual?
— Peste două sute, îndeosebi în 

limbile de circulație mondială : en
gleză, franceză, rusă, germană, spa
niolă. Avem, de asemenea, lucrări in 
limbile iugoslavă, cehă, poloneză, 
bulgară etc.

— Care sînt căile prin care se rea
lizează transmiterea conținutului lor?

— Cele clasice. Alcătuim cata
loage — pe probleme și alfabetice 
—, care oferă celor interesați posibi
litatea să cunoască bibliografia ne
cesară tematicii respective. Sectorul 
nostru face adnotări în fișe, îi infor
mează asupra problemelor importan
te tratate în conținutul cărții sau al 
articolului. în felul acesta îl ajutăm 
pe cercetător să-și orienteze căutarea 
și-i economisim timpul atît de prețios. 
Pentru a veni și în ajutorul celor
lalți specialiști — antrenori, medici, 
sportivi și profesori de educație fizi
că. din țară —, împreună cu comi
sia de documentare a Consiliului 
științific ne străduim să alcătuim bu
letine bibliografice, pe care le mul
tiplicăm și le trimitem în toate ora
șele țării. Pentru ei, aceste buletine 
înlocuiesc cataloagele aflate în bi
bliotecile Consiili'ului General al

țat la telefon soțul să se facă liber 
pentru „balul" din sala de sport. Alt
fel... se punea rău cu conducerea școlii!

...Cînd am ajuns in sala de sport pe
trecerea era in toi. Mese de jur-împre- 
jur, ghirlande de brad și hîrtie colo
rată... Profesorul de chimie L. Barbu 
dansa cu profesoara de fizică Elena 
Vieru, I. Decu (matematică) cu Marga
reta Spiridonescu (chimie), Atena Tu
lită (limba rusă) cu M. Ștefănescu 
(matematică) ș.a.m.d. pînă la directo
rul Costache care conducea cu dichis 
„madisonul pe bîrnă". Fumul micilor 
purtați de ospătari grăbiți spre mesele 
profesorilor se ridica in tavan iar or-~ 

UCFS și ale Institutului de cultural 
fizică.

— Sîntem informați că în sectorul! 
dv se mai elaborează cîteva perio
dice cu uz intern. Ce profil și ce con
ținut au?

— Intr-adevăr, în lumina document 
telor Congresului al IX-lea al P.C.R<, 
și a cerințelor impuse de nivelul! 
performanțelor mondiale, de a punei 
în contact specialiștii noștri cu nou
tățile teoriei și practicii internaționa
le, s-au creat condițiile materiale ne
cesare alcătuirii unor periodice. Cu 
o periodicitate bilunară apare „BU
LETINUL INFORMATIV**, care ara 
o tematică destul de largă : proble
me olimpice — de aclimatizare —, 
presa străină despre sportivii români,' 
materiale metodice și organizatorice 
diferențiate pe ramuri sportive, din 
care nu lipsesc cele incluse în pro
gramul olimpic.

Al doilea periodic — lunar — este 
„SPORTUL PESTE HOTARE**, ca
re reprezintă o culegere de studii, 
traduse în extenso, cu conținut știin
țific și cu aplicare practică. Articolele 
publicate răspund diferitelor proble
me de metodică generală sau dife
rențiată pe ramuri sportive, de teh
nică, medicină sportivă, psihologie 
etc. Uneori „Sportul peste hotare0 
conține articole grupate pe proble
me : „Retrospectivă olimpică atleti
că**, „Metode moderne de antrena- 
ment“ etc.

In sfîrșit, al treilea periodic, „RE
CORDURI ȘI REZULTATE**, infor
mează pe specialiștii noștri asupra 
unor probleme privind dinamica re
zultatelor și recordurilor obținute do 
sportivi. Această evidență ne ajută să 
stabilim sinteze statistice, permițîn- 
du -ne totodată, să apreciem valoarea 
propriilor noastre rezultate, perspec
tivele lor, comparativ cu cele mai 
bune performanțe mondiale.

Desigur, sectorul de documentare, 
se găsește într-o perioadă de crista
lizare a activității sale, căutîndu-so 
acum căile și mijloacele cele mai 
bune pentru a se asigura specialiști
lor noștri materiale de un înalt ni
vel calitativ, folositoare pentru mun
ca lor.

Mulțumind tovarășului Nicu Alexe 
pentru amabilitatea cu care a răs
puns întrebărilor noastre, am înche
iat convorbirea pe care am înserat-» 
aici din dorința de a atrage atențit 
celor interesați asupra bogatului ma
terial documentar care li se pune I: 
dispoziție. Credem, totodată, că ei 
vor privi aceste rinduri ca un îndemn 
de a petrece mai multe ceasuri în to
vărășia materialelor puse la dispo
ziție.

P. V—

chestra instalată pe niște taburete înalte 
se făcea auzită pînă departe în stradă.

Nu știu cum s-a terminat „madisonul", 
fiindcă n-am fost curios să stau pînă 
în zori. Știu însă precis că cele doică 
competiții sportive n-au mai avut loc 
în sala Liceului „Vasile Alecsandri", 
iar directorul Costache a transformat 
sala de sport în ring de dans. Ce-ar, 
fi dacă intr-o bună zi bucătarul de la 
cantina internatului liceului ar uvea. 
chef să gătească în biroul directorului, 
sau în cancelaria profesorilor? t

COSTIN CHIRIAO
Desen de NEAGU RADULESCU



A n de an. atletismul a pătruns tot 
nud adine în rîndul maselor largi 

de tineret. Acestui sport i s-a acordat, 
în mod firesc, un loc Important in 
programa școlară. Ca urmare, atletis
mul începe să angreneze un număr și 
mai mare de elevi, din rîndul cărora 
au ieșit o serie de performeri de talie 
națională și chiar internațională.

F deajuns să amintesc numele unor 
sportivi binecunoscuți, ca Mihaela 
Peneș, Gh. Costache, Cabriela Radu
lescu, Șerban Ion etc.

După terminarea liceului, marea ma
joritate a elevilor pășesc, mai departe, 
in institutele de învătămînt superior. 
Cei care au obținut rezultate bune la 
atletism se pregătesc, în continuare, 
la Clubul Știința sau la alte cluburi. 
Ce se întîmplă însă cu ceilalți (și nu
mărul lor e foarte mare!) ale căror 
rezultate nu i-au impus printre cei mai 
buni atleti ai țării.

Unii dintre ei mai continuă să ia 
parte la activitatea competițională, dar 
la un nivel inferior, iar alții — cei 
mai multi — renunță! Aceștia din 
urmă renunță pentru că la facultate 
sau ta institut nu găsesc o secție de 
atletism organizată, în cadrul căreia 
să se poată pregăti sau, pentru că, 
consideră că nu mai au perspective în 
atletismul de performanță: și trec la un 
joc sportiv care le și oferă, momen
tan. mai multe satisfacții.

De aceea, consider c3 toate institu
tele de învătămînt superior trebuie să 
aibă o secție de atletism bine organi
zată. aceasta fiind o secție de bază 
în activitatea unei catedre de educație 
fizică.

Conducerile catedrelor de educație 
fizică trebuie să sprijine efectiv secția 
de. atletism, asigurîndu-i baza mate
rială pentru desfășurarea activității și

Probleme ale sportului universitar

Secția de atletism—secție de bază
în activitatea sportivă studențeasca

încadrarea ei cu cadre didactice de. 
specialitate în atletism.

Tocmai de aceea, voi spune deschis 
că practicarea atletismului în rîndul 
studenților și rezultatele obținute da 
aceștia sînt mult departe de ceea ce 
se poate realiza la noi.

Dacă facem o comparație cu alte 
spprturi (volei, baschet, handbal sau 
fotbal) la care găsim mulți studenți 
angrenați în întîlniri cu caracter repu
blican și în întreceri internaționale, la 
atletism există prea puține nume de 
studenți, în afara cîtorva de la I.C.F., 
care să contribuie la ridicarea presti
giului atletismului românesc.

E de datoria noastră, a cadrelor di
dactice de specialitate din învățăniîntul 
superior, să contribuim cu toate forțele 
la îndreptarea acestei situații. După 
părerea mea, începutul trebuie făcut 
prin crearea unor secții puternice de 
atletism, unde să fie selecționați cei 
mai talent ați studenți care au practi
cat atletismul în liceu, dar și alții în
zestrați din punct de vedere fizic, care 
vor să-l practice de acum înainte. In 
această privință voi da un exemplu: 
deși n-a mai făcut atletism în școală, 
studentul Alexandru Mărculescu de la 
Facultatea de fizică a reușit, după nu

mai un semestru de pregătire, să a- 
runce sulița la 51 m.

în depistarea și selecționarea celor 
mai bune elemente pentru secția de 
atletism, de mare folos ne este efec
tuarea probelor atletice de către stu
denții anului I la începutul activității 
de educație fizică.

Crearea unui sistem competițional 
pentru fructificarea muncii depuse la 
antrenamente trebuie să stea, de ase
menea, mereu în atenția noastră. în 
afara unor concursuri de control, care 
se pot organiza chiar în orele de an
trenament, confruntarea cu atleți din 
alte institute constituie un stimulent 
deosebit pentru studenți.

înființarea diviziei studențești de a- 
tletism pe centrul universitar București 
a constituit un pas înainte în dezvol
tarea activității atletice. Anul acesta, 
față de alți ani, această divizie s-a or
ganizat numai pentru studenții care 

nu au avut posibilitatea să participe 
în competițiile oficiale ale federației, 
cum ar fi campionatul republican pe 
echipe, categoria A și B.

Această competiție pe echipe a tre
zit un interes deosebit în rîndul stu
denților și, totodată, o preocupare în 
plus pentru cadrele didactice de a-și 

completa echipa cu elementele cele mai 
bune, Rezultatele sînt încă modeste, 
dar printr-o muncă susținută și con
tinuă ele vor putea atinge un nivel 
valoric ridicat.

Mi-uș îngădui să fac unele sugestii 
și să înfățișez cite ceva din experiența 
secției de atletism a Universității 
București, în legătură cu perioada 
pregătitoare în care ne aflăm. Această 
perioadă este considerată de noi ca cea 
mai „critică", în sensul că studenții- 
atleți fac după terminarea competițiilor 
o pauză completă in antrenament. Or. 
acest lucru este total contraindicat, 
mai ales că pentru majoritatea studen
ților perioada competițională este și 

așa destul de scurtă, iar perioada de 
tranziție o fac în sesiunea de exa
mene.

De aceea antrenamentele trebuie să 
folosească cele mai variate metode șt 
mijloace. Fină în preajma examenelor, 
oerioada de antrenament trebuie folo
sită din plin pentru dezvoltarea cali
tăților fizice de bază și pentru per
fecționarea tehnicii.

0 atenție deosebită trebuie acordată 
locului de antrenament in sensul ca, 
în timpul iernii, în nici un caz pregă
tirea să nu se facă numai în sală. Un 
antrenament în aer liber trebuie pro 

gramat în mod absolut obligatoriu în* 
tr-o săplămînă. Sînt multe sedii stu
dențești care nu au posibilitatea des
fășurării antrenamentelor într-o sala 
de atletism și atunci antrenamentul în 
aer liber trebuie să cuprindă, cu pro 
cădere, clemente ce nu pot fi execu 
tale într-o sală de gimnastică.

Nu voi aborda probleme ale conți
nutului antrenamentului, dar trebuie 
sa arăt că dintr-o lecție nu e bine să 
lipsească variatele forme de alergare 
și întreceri pe distanțe scurte pentru 
toate cele trei grupe de probe: aler 
gări, sărituri și aruncări. Aruncătorii 
nu trebuie să părăsească, la nici un 
antrenament in aer liber, obiectul de 
aruncat și pe lingă exercițiile de dez
voltare specială să execute multe arun
cări cu intensitate mică și medie. Dat 
fiind faptul că pentru studenți perioa
da competițională începe devreme 
(aprilie), antrenamentul în aer liber, în 
tot timpul iernii, este deci mai mult 
decît necesar.

Antrenamentul în sală trebuie să se 
adreseze cu precădere dezvoltării exer
cit iilor fizice de bază și în special 
forței.

în centrele universitare cu posibilități 
de desfășurare a competițiilor de sală, 
participarea în concursuri constituie un 
bun prilej de verificare a stadiului da 
pregătire.

In încheiere aș vrea să sugerez ca 
măsurile care se iau pentru dezvoltarea 
atletismului nostru să nu se oprească 
la nivelul școlilor! Studenții anului I 
sînt încă juniori și legînd activitatea 
pe care au desfășurat-o în școală cu 
activitatea pe care o vor desfășura în 
cei 5 ani de institut vor putea obține 
rezultate dintre cele mai buna.

ALEXANDRU BIZIM 
asistent la catedra de educație fizică 

a Universității București

Debut atletic 1966

Start într-o cursă de 50 m plat la un concurs în sala Floreasca II. De la stingă la dreapta : Petre Ciobanu, Gh. Zamfirescu, Virgil Porojan, 
Alex. Tudorașcu și Berthold Albrecht. Foto : P. ROMOȘAN

Premiile concursului Pronosport din 
2 ianuarie 1966.

PRONOSPORT B 1
Categoria a Il-a : (12 din 12): 3 va

riante a 1.822 lei ;
Categoria a III-a: (11 din 12): 35 

variante a 156 lei ;
Cateqoria a IV-a : (10 din 12) 262 

variante a 30 lei.
Report premiul exceptional conc. 

B 2 — 26.194 lei.
PRONOSPORT A 1
Cateqoria I: (12 din 12): 13 va

riante a 9.836 lei ;
Cateqoria a Il-a : (11 din 12): 258 

variante a 131 lei ;
Categoria a III-a : (10 din 12): 1980 

variante a 25 lei.
LOTO _

La traqerea Loto din seara zilei 
de 7 ianuarie 1966 au fost extrase 
din urnă următoarele numere :

80 28 70 11 73 45 59 7 69 83
Premii suplimentare : 31 66 51
Foua de premii : 8C4.625 lei

★
Loto - Pronosport comunică: din 

cauza timpului nefavorabil biletele ju
cate la tragerea Loto din 7 ianuarie 
1966. la unitățile din localitățile : Tg. 
Neamț reg. Bacău Zizin reg. Brașov, 
Țăndăre reg. București. Sîngeorz și 
Năsăud reg. Cluj Macin, Eforie Sud, 
Eforie ' ;rd. Mangalia. Tegbirghiol, 
MBvvsî .vi, Băneasa, Ostrov, Llirșova, 

Babadag, Negru Vodă, Cobadin, Tul 
cea, Sulina reg. Dobrogea, precum și 
bilete din toate localitățile din cadrul 
regiunii Iași care nu au sosit la timp 
la Direcția Generală, vor participa la 
tragerea Loto din 14 ianuarie 1966.
PREMIILE TRAGERII LOTO A REVE
LIONULUI DIN 1 IANUARIE 1966

Premii obișnuite in bani
Suplimentar I : 8 variante a 34.567 lei 

șl 10 variante a 8.641 lei ; suplimentar 
II : 20 variante a 11.254 lei și 49 vari
ante a 2.813 lei : categoria I : 21 varian
te a 11.614 lei și 41 variante a 2.903 lei ; 
categoria a Il-a : 119 variante a 2.257
lei și 167 variante a 564 lei ; categoria 
a III-a : 176 variante a 1463 lei și
288 variante a 365 lei ; categoria 
a IV-a : 256 variante a 967 lei șl 476 va
riante a 241 lei ; categoria a V-a : 433 
variante a 579 lei și 772 variante a 144 
lei ; categoria Vl-a : 441 variante a 555 
lei și 852 variante a 138 lei ; categoria 
a Vil-a : 556 variante a 463 lei șl 909 
variante a 115 lei ; categoria a VIII-a t 
872 variante a 289 lei și 1.531 variante a 
72 lei.

Premii suplimentare
A : 3 variante și 5 variante ; B : 9 va

riante și 45 variante ; C : 6.341 variante 
șl 12.327 variante ; categoria I : 34 va
riante și 43 variante ; categoria a n-a : 
86 variante și 138 variante ; categoria a 
III-a : 162 variante și 283 variante ; ca
tegoria a IV-a : 235 variante și 423 va
riante ; categoria a V-a : 332 variante
și 656 variante : categoria a Vl-a : 873 
variante și 1.419 variante : categoria a 
Vil-a : 602 variante și 1.003 variante ; 
categoria a VIII-a : 1.443 variante și
2.048 variante. .

Rubrică redactată de Loto Pronosport.

In fața atleților noștri, seniori și 
juniori, stau în acest sezon o seamă 
de concursuri dintre cele mai impor
tante, care vor culmina cu campio
natele europene de la Budapesta 
(30 august — 4 septembrie) și, res
pectiv, cu Jocurile europene de la 
Minsk (24—26 septembrie).

Pentru o cît mai bună evoluție în 
întrecerile din acest an, atleții frun
tași și-au început cu asiduitate pregă
tirile încă din primele zile ale lunii 
decembrie. La ora actuală ei lucrează 
cu... motoarele în plin, atît în sală

OFICIUL NAȚIONAL DE TURISM
vă anunță excursiile peste hotare ale trimestrului I 1966

ÎN REPUBLICA POPULARA BULGARIA, 3 zile, cu 
autocarul, pe itinerarul București — Russe — Plevna — 
Sofia — Tîrnovo — Russe — București; cost 385 lei de 
persoană, plus 96 lei pentru bani de buzunar.

ÎN REPUBLICA SOCIALISTA CEHOSLOVACA. 8 zile 
cu trenul, pe Itinerarul București — Praga — Karlovy- 
Vary — Budapesta — București: cost 1.225 lei de per
soană, plus 172 lei pentru bani de buzunar.

ÎN REPUBLICA DEMOCRATA GERMANĂ, 15 zile, cu 
trenul și autocarul, pe itinerarul București — Praga — 
Berlin — Leipzig — Dresda — Budapesta — București; 
cost 2.870 lei de persoană, plus 410 lei pentru bani de 
buzunar.
sau 13 zile cu trenul pe itinerarul București — Praga — 
Leipzig — Benin — Dresda — Budapesta — București, 
cu participarea la tîrgul de mostre de la Leipzig: cost 
2.293 lei de persoană, plus 448 lei pentru bani de buzu
nar.

ÎN REPUBLICA POPULARĂ POLONA, 5 zile, cu tre
nul, pc itinerarul București — Varșovia — Cernăuți — 
București: cost 1.095 lei de persoană, plus 151 lei pentru 
bani de buzunar.
sau 8 zile, cu trenul, pe itinerarul București — Cernăuți 
— Lwow — Varșovia — București ; cost 1.535 lei de per
soană, plus 225 lei pentru bani de buzunar.

sau 6 zile, cu trenul, pe itinerarul București — Cracovia
— Varșovia — București; cost 1.575 lei de persoană, plus 
220 lei pentru bani de buzunar.

ÎN UNIUNEA REPUBLICILOR SOCIALISTE SOVIETI
CE. 11 zile, cu trenul, pe itinerarul București — Chiși- 
nău — Kiev — Moscova — București; cost 1.485 lei de 
persoană, plus 224 lei pentru bani de buzunar.

sau 8 zile, cu trenul, pe itinerarul București — Chișinău
— Odessa — București; cost 910 lei de persoană, plus 
149 lei pentru bani de buzunar.

sau 7 zile, cu trenul, pe itinerarul București — Cernăuți 
—- Lwow — București; cost 835 lei de persoană, plus 125 
lei pentru bani de buzunar.

ÎN REPUBLICA POPULARA UNGARĂ, 4 zile, cu tre
nul, pe itinerarul București — Budapesta — București; 
cost 665 iei de persoană, plus 137 lei pentru bani de 
buzunar.

sau 3 zile, cu autocarul, pe itinerarul Oradea —- Buda
pesta — Oradea; cost 310 lei de persoană, plus 103 lei 
pentru bani de buzunar.

Informații și înscrieri ia agențiile și filialele O.N.T. 
din întreaga țară.
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cît și în aer liber. Primele concluzii 
asupra muncii desfășurate pînă acum 
vor putea fi trase de antrenori chiar 
la sfîrșitul a-estei săptămîni. Comisia 
de atletism a orașului București or
ganizează duminică, de la ora 9, în 
sala Floreasca II primul concurs al 
anului pe teren acoperit. întrecerile 
sînt rezervate seniorilor și juniorilor 
mari. în program sînt înscrise toate 
probele „clasice" de sală, mai puțin 
prăjina și triplu-saltul, care vor fi 
programate la un viitor concurs.

Față în față...
(Urmare din pag. 1)

sportive, atunci cînd l-am rugai 
să ne prezinte unele aspecte dir 
activitatea consiliului pe care îi 
conduce. Avem 5 secții pe ramură 
de sport, dar cum să le iaci să 
activeze, cînd membrii ei lucrează 
în ture diferite și care se schimbă 
de la o săplămînă la alta ! ?

— Și în consecință ?
— Facem și noi ce putem. Puțir 

șah și tenis de masă, cîte un meci 
de volei sau fotbal, cîte o acțiuni 
turistică...

Fără îndoială sînt condiții m.ii., 
dificile la „Fulgerul". Dar dacă ai 
exista, ca la „Terapia", puțin in 
teres, pricepere și pasiune, lucru 
rile s-ar schimba. Fiindcă nu-i fi 
resc ca aproape 600 de tineri ș 
tinere să figureze doar în evident; 
asociației și singura lor... activi 
tate să o reprezinte plata cotiza 
ției. (La drept vorbind și la aces 
capitol sînt serioase restante...) 
Președintele asociației sportivi 
Fulgerul este un om tînăr si, pre 
cum ni s-a spus, inimos, entuziast 
Este fără îndoială si motivul pen 
tru care a fost ales să răspund 
de această muncă obștească. Si 
impune însă ca el să manifest 
mai multă inițiativă, mai mult 
combativitate. El personal dar ; 
consiliul asociației sportive.

în această direcție un schimb d 
experiență cu tovarășii de la Tc 
rapia s-ar putea dovedi util.



’ETROLUL-ÎCHIPA REGĂSITĂ
țe unul din pereții vestiarului echipei Petrolul Ploiești se păstrează 

și acum scrisă - cu toate că au trecut destui ani de atunci — 
„echipa de aur" a Ploieștiului, aceea care a cîștigat doi ani la rînd 
(în 1957-1958 și în 1958-1959) campionatul : Sfetcu (Roman) - Pahonțu, 
Marinescu, Topșa - Fronea (D. Munteanu), Neacșu — Zaharia, Tabarceri, 
Dridea1 I, Babone (A. Munteanu), Bădulescu. Sub echipă - semnăturile 
antrenorilor de atunci : llie Oană și Fîorea Fătu. De două ori conse
cutiv campioană, deși în toamna lui 1959, la sfîrșitul turului, Petrolul 
nu avea decît 16 puncte, iar în anul următor numai... 14 puncte și 
ocupa poziția a IV-a I Cu adevărat o echipă „de aur".

Dar acum ? I.a jumătate de campionat, echipa ploieșteană este 
pe locul II, la două puncte de lider, Rapid București, cu 19 puncte. 
Deci, cu cinci mai multe ca în ultimul an în care s-a clasat pe locul I. 
Și notați : în primăvară Petrolul susține acasă meciul retur cu Rapid...

Se naște atunci întrebarea : care este „echipa de aur" ? Aceea 
de mai sus, pe care antrenorul Fătu a scris-o sau aij-sasta : lonescu 
(Sfetcu) - Pahonțu, Boc, Florea (Fronea), Mocanu - Dragomir (D. Mun
teanu), luhas (Crișan) - Moldoveanu (Frățilă), Badea (Drăgan), Dridea I, 
Dndea II ?

Răspunsul încercăm să-l dăm în rîndurile de mai jos.

Echipa Petrolul in fața obiectivului (in rîndul de sus, de la stînga la dreapta): N. Cristea— docturul echi
pei, I, Cernăianu — antrenor principal, Pahonțu, Dragomir, Boc. lonescu, Sfetcu, Florea, Fronea, Mocanu, 
N. Marinescu — antrenor secund, Gh. Urich — președintele secției de fotbal; (rindul de jos) D. Muntea

nu, Frățilă, Dridea I, Badea, Moldoveanu, Dridea II, Drăgan, luhas'

talcta“
a, este vorba de o „ștafetă" : 
■a care a făcut Ca Petrolul să... 
iscă din propria-i cenușă și care 
mai putea numi CONTINUITATE, 

1OZITATE, DISCIPLINA, INTERES 
TRU O FRUMOASĂ REPREZEN- 
!E A „ORAȘULUI AURULUI 
IRU" ÎN CAMPIONATUL CATE- 
IIEI A. Toate la un loc au adus 
olul pe locul II.

le luăm pe rînd : 
CONTINUITATEA. Cîteva cifre 
mai mult decit elocvente: cei 
vechi în echipă sînt fundașul 

>nțu și... extrema stingă Dridea II. 
ndoi apără culorile clubului plo- 
ian din... 1950 ! Diferența de vîrstă 
■e cei doi a făcut însă ca atunci 

primul era in formația întii, 
alt să fie titular... la juniori. Din 

joacă la Petrolul Dridea I și 
u, primul adus pe terenul de 
il de... fratele său mai mic, Virgil, 
ea II ! în 1954 au venit frații 
teanu (Dumitru joacă și acum), 
>a și... Roman, magazinerul 
iei. Fronea e din 1957, Moldo- 
u din 1958, Badea din 1959. Ac- 
il antrenor secund, N. Marinescu, 
st stoperul echipei între 1954—

Cei mai noi sînt Boc (1962), 
mu (1963), luhas (1963), Dra- 
r (1964), Frățilă (1965) și Drăgan 
). Medicul echipei, Cristea, 
1 portar al Științei Cluj, a deve- 
i el ploieștean de vreo 10 ani ! 
rtarul Mihai lonescu a avut o 
ilate mai sinuoasă: a apărut 
u prima dată pe terenul de azi 
itrolului în... 1947, cînd era
■“ la fostul F.C. Ploiești. Apoi, 
■ale că a jucat la Birlad sau Ti
na și la Uzina 1 Mai, gindul lui 
la Petrolul unde îl găsim din 
în sfîrșit, antrenorul principal, 
C. Cernăianu, șef de promoție 

l.F. în 1965, a „debutat" la Pe
ru 5 ani în urmă.

lost cineva uitat ? Nu. Cu toate 
i mai e „petrolist" fostul antre- 
il ploieștenilor, llie Oană, care 

are în grijă echipa națională, 
niundă cu însăși istoria și... pre- 
i Petrolului.
timentul continuității presupune 
ncă serioasă, dusă în adincime 
perspectivă. Nu se poate spune 
sstea au lipsit echipei ploieștene. 
normal să fie așa : membrii bi- 
i secției de fotbal au și ei state 
•rviciu îndelungate la Petrolul,
• pildă, președintele secției. Gh. 

care activează aci de 13 ani.
SERIOZITATEA. Prin ce s-a ma- 
at această latură absolut nece- 
acelor sportivi care vor să se
• ? A o ilustra prin prezența 
jularitate la antrenamente și la 
de club, ar însemna să dăm ca 
>lu o îndatorire elementară. Să 
tlificăm însă cu una din situa
tele mai dificile pe care le-a 
sat de-a lungul anilor echipa 
leană : începutul actualului cam- 

ăptămîna dinaintea primei etape, 
ui a rămas fără cițiva jucători 
ză, transferați la alte echipe: 
igeanu la Steaua București, Ga
la A.S.A. Tg. Mureș, Pal, Opri-

loniță la Siderurgistul Galați, 
la Știința Craiova. în plus, 

a și D. Munteanu nu puteau fi 
folosiți pentru că tocmai atunci 
o școală de antrenori la Bucu- 

Și astfel antrenorii Cernăianu 
rine«cn s au trezit cu numai 12 
ri. Lotul a lost completat in 

săptămîna respectivă cu Frățilă și 
Drăgan, amîndoi de la Flacăra Moreni. 

Dar să-i lăsăm să ne vorbească 
mai departe pe prof. C. Cernăianu: 
„In plus, cu o duminică înainte de 
prima etapă, C.S.M.S.-ul ne-a bătut 
cu 1—0 chiar la Ploiești. Ce aveam 
de făcut decît să apelăm la se
riozitatea celor rămași ? împreună cu 
biroul secției s-a discutat foarte se
rios cu aceștia, li s-a cerut să depună 
toate eforturile pentru a reprezenta 
cît mai frumos orașul nostru în cam
pionat. Cum majoritatea jucătorilor 
erau ploieșteni, au înțeles cu toții 
să se unească, să nu ne pierdem firea 
și... „firma". A mai intervenit și o 
altă situație: pregătirile fuseseră 
făcute cu lotul inițial. în urma ple
cărilor, ne-am trezit descoperiți cu 
cîteva posturi și atunci a trebuit să 
„restructurăm" cîțiva jucători: Florea 
a devenit fundaș central din fundaș 
stînga, Mocanu a părăsit tricoul nr. 11 
pentru cel cu nr. 4, Dragomir și luhas 
erau titulari cînd în linia de mijloc, 
cînd în cea de atac, după nevoi. Și 
astfel am plecat la Pitești, unde urma 
să jucăm în prima etapă. Aveam inima 
cît un purice: piteștenii erau cu 
echipa completă și se anunțau a fi 
în plină formă, fapt concretizat prin 
prezenta lor în finala „Cupei Româ
niei" și victoria cu 4—0 în fața bra
zilienilor de la Sao Cristobao"...

Și de aici încolo începe „miraco
lul ploieștean" : cei care au rămas la 
Petrolul, toți jucători foarte atașați 
colectivului ÎN CARE AU CRESCUT, 
simțind greutățile prin care trecea 
echipa, au „tras" ca niciodată, s-au 
autodepășit. Cei care înainte de în
ceperea meciului cu Dinamo Pitești 
vedeau fluturînd înaintea lor spectrul 
retrogradării, s-au întrecut pe ei în
șiși și au ciștigat cu 4—1 1

■ DISCIPLINA. Echipa, aceea din 
prima etapă a rămas apoi „echipa 
etalon", schimbările survenite avînd 
la bază motive bine determinate. 
Singurele cauze au fost unele acci
dentări, ca și unele „alunecări" (de 
fapt una singură) de la buna con
duită. Autor: tînărul Frățilă. nou 
venit la Petrolul. După un debut 
foarte bun (a marcat și două goluri 
în meciul de la Pitești), prilej cu care 
a fost lăudat, a crezul că „treburile" 
Iui se opresc aci, că nu mai are 
nimic de invățat. Urmarea ? O scă
dere „spectaculoasă" a potențialului 
de joc. trecerea Iui Frățilă pe banca 
rezervelor și o nouă restructurare în 
echipă: din extremă stingă. Moldo
veanu a devenit extremă dreaptă, 
între timp, Frățilă a revenit pe dru
mul cel bun, a muncit cu sirg la an
trenamente, dar respectînd principiul 
„echipa care a cîștigat să nu o 
schimbi" antrenorul Cernăianu l-a 
menținut pe Moldoveanu în echipă.

...Ne spunea mai demult antrenorul 
Cernăianu: „Am căutat să-i fac pe 
jucători să înțeleagă că orice abatere 
de la disciplină va fi sancționată, că 
această pedeapsă, chiar dacă nu va 
duce la suspendări și deci la dimi
nuarea forțelor echipei, va fi o palmă 
pentru toată formația noastră".

S PREOCUPĂRI. Desigur pe... linie 
sportivă prima preocupare a celor 
din lot a fost prezența la antrena
mente, respectarea întocmai a indi
cațiilor de joc date de antrenori, re
prezentarea cu cinste a orașului de 
baștină al celor mai mulți dintre ju
cători în campionatul categoriei A. 
Insistăm asupra acestei idei, pentru 

că ea reprezintă — în fond — ceea 
ce lipsește multora dintre echipele 
noastre: DRAGOSTEA FAȚĂ DE 
CLUB, DE ORAȘUL PE CARE-L RE
PREZINTĂ, DRAGOSTEA PENTRU 
CEI CARE UMPLU TRIBUNELE, 
1ENTRU CEI CARE NU-ȘI DRĂMU
IESC APLAUZELE!

O altă preocupare de frunte a bi
roului de secție și a celor doi antre
nori a fost terminarea studiilor de 
cei mai mulți dintre jucători. în 
afara fraților Dridea, amîndoi ingineri 
petroliști, ceilalți fotbaliști și-au dat 
examenul de maturitate, sînt elevi Ia 
școlile de maiștri sau la liceu.

■ DORINȚA DE AFIRMARE. 
Faptul că pasul hotărîtor fusese făcut 
cu brio (Petrolul era pe locul I după 
două etape), că munca de restructu
rare a echipei fusese încheiată cu 
succes, a dat răgazul necesar unei 
pregătiri temeinice. Și, după cum era

in loc de turnee, pregătire!
Petrolul Ploiești este echipa noas

tră cea mai... călătorită : a fost 
mesagera fotbalului românesc pe trei 
continente. Dar — vă mai amintiți? 
— cam după fiecare turneu, făcut 
în general în perioada pregătitoare 
pentru un nou sezon, Petrojul înre
gistra o cădere. Cauza : lipsa de pre
gătire, oboseala, perioada de relaxare 
care venea după fiecare turneu.

De data asta, în locul turneelor, 
s-au realizat două perioade pregăti
toare excelent făcute atît în iarna 
trecută, cît și între cele două cam
pionate. Astă-vară, jucătorii au avut 
o pauză de trei săptămîni. Fiecare 
s-a dus acolo unde a dorit și a re
venit la pregătire cu forte proaspete. 
Deci echipa a fost proaspătă. Totul 
a constituit o mare învățătură pentru 
tînărui colectiv de antrenori de la 
Petrolul care consideră rezultatele 
frumoase obținute în prima parte a 
acestui campionat ca o urmare fi
rească a celor două perioade de pre
gătire.

în plus, fată de pregătirea făculă 
în alți ani, antrenorii au restructurat 
ponderea factorilor antrenamentului, 
acordînd factorului tehnic volumul cel 
mai mare, aproximativ 60—70 la sută 
din timpul unui antrenament.

Cum se lucra în anii trecută ? La 
o ședință de pregătire de 90—95 de 
minute se făceau 30 de minute de în
călzire (de fapt, un fel de pregătire 
fizică fără balon), 50—60 de minute 
dura partea fundamentală și 5 mi
nute încheierea antrenamentului. 
Acum, încălzirea durează doar 15 
minute și se face (de regulă) cu 
mingea (pentru că... acesta este spe
cificul jocului), iar perioadei funda
mentale i se alocă 75 de minute. Care 
este rațiunea acestor modificări ?

De la ineficacitate la eficacitate
în campionatele trecute se dusese 

faima Petrolului în privința inefica
cității: pierduse vreo 11 meciuri cu... 
1—0 ! Care erau motivele acestei 
lipse de eficacitate ? Cauzele au fost
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normal, au început să se impună 
cîteva individualități pentru echipa 
națională. Primul: Badea. în jocul lui 
se petrecuse o schimbare esențială: 
din creator, așa cum era recunoscut, 
el devenise și un realizator de temut. 
Faptul că Badea a fost chemat în lot 
a constituit un stimulent deosebit 
pentru ceilalți: „oare ei nu erau ca
pabili de mai mult?" Această „între
cere", această dorință de afirmare 
bine strunită de antrenori, a dat 
roade: 9 selecționați în diferite lo
turi : Badea, lonescu, Florea, Dridea I 
la echipa A, Mocanu, Boc, luhas și 
Moldoveanu la selecționata olimpică, 
Dincuță la cea de juniori. „Producția" 
pentru loturile republicane, poate 
constitui un criteriu de apreciere pen
tru munca unui antrenor ? Desigur, 
în cazul acesta munca antrenorilor 
Cernăianu și Marinescu poate primi 
nota 10.

înainte, după acea jumătate de oră 
de „încălzire", jucătorii erau mai obo
siți, pe cînd acum sînt mai proaspeți, 
își însușesc cu mai multă ușurință 
temele lecției. De asemenea, lucrul 
cu mingea îi atrage mai mult pe ju
cători, îi face să se afle tot timpul 
în condiții de joc.

„în partea fundamentală, ne-a spus 
antrenorul Cernăianu, există Întot
deauna o perioadă de 20 de minute 
în care toti jucătorii execută .același 
exercițiu (se perfecționează o serie 
de procedee tehnice legate de jocul 
în mare viteză), indiferent de postul 
pe care-1 ocupă în formație. Abia 
după aceea are loc împărțirea pe 
compartimente".

Fiind vorba despre pregătire, cre
dem că e interesant să mai notăm 
cîteva idei:

1. Biroul secției i-a sprijinit pe an
trenori în munca lor prin faptul că... 
nu i-a deranjat! („Copilul cu multe 
moașe... știți dv. ! Desigur, discutam, 
calculam cum e mai bine, dar antre
norii au avut libertatea să aleagă 
ideea cea mai bună", ne-a spus tov. 
Urich).

2. Părerea unora dintre fotbaliștii 
ploieșteni, făcută la sfîrșit de cam
pionat : „E o plăcere să faci antre
nament". Apoi:

3. „Ne pare rău că s-au terminat 
meciurile. Dacă între sezoane n-ar 
fi pauză, ci s-ar juca în continuare 
ca la italieni, sîntem siguri că noi 
am cîșliga campionatul. Sîntem mai 
proaspeți ca Rapidul".

Ca urmare:
4. Colegiul central de antrenori a 

cerut tehnicienilor de Ia Petrolul do
cumentele lor de planificare, ca să 
vadă cum a ajuns echipa ploieșteană 
la această formă de invidiat!

inloarse și pe o parte și pe alta și 
li s-a căutat remediul. De fapt, ajun
seseră antrenorii la concluzia, „cau
zele" erau... una : lipsa de încredere 
în forțele proprii. Atacanții ploieșteni 

Ce concluzii se pot scoate din activitatea
toamnă de Petrolul ? Una singură : A .
DORINȚA DE AFIRMARE pot suplini orice greutăți, pot duce o echipă (sau un 

sportiv) pe treptele cele mai de sus.
...Toate acestea fiind scrise, se poate spune că Petrolul a avut o singură „echipă 

de aur"?. Bineînțeles că nu. Dar ar fi o greșeală ca jucătorii, antrenorii și secția de 
fotbal a clubului Petrolul să se culce pe laurii... primei părți a campionatului. Știm 
din alte ediții ale campionatului că Petrolul „mergea" foarte bine în prima parte, în 
timp ce în retur... Și cu asta credem că am spus destul.

își pierduseră încrederea în ei, ezitau) 
să tragă la poartă, nu-și luau răspun
derea șutului. Și atunci cei doi an
trenori au lucrat în special în această! 
direcție, pentru că cunoștințele teh-j 
nice și tactice necesare, jucătorii Ie) 
stăpineau.

Evoluția cea mai interesantă a 
avul-o inginerul Mircea Dridea, so
cotit de mulți ca traversînd o pe
rioadă de involuție. S-au făcut, îna
inte de începerea campionatului, pro-j 
puneri ca... el să fie scos din lot,, 
sau... să fie trecut fundaș central I 
„Ochiul" antrenorului a intuit însă 
just ceea ce-i lipsea jucătorului plo
ieștean : trebuia să-și recîștige și el 
încrederea în propriile-i forțe. Era 
deci o chestiune de moral. Și Dridea I 
a fost ajutat tocmai în această di
recție.

Rezultatul acestor eforturi ? Ploieș- 
tenii au ajuns să marcheze cel mai 
mare număr de puncte în prima jumă
tate a campionatului: 31. Cu 3 mai 
multe decit înaintarea Rapidului, cea 
care fusese socotită drept cea mai 
„productivă".

Toate acestea și ca urmare a faptu
lui pe care l-am mai amintit: Badea 
a devenit — din creatoi — unul din 
„tunarii" echipei ploieștene (7 goluri 
înscrise). îl secundează îndeaproape 
Moldoveanu (6 goluri) al cărui șut 
„nu iartă", iar Frățilă, cu numai 4 
meciuri jucate, îl urmează cu 4 goluri.

Să notăm că Petrolul n-a pierdut 
decît două din cele 7 meciuri sus
ținute în deplasare (record în ma
terie !), singurele partide cedate fiind 
la București: 1—2 cu Rapid și 1—2. 
cu Dinamo.

Despre cîteva 
principii

Unul dintre secretele locului de in
vidiat ocupat de Petrolul este și spri
jinul acordat de club (secretar: Ni- 
colae Pantilie) echipei de fotbal, în 
momentele cînd aceasta trecea prin 
cele mai grele momente ale ei. îm
preuna cu biroul secției, cu antre
norii și cu medicul, au fost căutate 
cele mai bune metode pentru ieșirea 
din impas. Acest lucru nu s-a făcut 
însă încălcîndu-se cîteva principii 
care au stat întotdeauna în atenția 
conducătorilor echipei ploieștene. 
Despre unul dintre ele, drag antreno
rului Cernăianu, am amintit: „nu 
schimba echipa care a cîștigat".

Altul: „cine corespunde, joacă 1“ 
Ceea ce înseamnă că întotdeauna 
titularul își merită locul în echipă in
diferent de vîrstă, nu există „sena- 
torism".

Pe baza aceluiași principiu, chiar și 
cei mai vechi din echipă i-au privit 
cu încredere pe cei promovați: Fră- 
țilă, Drăgan și ceilalți au prins curaj 
în forțele proprii, le-au crescut, cum 
se zice, aripi. Și juniorii, producția 
fostului centru atacant petrolist, prof. 
G. Dumitrescu și a prof. Gh. Ticușan, 
sînt așteptați cu interes: Dincuță, 
Stroe, Stoicescu și Gibea fiind în ve-, 
derile antrenorilor de la echipa I.

și rezultatele înregistratei si rezultatele înregistrate în această 
MUNCA, DISCIPLINA, SERIOZITATEA,

MIRCFA TUDORAN
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CARNET COMPETITION AL

HANDBAL: Se poate mai mult
in regiunea Hunedoara!

PATINAJ: Beatrice Huștiu (Dinamo)
și Dragoș Sandu (Constructorul), primii campioni regionali

f în regiunea Hunedoara, ca de alt- 
I fel pe tot cuprinsul patriei, handbalul 
^cunoaște o mare popularitate, mai ales 
în rindurile tineretului. S-au format 
mii de echipe, s-au amenajat tere
nuri, se desfășoară zeci și zeci de 
competiții, care atrag numeroși spec
tatori. Acest frumos joc sportiv a 
pătruns pînă la cele mai depărtate 
colțuri. în zilele noastre nimeni nu 
se miră că în comuna Vrața, de pil
dă, duminica țăranii muncitori asis
tă în număr mare la meciuri de 
handbal.

Indiscutabil că acest sport are o 
mare „priză" printre tineri. De aceea 
întrecerile lor se bucură de o largă 
participare. Una din aceste competiții, 
foarte apreciate, este campionatul de 
juniori și junioare, care de la an la 
an, se desfășoară la nivel tot mai bun. 
Cu mai multă preocupare din partea 
profesorilor de educație fizică care 
se ocupă de instruirea echipelor mas
culine și feminine, valoarea acestora 
și, implicit, calitatea partidelor pot a- 
tinge trepte superioare.

Faza regională a campionatului
național de juniori și junioare

etc. Au fost însă și cazuri de echipe 
care s-au prezentat insuficient pregă
tite sau cu improvizații, cum a fost 
cea feminină din Hunedoara. La bă
ieți comportarea unor jucători mai 
lasă de dorit. De aceea socotesc că 
trebuie insistat mai mult asupra mun
cii educative și această sarcină revine 
în primul rînd antrenorilor. Pentru ei 
citez exemplul profesorului Barta din 
Petroșeni, care, în momentul în care 
un jucător din echipa sa a avut o ati
tudine necuviincioasă față de un coe
chipier, l-a scos de pe teren și l-a tri
mis la vestiar. Cu o asemenea grijă 
față de disciplină și sportivitate și cu 
mai multă exigență și în privința ins
truirii tinerilor jucători sau jucătoa
re sînt convins că nivelul calitativ al 
acestei competiții va crește și mai mult, 
valoarea tinerilor handbaliști va spori.

prof. A. TATU
din comisia regională Hunedoara

★

• PETROȘENI. — Opt echipe de 
juniori și tot atîtea de junioare au luat

BASCHET: Junioar 
învingătoare în Polon
BIALYSTOK (prin telefon). 

prezentativa de junioare a Rom 
a debutat cu o victorie în tui 
internațional din localitate, la 
iau parte și selecționatele dc 
nioare ale Ungariei și Poloniei, 
cum și echipa de tineret a Poli 
aceasta în afară de concurs. N 
ria a fost realizată în fața fc 
ției Ungariei la o diferență mi 
(50—49, la paiuză 27—26), oglii 
lupta strânsă care s-a dat de-a 
gul partidei. De remarcat că 
chetbalistele maghiare au av> 
min. 38 un avans de 3 puncte 
datorită atenției sporite în ata 
cătoarele noastre au reușit să î 
gă într-un final pasionant. I» 
de a doua întîlnire, Polonia ti 
a dispus de Polonia junioai 
58—46.

Echipa de junioare a Ron 
susține a doua partidă în corn 
reprezentativei de junioare a 
niei, urmînd ca ultimul mec 
joace — neoficial — cu selecti 
de tineret a țării gazde.

a arătat 
progresat 
tehnic și 
nivel de

că multe echipe au 
din punct de vedere 
tactic, apropiindu-se ca 
cele oare au tradiție

în acest sport (din Petroșeni și Teiuș, 
de pildă, la fete). Este cazul unor for
mații ca aceea a liceului din Orăștie 
(fete) și Bucura Hațeg (băieți și fete)

startul în etapa pe centre a „Cupei 
Sportul popular", competiție care se 
desfășoară în sala de sport din Lupeni. 
După . primele întreceri, în clasamente 
conduc: S.S.E. I Petroșeni și Liceul 
din Lupeni în cele două serii ale ju
niorilor, Bucura Hafeg și S.S.E. IV 
Petroșeni în seriile junioarelor. (S. Bă- 
loi, coresp.).

VOLEI: Ultima etapă a turului 
în seria a ll-a masculină

Cinci orașe sînt mîine gazdele ulti
melor meciuri din turul campionatului 
republican la categoria A în seria a Il-a 
masculină :

plasare sînt, fără excepție, mai bine 
situate actualmente decît echipele orga
nizatoare) cele mai „strînse“ promit a 
fi cele de la Bacău și de la Oradea.

Juniorii Beatrice Huștiu (Dinamo) și 
timpul

întrecerile etapei regionale a campio
natelor republicane de patinaj artistic 
au continuat ieri după-amiază pe drep
tunghiul de gheață artificială de la 
„Floreasca" cu „impusele" rezervate se
niorilor și „liberele" juniorilor.

S-a întîmplat ca la tragerea la sorți 
a exerciții]or de școală să iasă aceleași 
figuri pentru senioare și seniori. Prin
tre cele șase desene, obligatorii pentru 
toți concurenții, au figurat „paragra
ful dublu trei înapoi" și „paragraful 
cu buclă înapoi", ambele cu maximum 
de coeficient de greutate. In vervă deo_ 
sebită și bine pregătită, Elena Moiș a... 
desenat atît de corect figurile cerute 
îneît i-a depășit și pe băieți, obținînd 
cele mai mari note.

CLASAMENTELE : fete — 1. Elena
Moi? (Dinamo) 328 p, 2. Cristina For- 
magiu (Dinarno) 291,2 p, 3. Crenguță 
Cumbari (Dinamo) 255,3 p ;baieți : 1. N. 
Belu (Constructorul) 326,1 p, 2. M. Stoe- 
nescu (Dinamo) 282,4 p.

In partea a doua a reuniunii de vineri 
și-au prezentat repertoriul de „libere" 
junioarele și juniorii. Urmărind evo
luțiile Adrianei Turcu, Rodicăi Dîdă și

Dragoș Sandu (Constructorul) în 
figurilor libere
Constanței Ionescu, am constatat că ele 
au progresat în mod vădit. Cu toate 
acestea, Beatrice Huștiu le-a fost supe, 
rioară din toate punctele de vedere, 
fiind singura patinatoare care a execu
tat aseară sărituri duble, aranjate cu 
mult gust și într-un program variat. La 
băieți, sufragiile arbitrilor și ale publi
cului le-a cucerit Dragos Sandu.

CLASAMENTELE GENERALE : fete —
1. Beatrice Huștiu (Dinamo) 407,8 p,
2. Rodica Dîdă (Constructorul) 366 p, 3. 
Adriana Turcu (Constructorul) 351,9 p, 
4. Constanța Ionescu (Constructorul) 
349,9 p, 5. Cristina Oană (Dinamo) 326,7 
p ; băieți — 1. Dragoș Sandu (Construc
torul) 386,7 p, 2. E. Tăujean (Dinamo) 
328,2 p, 3. D. Săveanu (Dinamo) 324 p. 
Perechi — Adriana Ionescu (Construc
torul) — Marian Chiosea (Dinamo) 41,8 p. 
A concurat un singur cuplu.

Astăzi se vor cunoaște și ceilalți cam
pioni regionali, urmînd ca la ora 15 
să înceapă pe patinoarul Floreasca exer
cițiile libere rezervate seniorilor și pe
rechilor de seniori.

TR. IOANIȚESCU
BACÂU (Viitorul—Știința București), 

ORADEA (Alumina—Progresul Bucu
rești), TG. MUREȘ (Banca—Electro- 
putere Craiova), C1MPIA TURZII (In
dustria sîrmei—Știința Petroșeni) șî 
TIMIȘOARA (înainte—G.S.M.S. Iași).

Prin caracterul lor de întîlniri finale,

Selecționata feminir 
a Capitalei a plec 

în Cehoslovacia
Reprezentativa feminină de bas 

Capitalei a plecat Ia Praga pei 
participa la un important turneu 
național, alături de selecționatele 
slovaciei, R.D. Germane și Italiei, 
turneul de la Praga, care începe 
bucureștencele vor mai juca la 
și la Bratislava. Au făcut depb 
Anca Racoviță, Dorina Suliman, 
lore Spiridon, Ecaterina Cherciov, 
Demian, Elena Ivanovici, Bogdan 
conescu, Maria Eckert, Margaret 
mon, Anca Demetrescu. Antrenori 
S. Ferencz șj prof. C. Dinescu

Comisiile regionale de gimnastică
decisive pentru stabilirea ierarhiei echi
pelor înaintea celei de a doua jumătăți 
a campionatului, partidele de duminică 

jse anunță viu disputate, echilibrate. A- 
1 ceasta deși, în toate cinci cazurile, se 
vor găsi față-n față formații despărțite 

ide minimum trei locuri în clasament,

să-și trăiască mai din plin viața!
care, reamintim, după opt etape arată 
astfel :

J. Electroputere Craiova, 2. C.S.M.S. 
Iași, 3. Știința București, 4. Progresul 
București, 5. Știința Petroșeni, 6. Viito-

1 Alumina Oradea, 8. îna-
'V' Timișoara, 9. Ind. sîrmei C. Turzii, 

Janca Tg. Mureș.
J Ointre meciurile de mîine (în care, 

precum se vede, echipele aflate în de-

POPICE: Rapid 
și Laromet la egalitate 
în campionatul Capitalei

Campionatul Capitalei rezervat 
echipelor feminine de popice a ajuns 
în a doua parte a desfășurării lui. 
Astfel, cele 12 formații și-au dis
putat zilele trecute întîietatea în cea 
de a doua etapă a returului compe
tiției. Iată rezultatele : Metalurgistul 
— Constructorul 1 595—-2 021p.d., 
M.M.C.M.—Electroaparataj 2 107 p. d., 
a doua echipă pierzînd prin Repre
zentare, Rapid —■ M.T.Tc. 2 332— 
2 142 p.d., Gloria — Frigul 2127—
1 972 p.d., Laromet — Voința 2 279—
2 020 p.d., Centrocoop — Tranzistorul 
1 636—1 780 p.d.

în urma acestor jocuri clasamentul 
este următorul: Rapid 40 p, Laromet 
40 p (punctaveraj mai slab), Con
structorul 38 p, Gloria 34 p. Voința 
30 p. Urmează, în ordine, Metalur
gistul, M.M.C.M., Frigul, M.T.Tc., 
Tranzistorul, Electroaparataj și 
Centrocoop.
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Tn ultima lună a anului trecut comi
siile regionale de gimnastică din toată 
țara s-au întrunit pentru a face analiza 
activității pe 1965 și pentru a lua mă
suri în vederea îmbunătățirii muncii în 
acest an. La ședințe au participat mem
bri ai comisiilor, reprezentanți ai clu
burilor și asociațiilor, profesori de edu
cație fizică, antrenori, arbitri.

Âsistînd la cîteva asemenea ședințe, 
studiind dările de seamă și planurile de 
măsuri de la altele, discutînd cu repre
zentanții federației de specialitate, care 
au participat lâ asemenea analize, am 
reușit să ne formăm o imagine despre 
munca acestor comisii. Am constatat că, 
în general, comisiile regionale nu-și tră
iesc viața așa cum ar cere interesele 
gimnasticii noastre, că — în majoritatea 
cazurilor — muncesc numai cîțiva mem
bri, că activitatea se limitează la centrele 
de regiune. Multe dintre lipsurile gim
nasticii noastre au rădăcini în deficien
țele existente la nivelul secțiilor și co
misiilor regionale. Fără să uităm de u- 
nele realizări și de unele rezultate bune 
obținute, ne vom ocupa mai mult de a- 
ceste deficiențe, din dorința de a con
tribui la lichidarea lor și, pe această 
cale, de a îmbunătăți munca la nivelul 
nucleelor de bază ale gimnasticii noas
tre. Desigur, nu putem să cuprindem 
toate regiunile și nici toate problemele 
discutate. Vom lua în discuție deci nu
mai unele, pe care le considerăm mai 
semnificative și care ne furnizează ele
mente generalizabile.

MAI MULTĂ ATENTIE ACTIVITĂȚII 
DE MÂSĂ

Acum cîțiva ani, în regiunea Iași, gim
nastica era abia la vîrsta... copilăriei. 
Datorită îmbunătățirii condițiilor mate
riale și muncii unor profesori și antre
nori inimoși (Alice Luca, Doina Feur- 
dean, Octavian Ungureanu, Nicolae O- 
loieru și alții) în ultimul timp acest fru
mos sport a prins rădăcini mai adînci, 
iar rezultatele n-au întîrziat să se arate: 
două sportive nominalizate de federa
ție, locul II la fete în finala campiona
tului universitar, participarea unei echi
pe la campionatul maestrelor etc. Cum 
s-ar spune, gimnastica ieșeană a ajuns 
acum la vîrsta adolescenței ! Desigur, 
aceste realizări sînt frumoase, dar nu pot 
mulțumi pe deplin pe specialiști. Pe vi
itor secțiile de performanță, adică Li
ceul cu program special de educație 
fizică și CSMS (de ce ultima este înca
drată numai cu jumătăți de normă ?) 
trebuie să se gîndească la ridicarea la 
un nivel mai înalt a activității lor, la 
obținerea unor rezultate și mai bune pe 
plan intern și, în perspectivă, la for
marea unor gimnaști de valoare inter
națională.

Pentru aceasta trebuie însă îmbunătă
țită, în primul rînd, activitatea sporti
vă de masă ! După cum s-a arătat în 
ședința de analiză, s-au făcut eforturi 
dar numai pentru o cit mai bună com
portare la campionatele republicane și

s-a neglijat, în schimb, activitatea loca
lă a copiilor și tineretului : nu s-au or
ganizat concursuri de selecție, școlarii 
și studenții n-au avut prilejul să parti
cipe la nici o competiție la nivelul ora
șului sau al regiunii. Și cîte posibilități 
ar fi fost ! Concursurile interșcoli, inter- 
facultăți sau institute ar fi constituit, 
fără îndoială, o bună propagandă gim
nasticii și ar fi oferit o bază de selec
ție pentru activitatea de performanță.

De aceea, este necesară îmbunătățirea 
muncii comisiei regionale de gimnastică, 
întărirea activității de propagandă și de 
educație în rindurile tineretului, sarcină 
ce revine în egală măsură profesorilor 
de la catedrele de educație fizică și an
trenorilor din secții.

DENSITATE SI VOLUM MAI MARE 
LA ANTRENAMENTE

Regiunea Cluj, sau mai bine-zls ora
șul de pe malul Someșului, a constituit 
și constituie un centrii puternic al gim
nasticii noastre. Am precizat că este 
vorba doar de orașul Cluj deoarece în 
regiune, cu toate că există localități care 
dispun de condiții favorabile de practi
care a gimnasticii (Dej, Gherla, Cîmpia 
Turzii, Năsăud, Aiud, Turda, Zalău etc.), 
nu se face nimic pentru atragerea tine
retului spre această disciplină sportivă. 
Dar și la Cluj, din 18 secții afiliate nu
mai în 5 există o activitate permanentă: 
C.S.M., Știința, Ș.S.E., Voința și Liceul 
cu program special. în cadrul acestor 
secții au fost descoperite și crescute, 
mai ales la fete, cîteva elemente de 
reală perspectivă. Tinerii gimnaști clu
jeni au obținut, mai ales în prima par
te a anului, o serie de rezultate lăuda
bile. In ultimele luni, respectiv la fi
nalele campionatului republican pe echi
pe și individual, aceste rezultate au fost 
însă mai modeste. Căutînd explicații 
pentru faptul că aceste talente aflate în 
vederile federației nu progresează totuși 
într-un ritm mai susținut, pe măsura 
cerințelor, le-am găsit în bună parte în 
coreferatul prezentat la ședința de ana
liză a comisiei regionale de către meto
distul Consiliului regional al UCFS. Acest 
coreferat a tratat felul în care se desfă
șoară antrenamentele sportivilor fruntași 
clujeni, volumul și densitatea lecțiilor 
la secțiile de performanță. Reproducem 
numai trei exemple semnificative, lega
te de densitatea lecțiilor : la CSm gim
nastele Irina Sărăcuț și Agneta Rago 
(două sportive nominalizate) au executat 
în 75 de minute cîte 2 repetări la bîrnă, 
lucrînd efectiv 5’24” și respectiv 7’; spor
tiva Nusfăleanu a lucrat efectiv, în două 
ore de antrenament, doar 19 minute, 
executînd 9 repetări la 2 aparate. Spor
tivii nominalizați se antrenează în „gro
sul plutonului", lucrînd cu aceeași inten
sitate șl durată ca și ceilalți gimnaști^ 
situație care izvorăște chiar din docu
mentele de planificare, întocmite super
ficial și fără indicații individualizate. în 
general, antrenamentele sînt sărace în 
mijloace și se desfășoară monoton.

Este normal ca în aceste condiții spor
tivii de perspectivă să nu progreseze pe 
măsura posibilităților și a cerințelor. Cu 
un asemenea volum și intensitate la an
trenamente nu se poate atinge nivelul 
performanțelor din gimnastica mondială. 
De aceea, secțiile clujene care dispun de 
condiții materiale bune și de izvoare bo
gate pentru selecție trebuie să-și inten
sifice serios munca. Comisia regională, 
care se mîndrește cu unele realizări fru
moase, trebuie să controleze cu mai mul
tă atenție felul cum decurge procesul 
de instruire — lucru prevăzut de altfel 
și în planul de măsuri — în primul rînd 
prin ridicarea continuă a nivelului cu
noștințelor antrenorilor.

O COMISIE... „FANTOMA"
Astfel poate fi considerată comisia de 

gimnastică a regiunii Ploiești. Darea de 
seamă prezentată la ședința de analiză 
a abundat în aprecieri ca : „inexistent", 
„inactiv” etc. Iată cîteva, spicuite chiar 
din textul dării de seamă: nerespectarea 
diferitelor etape ale campionatelor și 
slaba lor organizare; lipsă de arbitri și 
incompetență în arbitraj; comisia regio
nală practic inexistentă (au activat nu
mai tov. Elena Sima, Gh. Baizat, Șt. 
Popescu); din 17 secții afiliate în regiu
ne numai 5 au o activitate permanentă 
și numai două se ocupă de performanță 
(!); comisia nu are nici un fel de evi
dență; nu a fost organizat nici un con
curs de selecție pentru copii; subcomi
sia de antrenori nu a ținut ședințe me
todice, cea de arbitri Ia fel (mai ales că 
nici nu avea cu cine...), comisia nu a 
făcut nimic pentru sprijinirea secțiilor 
din Buzău, Tîrgoviște și Cîmpina, care 
— cu citva timp în urmă — începuseră 
să activeze frumos.

Toate aceste lipsuri au fost însă trecu
te cu vederea datorită faptului că din 
regiune s-au ridicat două sportive frun
tașe pe plan republican, iar Elena Ceam- 
pelea este printre primele gimnaste ale 
țării. Oare cei 8 profesori și antrenori 
specialiști din regiune se pot mulțumi 
cu atîta ?

Așteptăm în acest an de la comisia 
regională, de la profesorii și antrenorii 
ploieșteni, realizări mult mai bogate și 
valoroase, în primul rînd prin traduce
rea în viață a propriului plan de mă
suri.

DE CE SI GIMNASTICA? 
NU NE AJUNGE FOTBALUL?

După cum a arătat darea de seamă 
prezentată la analiza comisiei regionale 
Crișana, unul din principalele motive 
pentru care gimnastica nu a progresat 
la Oradea și în regiune, este faptul că 
majoritatea asociațiilor nu acordă nici 
cea mai mică importanță acestei discipli
ne sportive, pe motiv că ea nu aduce 
venituri (!!!). în consecință, ele se ocu
pă practic numai de fotbal. Nici măcar 
clubul sportiv orășenesc Crișana nu are

secție de gimnastică ! Sălile în 
practică acest sport (mai mult sj 
sînt mici, neîncăpătoare. Perforrr 
face doar în cadrul Ș.S.E. Posibi 
exista, întrucît specialiști sînt în 
suficient, iar entuziasmul și pri 
nu lipsesc. Sîntem siguri că în r 
tineretului orădean multe tăiem 
teaptă să fie descoperite.

Pentru îmbunătățirea activități 
nevoie de o sală corespunzătoare 
tă gimnasticii, ca în majoritatea 
Ier de regiune (după cum am fos 
mâți, o dată cu reamenajarea s 
matei se va acorda „spațiu" și g 
cii), de sprijinul mult mai sus| 
organelor locale ale UCFS, al < 
lui clubului și asociațiilor sportiv 
trebuie să înțeleagă că gimnastic 
de bază, chiar dacă... nu aduce 
(cum nu știe să le realizeze) co 
la formarea unui tineret sănăte 
dezvoltat.

FĂRĂ PLAN DE MUNC 
ACTIVITATE SPORADIC/

Am lăsat intenționat la urmă 
orașului București care ar trebu 
cea mai activă, cu rezultatele c 
bune. Așa ar fi firesc, fiind v< 
primul oraș al țării, cu cea ma. 
activitate de masă și de perft 
Desigur, gimnaștii și gimnaste 
București au obținut multe rezul 
moașe în anul care a trecut; i 
tală s-au organizat numeroase co 
reușite. Acestea constituie însă r 
meritul federației și în foarte rr 
sură se datoresc comisiei orășenc- 
nu a avut nici măcar un plan dc 
Nu-i de mirare că și calendarul 
tițional a fost întocmit ad-hoc, 
țiile suprapunîndu-se de multe 
tr-un an întreg, comisia nu s-a 
niciodată în plenul ei. De regu 
nea de zi a ședințelor s-a rez 
discutarea pregătirii concursului 
mini ca următoare. Și nici acest : 
a fost rezolvat complet, valid: 
scrierilor și a actelor făcîndu-se 
te ori chiar în sala de concurs 
misia de antrenori nu a ținut 
metodice decît sporadic și nu £ 
lat de loc activitatea secțiilor și 
norilor, după cum a afirmat 
Petru, președintele subcomisiei 
jenă față de colegi ! Arbitrajul h 
tițiile cu caracter local nu a fo 
rat întotdeauna cu cadre comp 
calificate. Și, ca o culme a n* 
comisiei, la Cluj, la finala camp 
reprezentativelor de regiuni, ec 
minină a raionului 23 Augus! 
descalificată, pentru că nu ave 
în regulă !

Cum putem aprecia, în aseme 
diții, munca comisiei cu cei m: 
roși membri cu calificare înaltă ' 
că reorganizarea ei, și îndeplin 
surilor preconizate pentru aces 
prilejui un reviriment în activita 
teia.

★

După cum am arătat la înc 
ne-am putut ocupa de toate corr 
gional6 din țară. Cunoaștem în 
că în ultima vreme gimnastica 
bate pasul pe loc și nici un 
regiune nu se poate mîndri cu 
realmente valoroase, măcar pe 
tern. Sarcinile ce revin activi’ 
masă și de performanță sînt b: 
cute. Rămîne ca ele să fie înd<

ILDICO RUSSU-ȘI*



VARIETĂȚI J
PRINTRE CEI EXCLUȘI 

DIN JOC Șl... PELE

Meciul retur din ca
drul „Cupei Braziliei" 
dintre Santos și Vasco 
da Gama s-a desfășurat 
într-o atmosferă de mare 
tensiune pe teren și în... 
tribune.

Jocul a dat loc la 
atîtea neregularități, în- 
cît arbitrul întîlnirii a 
trebuit să elimine nu mai 
puțin de... 5 jucători,
printre care și pe .ma-
rele Pele".

O atmosferă „încăr-
cată" a putut fi înregis-
trată și în Spania, la
meciul Valencia — Es- 
panol. Enervați de re
zistența pe care le-o 
opunea echipa lui Di 
Stefano, jucătorii de la 
Valencia au comis nu
meroase acte de nespor- 
tivitate. Și, cum cei de 
la Espanol n-au vrut să 
rămînă... datori, arbitrul 
a eliminat 4 jucători de 
pe teren.

FOTBALIȘTI-CÎNTĂREȚI

Peter Radenkovici, care 
activează la echipa vest- 
germană Miinchen 1860, 
este și un... cîntăreț Ia 
modă. El a făcut nume
roase imprimări și 
„discurile" lui sînt prin
tre cele mai căutate.

Un alt fotbalist cu
noscut, care dovedește 
vocație în aceeași direc
ție, este Papaioanu, 
de la A.E.K. Acesta a 
și abandonat — în mod 
provizoriu — fotbalul 
consacrîndu-se meseriei 
de cîntăreț. în momentul 
de față el întreprinde 
un turneu în R.F.G. cu 
un program de cîntece 
populare grecești.

Și la noi se pot cita 
cazuri de fotbaliști deve- 
niți cîntăreți. Primul 
care a făcut acest pas 
jste George Nițulescu, 
care a jucat la Dinamo 
București. Cel de al doi
lea este cunoscutul cîn
tăreț de muzică ușoară 
Dan Spătaru, care a jucat 
rină acum doi-trei ani la 
Știința București.

DEBUTUL
LUI RANDY MATSON

Recordmanul mondial 
a aruncarea greutății, 
Randy Matson, manifestă 
n ultimul timp un inte- 
es deosebit și pentru... 
si-o să ghiciți: pentru 
>aschet I Și se pare că 
imbițiile sale sînt în- 
Ireptățite, referindu-ne 
a faptul că în meciul 
;ău de debut a înscris 
14 din cele 79 de puncte 
ile echipei universității 
lin Texas, care a și 
nștigat astfel întîlnirea 
:u Trinity i 79—70.

I 
1
l

— Din motive tehnice, se amină săritura cu 
pră jina.

Desen de STEM

Mititelul cu...
Mititelul

Intr-una din edițiile 
trecute ale „Magazinului14 
nostru ați făcut cunoștință 
cu micuța șahistă Alice, 
fiica maestrei internaționale 
Elisabeta Polihroniadc.

Fotografia publicată a 
avut ecou și iată că de 
la Constanța, cunoscutul 
maestru Gheorghe Mititelu 
nc trimite acest instanta
neu de familie, propunînd 
și o partidă înlre Alice și 
fiul său Cătălin, în vîrstă 
de 4 ani și 8 luni.

Deși încă preșcolar, mi
cul... Mititelu n-a rămas 
indiferent la pasiunea 
sportivă a tatălui său și 
iată-I... la mutare.

GALERIA
Bine, Steaua! Hai, băieții!
Galeria este „în floare", 

taberele sînt împărțite, 
unii pentru Dinamo, alții 
pentru Steaua. In obiec
tivul nostru fotografic au 
fost surprinși — la ulti
ma etapă a turului cam- 

pionatului de baschet—
doi populari exponenți ai 
scenei; cîntăreața de mu
zică ușoară Doina Badea 
și actorul O vid Teodo- 
rescu.

Pe O vid îl puteți ve

dea la toate întâlnirile 

baschetbaliștilor militari.

Doina Badea — pentru 

prima oară în tribunele 

sălii Floreasca — ne-a

Dacă ar fi să dăm cre
zare părinților, Cătălin 
este cel mai puternic ju
cător dc șah din categoria 
celor de vîrsta sa (!?).

declarat că-i place bas
chetul tot atît de mult 
ca și muzica, deci nu va 
mai lipsi de la nici un 
„spectacol" baschetbalis- 
tic.

Text și foto : PAUL
ROMOȘAN

Cel mai bun mijloc
Conducerea echipei de fotbal „For

tuna" a constatat cu neplăcere că în
casările au devenit tot mai mici.

— Ne trebuie mai mulți spectatori. 
Dar, cum sâ-i aducem la stadion ?

— Să angajăm o orchestră și în pau
ză să le oferim muzică — a propus 
cineva. Muzica atrage...

— Am putea organiza o tombolă,

fiecare bilet de intrare constituind un 
număr — a spus altul.

— N-ar fi rău să le oferim specta
torilor cîte o cafea — a sunat altă 
propunere.

încă o voce se făcu auzită :
— Eu zic să renunțăm la alte lu

cruri și să le oferim puțin...fotbal 1

BIROCRATUL : Aruncă strașnic „la coș"... 
Ăsta-i fiul meu /

Desen de V. TIMOC

oarituri tara elan
In momentul de față, 

probele de sărituri uni
versal recunoscute și prac
ticate, sînt săritura în 
înălțime, lungime și triplu- 
salt cu elan, și săritura cu 
prăjina. Poate nu toți știu 
însă că pînă acum cîteva 
decenii, în multe țări erau 
„la modă44 și altfel de să
rituri, așa-numite de pe 
loc: în înălțime, lungime și 
triplusalt. Ba mai mult, 
aceste exerciții au figurat 
și în programul a nu mai 
puțin de 5 ediții ale Jocu
rilor Olimpice (1900— 
1904—1906—1908—1912). 
Regulamentul era simplu: 
ambele picioare trebuiau 
să părăsească solul în a- 
celași timp.

In prezent, aceste probe 
nu mai figurează în pro
gramul marilor competiții 
atletice, deși în unele țări 
(Norvegia, Islanda, Gre
cia, Suedia) există și as
tăzi campionate naționale și 
chiar concursuri interna
ționale la aceste sărituri.

Cele mai bune rezultate 
pe care le cunoaștem, ade
vărate recorduri mondiale
în materie, aparțin următo-
rilor:

înălțime 1,76 Johan
Christian Evandt Norve-
gia 1962

Lungime 3,65 Johan
Christian Evandt Norve-
gia 1962

Triplusalt 10,89 Roy 
Ewry S.U.A. 1904

Ultimul, rămîne cea mai 
celebră figură a probelor 
de atletism din cadrul 
Jocurilor Olimpice moderne 
deoarece este unicul atlet 
care a cucerit la diferite 
probe atletice fără elan 
(ce-i drept scoase din pro
gram în prezent) nu mai 
puțin de 10 medalii de aur. 
De altfel, trebuie să ară
tăm că Ewry a reușit la 
înălțime fără elan 1,83 m!, 
iar la lungime fără elan 
4,05 ml dar aceste per
formanțe au fost obținute 
în condiții oarecum cu
rioase ; în fiecare mînă 
ținea cîte o mică greutate 
ușoară, cu care-și făcea 
elan pe loc și care îl a- 
juta pentru o impulsie 
mai bună.

Menționăm că și la noi 
s-au practicat probe fără 
elan, figurînd pînă acum 
10—12 ani și în progra
mul întrecerilor republi
cane de sală. Cele mai 
bune rezultate oficiale o- 
mologate aparțin aruncăto
rului de greutate Aurel 
Raica, cu 3,17 m la lun
gime fără elan în 1951, 
respectiv 9,95 in la triplu
salt fără elan în 1952, iar 
la înălțime fostului arun
cător Lixandru Pândele, ac
tualul antrenor ‘ federal 

pentru juniori: 1,43 în 
1957.

In prezent, aceste probe 
sînt folosite ca mijloace în 
antrenamentul atletic și al 
altor discipline sportive, 
ele constituind un bun 
criteriu de apreciere a ca
lităților fizice ale sportivi
lor și fiind folosite drept 
norme de control.

N. M.

Lucrare de artă 
cu caracter sportiv

Sala sporturilor din 
Constanța, modernă con
strucție arhitectonică ce 
se încadrează în linia 
nouă și grațioasă a cen
trului constănțean, s-a 
îmbogățit de curînd cu 
o nouă lucrare de artă, 
rod al creației maestrului 
emerit al artei Jules Pe- 
rahim.

Pe un întreg fundal al 
sălii, avînd în total o 
suprafață de 140 m.p.,
artistul Jules Perahim a 
conceput un mozaic din 
plăci de porțelan cuprin- 
zînd elemente simbolice 
din activitatea sportivi
lor. Astfel, apar în plină 
întrecere ambarcațiuni 
cu pînze, un sulițaș, 
alergători, baschetbaliști 
și fete jucînd tenis. Nu 
lipsește din acest an
samblu nici personajul 
mitologic Neptun — zeul 
mării.

Lucrarea se bucură de 
o deosebită apreciere din 
partea iubitorilor de artă 
și a sportivilor din ora
șul Constanța.

L. BRUCKNER—coresp.

Poșta magazin
IOAN GREGOR, SI

BIU. — 1. Meciurile pen
tru campionatul mondial de 
box au loc pe „distanțe44 
de 10. 12 sau 15 reprize. 
2. Colegul dv. are drep
tate: handbalistul Oană 
de la „Rafinăria44 Tcleajen 
este originar din Sibiu. 
Că-i este și văr, asta n-aș 
mai putea să știu decît 
dacă aș lucra la Sfatul 
popular !

ALEXANDRU TARA- 
SANU, SIBIU. — In me
ciul cu Dinamo din 1964, 
în „Cupa campionilor eu
ropeni44, cînd a cîștigat 
cu 1—0, Internazionale a 
aliniat următoarea forma
ție : Sarti — Malatrasi, 
Burgnich — Tagnin. Gu- 
arneri, Pielii — Bed in, 
Domenghini, Gori. Corso, 
Peiro.

PAULA PETROV, TUL- 
CEA. — Fotbalistul Lu
dovic Sătmăreanu de la 
Steaua împlinește 22 de 
ani la 21 februarie. înainte 
de a veni la Steaua a ju
cat la A.S.A. Tg. Mureș. 
Iată și celelalte date ce
rute: 1,85 înălțime, 83 de 
kilograme. Ne spuneți în 
în scrisoare: „Cîți n-ar 
vrea să aibă un autograf 
de la Pele, Eusebio. Sua
rez sau Facchetti. Eu doresc 
un singur lucru: ca în co
lecția mea de autografe, 
să se numere și cel al lui

Sătmăreanu". S-ar putea 
ca într-o zi să nu fie cel 
mai puțin important I 
Scrieți-i lui Sătmăreanu pe 
adresa clubului Steaua: 
București, Calea Plcvnei 
nr. 114, raionul 16 Fe
bruarie.

IOAN TOHĂNEANU, 
SÂCELE. — Ca jucător la 
Precizia-Săcele, este nor
mal să aveți informații 
mai... precise. In anul 
1961, Precizia-Săcele a în
locuit în returul campiona
tului de calificare echipa 
Dezrobirea, care pierduse 
cu 122—3 în fața Petro- 
lului-Ploiești. In direcția 
aceasta, rugbiștii de la 
Precizia au fost mai pu
țin... primitori!

TOMA AVATAMANI- 
ȚEI, SIBIU. — Bujor 
Ilălmăgeanu a jucat pentru 
prima oară în categoria A 
la Știința Timișoara. De 
aici a trecut la Steaua, a- 
poi la Petrolul și acum, 
după cum se știe, joacă 
din nou la Steaua. La 14 
februarie împlinește 25 
de ani.

N. BODEA, PANCIU.— 
Nici apărătorii, de pildă, 
pentru a respinge mingea, 
cu capul, la un corner— 
nu au dreptul să se spri
jine pe un coechipier și 
nici atacanții, în intenția 
de a marca, n-au voie să 
apeleze la această soluție. 
Și unii și alții trebuie să 
caute alte soluții: regu
lamentare! Și sînt destule!

IOSIF CIUCÂ, TERE- 
GOVA. — Boxerul Cons
tantin Ciucă a participat 
de două ori la „europene44: 
în 1963 și 1965, cucerind 
de fiecare dată medalia de 
bronz. A fost vorba, la un 
moment dat, să treacă Ia 
categoria cocoș — a sus

Echipa de fotbal Steaua 
(pe atunci C.C.A.) avea 
în maseurul Suciu un 

prijin de nădejde. Anonim, 
•ra însă părtaș la răsu
nătoarele succese de pe 
•remuri. Veșnic cu o glu- 
nă pe buze, nu-i scăpa 
ici un jucător nou fără 
ă-l tachineze.
— Să mergeți pe la ma- 

azie să vă luați „șut iere-

Dar nici jucătorii nu-l 
cuteau de glume. Cu oca- 
ia unui meci amical, e- 
hipa a fost cazată într-o 
.nitate militară. Am vor- 
it cu ofițerul de serviciu, 
ă-i ceară lui Suciu legi- 
Imația. Maseurul se plim- 
a. doar în cămașă, prin 
urtea unității. Prezența o- 
ițerului, a ostașilor îl tul
burară.

— Cine sînteți ? Actele ?
In asemenea ocazii Suciu 

se bîlbîia.
— Sînt... cu echi... echi

pa...
In camera ofițerului de 

serviciu abia reuși să ex
plice că el este „respon
sabil** cu masajul jucăto
rilor, că îl cunoaște toa
tă echipa. Au fost chemați 
pe rînd jucătorii. Primul 
a răspuns Apolzan, după 
consemnul dinainte stabi
lit : „Nu-l cunosc ! Nu-i 
cu noi !*-

Suciu îngălbeni. Mal a- 
Ies că Voinescu preciză cu 
fermitate.

— Maseurul nostru e sus!
— Tovarășe Voinescu, 

cine v-a masat omoplatul? 
Brațul?

— Care braț ?
— Dreptul, răsuflă ușu

rat Suciu, zîmbind ilumi
nat spre ofițer.

— Vezi că nu știi ? Stîn- 

Amintiri de pe tușă

PRIETENUL ECHIPEI
gul, întreabă-l pe maseu
rul nostru.

Nici frații Zavoda nu-l 
recunoscură. Cînd îl zări pe 
antrenorul echipei, se repe
zi cu entuziasmul naufra

giatului care zărește țăr
mul :

—• Tovarășe maior... To
varășe a...antrenor...

— Cine ești dumneata?.

Pentru cîteva clipe Su
ciu se pierdu cu desăvîr- 
șire. In sfîrșit, cînd situa
ția a fost lămurită, maseu
rul era tot supărat. îmi 
explică, nu fără mîhnire, 

cum făcea de fiecare dată 
cînd era iritat:

— Mă voi muta la o altă 
secție în club... La una 
mai ușoară...

— Nea Suduie, mută-te 
la tir ! Acolo n-ai de masat 
decît degetul care apasă 
pe trăgaci și o pleoapă 
două... sau la șah...

Zîmbea. înțelegea o glu
mă. Dar cînd Voinescu in
tră pe ușă se prefăcu po
somorit.

— Nea Suduie... Mă su
pără brațul....

Ca un bun actor întrebă 
curios.

— Cine sînteți dumnea
voastră ?

— Nea Suduie, sînt Voi
nescu...

— Nu cunosc. Și ce do
riți ?

— Să-mi masezi piciorul!
— Maseurul dumneavoas

tră e sus !
— Nea Suduie, dumneata 

care ești cel mai bun 
maseur de pe glob... Toa
tă Anglia vorbește...

Nea Suciu se îmbuna și 
îi masa, însă piciorul sting.

— Nea Suciu, piciorul 
drept mă doare !

îmi făcu cu ochiul șugu
băț și declară cu convin
gere prefăcută.

— Nu cred ! Să mergem 
să-l întrebăm pe ofițerul 
de serviciu...

Acesta era nea Suciu, 
maseurul și prietenul e- 
chipei.

NICOLAE TAUTU

ținut și un meci în ca
drul acestei categorii — 
dar s-a răzgîndit. Oricum, 
el continuă să se bată ca 
un... cocoș. Și poate că ne 
va aduce și un... vlăstar 
din familia metalelor mai... 
nobile: argint, aur...

ION POȘTAȘU
Ilustrații :

NEAGU RADULESCU



„Obiectiv 1966“: un loc pe podiumul

Viorica Viscopoleanu are de acum 
un nume cu rezonanță în atletismul in
ternațional. La acesta au contribuit 
rezultatele sale în continuă creștere, 
de la un an la altul, victoriile reali
zate în diferite competiții de amploare.

în 1964, de exemplu, a realizat cu 
6,46 ni al 8-lea rezultat mondial al se
zonului și, după cum știți, s-a clasat 
pe locul 5 (6,35 m) la Jocurile Olim
pice. De altfel, înaintea J,O. publica
ția franceză „Sports Olympique", ana- 
lizînd șansele concurentelor la săritu
ra în lungime, îi acorda Vioricăi un 
loc în finala de la Tokio, bazîndu-se 
pe remarcabila-i constanță în obține
rea rezultatelor bune. Și pronosticul a 
fost îndeplinit !

Anul trecut, în cadrul „Cupei Euro
pei" de Ia Constanța, Viorica Viscopo
leanu și-a îmbunătățit recordul repu
blican realizînd cu 6,52 m al treilea 
rezultat mondial al sezonului. Cu a- 
ceastă performanță ea se clasează pc 
’ ' " ' ' ' - J_----- 1 sări-locul 5 intre cele mai de seamă 
toare VIORICA VISCOPOLEANU

Turneul de tenis de masă de la Sofia

Echipele României învinse în partidele decisive

ale lumii :

6,46
6.45

Mary Rand (Anglia)
Tatiana Scelkanova (U.R.S.S.) 
Irena Kirszenstein (Polonia) 
Willie White (S.U.A.)
VIORICA VISCOPOLEANU 

(ROMANIA)

Aida Ciuiko (U.R.S.S.) 
Hildrun Laufer (R.D.G.) 
Vlasta Prikrilova (Ceho

slovacia)
Berit Berthelsen (Norvegia) 
Helga Hoffmann (R.F.G.)

1964
1965
1964
1964

1965
1964
1964

1963
1964
1964

1965 Viorica a participat la 14In 
concursuri (dintre care 7 internațio
nale) la săritura în lungime, realizînd 
11 victorii. De asemenea a concurat 
de 9 ori la 4x100 m (în două con
cursuri a realizat, alături de celelalte 
alergătoare, noi recorduri republicane), 
de 4 ori la 100 m, de 3 ori la 80 mg, 
de 2 ori Ia 200 m și o dată la pentat
lon. Rezultatele ei din acest an : 12.0 
pe 100 m, 25,8 pe 200 m, 11,2 pe 80 
mg (la 0.1 sec de recordul țării), 4 375 
p Ia pentatlon și, bineînțeles, 6,52 m la 
lungime sînt cele mai bune din întrea
ga sa activitate. Tocmai de aceea Ion 
Soter, antrenorul său, apreciază că în 
1965 Viorica Viscopoleanu a marcat o 
creștere valorică sub 
în toate laturile 
este de părere că 
lungime ar fi putut 
dacă Viorica n-ar fi 
sîcîitoare, la călciiul 
taie, motiv pentru care, în ultima par
te a sezonului, ea nici n-a mai concu
rat la lungime.

Succesele valoroasei noastre atlete se 
datoresc continuei dezvoltări a pregă
tirii fizice generale, folosirii unei ga
me foarte variate de exerciții și mai 
ales dezvoltării vitezei. Pentru acest 
an. în programul pregătirii sale figu
rează aceleași obiective și în mod spe
cial îmbunătățirea substanțială a vi
tezei. Realizînd o bună pregătire fi
zică si tehnică. în condițiile unei vite
ze snorite, este de presupus că, în 
1966. Viorica Voscopoleanu va putea 
înregistra noi performanțe de valoare, 
se va putea anropia tot mai mult de 
recordul mondial al probei și-și va 
putea realiza visul : un loc pe podium 
la campionatele europene de la Bu
dapesta.

A urca pe una din treptele podiu
mului „europenelor" nu este o treabă 
de loc simplă, dar cunoscînd-o pe 
Viorica, cunoscîndu-i voința și marea 
capacitate de mobilizare, sîntem con
vinși că va reuși. în legătură cu a- 
ceasta se impune o completare: Vio
rica Viscopoleanu este o excelentă 
„luptătoare” care preferă concursurile 
grele, cu adversarele cele mai puterni
ce. Statistica ne arată că ea și-a în
registrat cele mai bune rezultate toc
mai în aceste concursuri grele, de ma
re răspundere. Și „europenele" de la 
Budapesta vor fi, fără discuție, un 
astfel de concurs.

FISA TEHNICĂ A VIORICĂI VIS
COPOLEANU. Născută la 8.8.1939. 
înălțime 164 cm, greutate 50 kg. Este 
căsătorită cu săritorul de triplu Octa-

vian Viscopoleanu. Maestră a spor
tului. Face parte din clubul Steaua.

Campioană republicană : 1962 (5,81 
m), 1963 (6,11 m), 1964 (6,44 m), 1965 
(6,26 m).

Campioană balcanică : 1963 (6,08 m) 
1964 (6,46 m), 1965 (6,35 m).

Recordmană republicană : lungime—
6,52 m Constanța 22.8.1965, 4x100 
46,5, Timișoara 1.10.1965.

m —

rezultatelor sale :Evoluția

100 m 200 m 80 mg. lung.

1957 _ _ _ 5.39
1958 — — — 5,54
1959 — — — 5,43
1960 — — 12,9 5,80
1961 — — — 5,91
1962 — — 13,0 6,14
1963 12,4 — 11,5 6,14
1964 — — 11,9 6,46
1965 12,0 25,8 11,2 6,52

ROMEO VILARA

SOFIA 7 (prin telefon de la corespon
dentul nostru). Astăzi au început în 
sala Slivița din capitala Bulgariei între
cerile celei de a IV-a ediții a turneului 
internațional de tenis de masă. In pri
mul meci, reprezentativa de juniori a 
României a întîlnit prima formație a 
Bulgariei, pe care a întrecut-o cu sco
rul de 3—1. Rezultate tehnice : Dimi
triu — Gheorghiev 2—0 (12, 20) ; 
nait — Spasov 0—2 (17, 
Panait — Gheorghiev, 
(8, —16, 8) ; Dimitriu 
(18, 19). In continuare, 
au întrecut categoric (3—0) șl formația 
secundă 
dov 2—0
(15—19), 
Daudov 
nire decisivă în care juniorii români au 
avut ca partener de întrecere puternica 
selecționată a Cehoslovaciei, clasată pe 
locul secund la ultimul campionat euro
pean. După o dispută vie, sportivii 
cehoslovaci au cîștigat cu 3—2. Rezul
tate tehnice : Flelnsinger — Dimitriu 1—2 
(13, —20, —17) ; Dvorzsak — Panait

2—0 (11. 12) ; Fleinsinger, Dvorzsak — 
Dimitriu, Panait 2—0 (16, 19) ; Dvorz. 
sak — Dimitriu 0—2 (16, 19) ; Fleinsin
ger — Panait 2—0 (15, 16) ; Alte rezul
tate din turneul Juniorilor : Cehoslova
cia — R.D.G. 3—2 ; Polonia — Bulga
ria II 3—1 ; R.D.G. — Polonia 3—1.

Tînăra echipă de seniori a României 
a întîlnit în primul meci prima repre
zentativă a R. D. Germane. întrecerea 
a oferit o luptă pasionantă, în care spor
tivii germani au cîștigat la limită cu 
scorul de 5—4. Jucătorii români au con
dus cu 2—0 și 3—1, dar au fost nevoiți 
să cedeze în fata unor sportivi mai ex
perimentați. Iată rezultatele individuale:

___ ... . Pa-
13) ; Dimitriu, 

Spasov 2—1
— Spasov 2—0 
juniorii români

a țării gazdă : Dimitriu — Dau- 
(17, 10), Panalt — Korcinov 2—0 
Panait. Dimitriu — Korcinov, 

2—0 (19, 17). A urmat o întîl-

Turneul de șah
de la Hastings

toate aspectele și 
pregătirii. Soter 
recordul de la 
trece de 6,60 m 
avut o contuzie, 
piciorului de bă-

Spre un meci 
Clay—Terrell?

NEW YORK 7 (Agerpres). — Ernie Ter
rell. deținătorul titlului de campion mon
dial de box la categoria grea (versiunea 
WBA) a declarat reprezentanților presei 
că în urma unui acord cu Cassius Clay 
— campionul mondial neoficial — urmea
ză ca în decurs de trei luni să se întîl- 
neăseă cu acesta pentru titlul suprem. 
Recentul meci Clay—Patterson, terminat 
cu victoria primului, ar conta ca o se
mifinală a campionatului lumii.

1—2
1—2
2—1
0—2
re-

Demian — Vieblck 2—0 (20, 18) ; Bodea — 
Pornack 2—1 (16, —13, 18) : Sentivani — 
Lemke 1—2 (—17, 16, —18) ; Bodea —
Vieblck 2—0 (12, 14) ; Demian — Lemke 
0—2 (9, 10) ; Sentivani — Pornack 
(17, —14, —17) ; Bodea — Lemke 
(14, —17, —17) ; Sentivani — Viebick 
(—24, 19, 17) ; Demian — Pornack 
(22, 22). In cea de a doua întîlnire,
prezentanții noștri au învins la limită 
(5—4) prima formație a Bulgariei : De 
mian — Kolev 2—0 ; Sentivani — P. Veli
kov 2—0 ; Bodea — T. Velikov 1—2 ; De
mian — P. Velikov 0—2 ; Bodea — Ko
lev 2—0 ; Sentivani — T. Velikov 2—0 ; 
Bodea — P. Velikov 0—2 ; Demian — 
T. Velikov 1—2 ; Sentivani — Kolev 2—0. 
întrecerile continuă astăzi și se încheie 
mîine.

TOMA HRISTOV

LONDRA 7 (Agerpres). în turns 
internațional de șah de 1a Hastin 
numai în ultima rundă se va cuno. 
te învingătorul. Aceasta datorită f< 
tului că marele maestru sovietic, I 
ris Spasski, liderul turneului de pî 
acum, a fost egalat, după desfășn 
rea penultimei 
Uhlmann (R.D.

„ Spasski — 
torul sportiv 
Presse" 
sarcină mai ușoară, deoarece el îl 
tîlnește pe ultimul clasat, vest-gerr 
nul Nicolai, în timp ce Uhlmann j 
că cu marele maestru român Ho 
Gheorghiu, un șahist redutabil".

în runda a 8-a Gheorghiu l-a 
tîlnit pe Pfleger, partida întrerup 
du-se. Spasski a terminat 1a egali' 
cu Gligorici, iar Uhlman a cîști 
la Littlewood. Hartston l-a învins 
Nicolai și Lee a remizat cu Vasiuk 

înaintea ultimei runde clasamer 
se prezintă astfel : 1—2 Spas
(U.R.S.S.) și Uhlmann (R.D.G.) cite 
puncte fiecare; 3. Vasiukov (U.R.S 
5,5 puncte,- 4. Gligorici (Iugoste’ 
5 p; 5—6. GHEORGHIU (România 
Pîleger (R.F.G.) 4 puncte (și o part 
întreruptă), 7—8. Lee (Anglia) și H 
ston (Anglia) cîte 2.5 p,- 9. Littlewi 
(Anglia) 2 p; 10. W. Nicolai (R.F 
0,5 p.

runde, de către 
Germană).
menționează 
al agenției 

are, în ultima

comen
.Frai 

rundă,

Pc pistele de gheață și zăpadă
pe 

Ce-
• Selecționatele de hochei 

gheată (tineret) ale Finlandei și 
hoslovaciei s-au întîlnit din nou la 
Tampere. Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate 2—2 (1—0, 1—' 
0—1). In primul meci scorul a 
de asemenea egal (3—3).

1.
fost

de
Cil

schi 
des-

• Concursul internațional 
de la Hindelang a continuat 
fășurarea probei de slalom uriaș (pîr- 
tia a măsurat 1450 m) care a fost 
cîștigată de elvețianul Willy Favere 
urmat de Jean Claude Killy (Franța).

• între 14 și 16 ianuarie se 
desfășura întrecerile traditional 
concurs de schi (probe nordice) d 
Klingen'hal (R.D. Germană). Con 
tiția, care este rezervată schioare 
va reuni în acest an sportive c 
Bulgaria. Cehoslovacia, Finlanda. 
Germană, R.F. Germană. Polonia, 
mânia, Suedia, Ungaria și U.R 
Aceste întreceri sînt considerate 
o veritabilă „repetiție generală" | 
tru campionatele mondiale ce se 
desfășura la Oslo între 17—27 feb 
rie.

Primele ecouri după (raderea la sorți de la Londn

Vn instantaneu în timpul tragerii la sorți. Pe tabelele din spatele juriului sînt afișate cele patru grupe (stingă) ți meciurile din optimi 
de finală (dreapta). Telefoto : Agerpres

Programul meciurilor din cadrul grupelor
Tragerea 1a sorți a celor 4 grupe 

ale turneului final al C. M. de fot
bal a fost 
deosebit, 
anunțată : 
membrilor 
tiilor țărilor participante și a unui 
număr mare de ziariști și crainici re
porteri. Tragerea 
exact... 1* 
vor dura 
ciuiri. De 
4 grupe, 
antrenori

Jao Havelange, președintele Confe
derației braziliene de sport, a spus 
printre altele : „Vom merge la Londra 
să cîștigăm. înfrîngerea nu am pre
văzut-o în calculele noastre. După 
părerea noastră, nu există grupe u- 
șoare sau grupe grele".

Secretarul general al Federației 
maghiare de fotbal, G. Honty, nu este 
de loc descurajat de faptul că echi
pa R. P. Ungare se găsește în aceeași 
grupă cu Brazilia. ,,De curind — a 
spus Hontv. — noi am văzut pe bra
zilieni jucînd cu U.R.S.S, și știm ce

așteptată cu un interes 
Operația a început la ora 
18,30 Gmt în prezența 
biroului F.I.F.A., a delega

te sorți a durat
12 minute. Dar comentariile 
i desigur pînă 1a primele me- 
> altfel, după alcătuirea celor 

numeroase personalități și 
au făcut primele declarații.

ne așteaptă. Brazilia este una dintre 
cele mai bune echipe din lume și nu 
este o rușine să pierzi în fața ei".

De fapt, grupa a 3-a (Brazilia, Un
garia, Portugalia, Bulgaria) este fără 
îndoială cea mai „tare". Președintele 
F.I.F.A., Stanley Rous, care a efec
tuat tragerile 1a sorți a exclamat: „O 
grupă teribilă !“. Aceasta este și pă
rerea unanimă a specialiștilor.

Comentatorul postului de radio 
Roma, Nando Martelini, a apreciat 
două grupe ca fiind de forță medie 
(grupa I — Anglia. Uruguay, Fran
ța, Mexic și grupa a 2-a — Argenti
na, R.F. 
o grupă 
U.R.S.S.. 
grupa a 
sînt de partea
Italiei care pot intra în sferturile de 
finală.

Valeri Voronin — cel mai bun fot
balist sovietic al anului 1965 — a de
clarat că meciul cel mai greu al gru
pei a 4-a va fi cel dintre U.R.S.S. și 
italia. După Voronin, în prima grupă 
echipele Angliei și Franței ar trebui

engleze, Denis 
pentru englezi 
dar Franța —

Germană- Spania, Elveția) și 
a 4-a, ca mai slabă (Italia, 

Chile și R.P.D. Coreeană). în 
4-a. șansele cele mai mari 

echipelor U.R.S.S. și

să se califice, iar în grupa a 2-a, cele 
mai mari șanse de calificare le au 
formațiile Spaniei și R.F. Germane.

Manuel Alfonso, selecționerul echi
pei Portugaliei, a spus printre altele: 
„Echipa noastră n-a fost favorizată 
de tragerea la sorți. Ne găsim în gru
pa cea mai tare și nu ne temem nu
mai de Brazilia, ci și de Ungaria și 
Bulgaria. Sperăm totuși să trecem de 
aceste obstacole".

Secretarul federației 
Follows, consideră că 
grupa este favorabilă,
care a eliminat Anglia în „Cupa Eu
ropei" — poate furniza o surpriză.

tetă programul complet al jocurilor:
GRUPA 1 : (Jocurile se vor disputa 

pe stadionul Wembley din Londra și 
White City) 11 iulie: Anglia — Uru
guay; 13 iulie : Franța — Mexic; 15 
iulie Uruguay — Franța; 16 iulie: 
Mexic — Anglia; 19 iulie: Mexic — 
Uruguay; 20 iulie : Franța — Anglia.

GRUPA A II-A : (meciurile se vor 
disputa la Sheffield și Birmingham) 
12 iulie: R.F. Germană — Elveția; 13

iulie : Spania — Argentina; 15 î 
Elveția — Spania; 16 iuli" : Arc 
na — R.F. Germană; 19 iulie: A 
tina — Elveția; 20 iulie: Span 
R.F. Germană

GRUPA A III-A: (Întîlnirile 
avea loc la Liverpool și Manchi 
12 iulie: Bulgaria — Brazilia,- 1 
lie: Ungaria — Portugalia; 15 i 
Brazilia — Ungaria: 16 iulie: F 
galia — Bulgaria; 19 iulie: Por 
lia — Brazilia; 20 iulie : Ungar 
Bulgaria.

GRUPA A IV-A (meciurile s< 
desfășura la Middlesbrough și 
derland) 12 iulie: U.R.S.S. — 1 
Coreeană; 13 iulie: Chile — I
15 iulie: R.P.D. Coreeană — C
16 iulie: Italia — U.R.S.S.; 19 
Italia — R.P.D. Coreeană; 20 
Chile — U.R.S.S.

Si, în fine, un ultim amănunt : 
„Jules Rimei* a fost adusă din 
zilia 1a sediul comisiei de orgai 
a campionatului mondial și pîi 
luna iulie va fi păstrată într-u 
secret. După cum se știe, e 1 
din aur masiv..
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