
Biblioteca Cent ră
Peq’ona ă

-bnra-Deva
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, WNIȚI-VĂ '

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

T
I
I
I
I 
I
I

Anul XXII-Nr. 4870 ★ Sîmbătă 15 ianuarie 1968 8 pagini 25 bani

Atletismul — 
la loc 

de cinste!
Unul din „atuurile“ li

ceului nr. 35 cu program 
special de educație fizică 
din Capitală ÎL. reprezin
tă atletismul. Ramură 
sportivă cu tradiție în 
școală, atletismul de la 
»35“ a dat. mișcării noas
tre sportive cîteva ele
mente de certă valoare, 
printre care se află suli- 
țașa Mihaela Pencș, cam
pioană olimpică la Tokio, 
,ciocănarul" Gheorghe 

Costache, recordmen
mondial de juniori și 
săritoarea in lungime 
Gabriela Rădulescu, frun
tașă pe plan republican. 
Pe urmele celor trei re
prezentanți de frunte ai 
școlii se află însă și alți 
elevi, care își desăvîr- 
șese pregătirea sub în
drumarea unor cadre di
dactice cu o largă expe
riență pedagogică cum 
sînt profesorii : Elisabe- 
ta Stănescu, Adam Sebeș» 
și Eugen Danciu. Este 
vorba de elevii Ștefan 
Eăzărescu, campion do 
juniori la săritura în lun
gime, de aruncătorul de 
greutate Cristache Mitrea.

Fotoreporterul nostru Vasile Bageac, a surprins un moment din activi
tatea „atelierului" condus de prof. Sebesi: un antrenament in sală, la gar
duri, improvizate din bănci de gimnastică...

Consiliul de Miniștri al Republicii 
| Socialiste România a stabilit prin- 

tr-o hotărire unele măsuri privind 
| activitatea sportivă din instituțiile 

de învățămînt superior. Tn hotârîre 
| se arată că studenții care partici

pă la activitatea sportivă de masă 
I și de performanță în echipele in

stituțiilor de învățămînt superior 
| beneficiază,, pe lingă drepturile 

de care se bucură toți studenții, 
| de echipament sportiv, premii în 

obiecte, atunci cînd obțin primele 
| locuri la campionatele universi

tare. Sportivii din echipele studen- 
I țești de fotbal, care activează în 

campionatul divizionar categoria 
| A și B, vor primi și indemnizații
• speciale.
| Cheltuielile privind organizare®
■ și desfășurarea activității sportive 
s de masă și ele performantă în rîn-
■ duriie studenților, pregătirea și 
I participarea lor la Universiadă, 
’ precum și drepturile materiale cu- 
| prinse în această hotârîre se su-
• portă din bugetul de stat.
I Hotărîrea prevede instituirea a

300 de indemnizații pentru activi
tatea sportivă în valoare de 200 
și 300 Ier lunar pentru studenți și 
elevii din învâțămîntul de cultură 
generală și profesional și tehnic. 
Acestea se acordă celor care ob
țin rezultate deosebite în activi
tatea sportivă de performanță 
dacă la învățătură studenții înde
plinesc condițiile prevăzute pentru 
acordarea burselor, iar elevii au 
cel puțin media generală 7. In
demnizațiile se dau în numerar, 
indiferent de veniturile părinților 
si chiar dacă studenții sau elevii 
beneficiază de bursă.

Absolvenții instituțiilor de învă
țămînt superior pot continua ac
tivitatea sportivă de performantă 
în cadrul echipelor studențești. Ei 
vor beneficia de drepturile ce se 
acordă studenților din echipe, pen
tru transport, cazare și masă în 
timpul deplasărilor, precum și 
pentru asigurarea echipamentului 
sportiv.

(Agerpres)
de prăjinistul Sorin Ma
rian, recordman al țării, 
de săritoarea în înălțime 
Cezara Dafinescu, de e- 
chipa de tetratlon care 
deține recordul republi 
can încă din anul 1964 
cu 1 901 puncte (stabilii 
la Brașov).

Rezultatele de pînă | 
acum obținute la „35“ do
vedesc că atletismul se 
află la loc de cinste »> 
că această ramură spor
tivă va oferi și în con 
tinuare multe satisfacții 
colectivului de elevi s> 
profesori care muncesc 

aici...

Juniorilor—
mai multă atenție

TRIUNGHIULARUL DE DIATLON ROFIÂNII-R. D GERMANĂ—SUEDIA

KH. VILMOȘ ÎNVINGĂTOR ÎN PROBA Bl 20 KM
Duminică se dispută ștafeta

PREDEAL, 14 (prin 
elefon de la trimisul 
■ostru). Un decor cade 
lustrație clasică pentru 
ărbătorile de iarnă a 
Tungat temerile parti- 
ipanților la „returul” 
riunghiularului de biat- 
mi R. D. Germană — 
luedia—România. în- 
--adevăr, vineri dimi- 
eața termometrul a 
căzut brusc (fără a fi 
>tuși ger aspru), iar o 
însoare liniștită a aș- 
srarut foarte repede un 
braț de zăpadă de op- 
mă calitate peste la- 
ovița înghețată din 
mpul nopții.
...La ora 10,01 ia stăr

ii primul participant, 
rmat, din minut în 
limit, de ceilalți con- 
îrenți. Desigur, pen
ii numeroșii specta- 
xri prezenți în „tribu- 
ele” naturale din. fața

„Cupa speranțelor" 
la patinaj viteză

Patinatorii de viteză 
n București, Brașov, 
dj, Tg. Mureș și 
iercurea Ciuc se pre- 
itesc, de mai multe 
ptămîni, în vederea u- 
d interesant concurs. 
;te vorba de „Cupa 
•eranțelor", care are 
c astăzi și mîine pe 
sta amenajată pe lacul 
Wcaș din Tușnad. In 
ogram figurează probe 
rntru toate categoriile 
r sportivi. 

poligonului din Poliș- 
toacă, principalul punct 
de atracție îl consti
tuiau „duelurile” la 
fond, întrucît rezulta
tele tragerilor nu pu
teau fi cunoscute pînă 
la omologarea lor de 
către juriu. Și, cu toate 
că cei de față cunoșteau 
doar rezultatele provi
zorii, ei au plecat cu 
convingerea că repre
zentanții țării noastre 
au avut o comportare 
bună atît la fond, cît 
și la tir.

Speranțe mari, con
firmate de altfel, ne-a 
dat campionul nostru 
Gh. .Vilmoș, care l-a 
aj.uins din urmă pe 
Schnabel (plecat din 
start cu un minut a- 
vans) exact la intrarea 
în poligon pentru pri
ma tragere. N. Bărba- 
șescu, excelent ca fon-

Intr-o convorbire tele
fonică avută aseară cu 
antrenorul federal Flo
rin Gămulea, acesta ne-a 
spus că de două zile 
timpul a devenit favora
bil, făcînd posibilă des
fășurarea în bune con- 
ditiuni a întrecerilor. 
Fiind prezenți la start 
toți „viteziștii" fruntași 
din țara noastră, se pre
vede obținerea unor re
zultate bune.

4 x 7,5 km
dist.. dar iii zi slabă la 
tragere, și-a anulat prin 
penalizări propriile-i e- 
forturi depe traseu. în 
ansamblu, comportarea 
reprezentanților noștri 
ne dă dreptul să fim si
guri că progresul înre
gistrat le va permite 
performanțe superioare 
la campionatul mon-

GH. RUSSU—ȘIRIANU

’Continuare în pag. a 4-a)

ACTUALITĂȚI
MECI AMICAL DE HO-

CHE! LA ODQRHEÎ ~

Iii localitate, a avut loc 
recent un meci amical de 
hochei pe gheață, în care 
s-au întâlnit formațiile 
Tîrnava O dor hei și Știința 
Cluj, ambele participante 
la campionatul republican. 
După o partidă viu dispu>- 
tată,. victoria a revenit e- 
chipei Tîrnava cu scorul de 
11—6 (2—2, 3—3, 6—1).
B. și I. BARTHA — coresp.

CONCURSUL DE SCHI 
Di~LA~~~GRINDELWAtD

Vineri a luat sfîrșit con
cursul internațional de 
schi rezervat femeilor, 
car? a avut loc la Grin- 
delwald, cu participarea 
sportivelor din 14 țări.

Campionatul orășenesc 
de hochei rezervat ju
niorilor de categoria I 
a luat sfîrșit miercuri 
seară pe patinoarul „23 
August", după disputa
rea ultimei etape a tu
rului III.

Confirmînd pronos
ticurile, formația Con
structorul' a-a. clasat pe 
Locul I cu 16 p., termi- 
nînd competiția fără să 
sufere vreo înfrîngere. 
Victoriile tinerilor hoche
iști de . la Constructorul 
sânt consecința directă a 
pregătirii lor minuțioase, 
a tehnicii bune și a ex
perienței pe care o au ju
cătorii acestei echipe, o 
parte din ei componcnți

Proba de coborîre a în
registrat o mare surpriză: 
primele patru locuri au 
fost ocupate de schioarele 
austriace: Christi Haa-Sj 
Edith Zimmermann, Erika- 
Sehineger, și Traudl Hec
ker. Ele au fost urmate 
de elvețianca Therese 
Obrecht și Marielle Goit- 
schel (Franța). Proba com
binată a revenit Marielle! 
Goitschel.

AZI Șl MÎINE, „CUPA 
DINAMO" LA SCHl”

Schiorii fruntași din 
Brașov și de pe Valea 
Prahovei își dispută azi șl 
mîine la Poiana Brașov 
întâietatea în cadrul tradi
ționalului concurs „Cupa 
Dinamo".

Se vor desfășura probele 
de- slalom special și sla
lom uriaș, precum și să
rituri de la trambulină. 

ai lotului nostru de ti
neret. în cele opt meciuri 
susținute, campionii Bucu- 
reștiului au cîștigat la 
scoruri mari, care au o- 
glindit decalajul de forțe 
dintre ei și celelalte par
ticipante. Cea de a d:oua 
clasată, S.S.E. nr. 2 (10 
p), în rîndurile căreia ac
tivează o serie de jucători

Paralel cu întrecerea juniorilor de' cat. I, a avut loc și o competiție rezervații 
celor mai tineri hocheiști, din care vă prezentăm o imagine din meciul Dinamo 

și Olimpia

masivi și cu un bun pa
tinaj, a reușit tot ce se 
putea în această compe
tiție (excepție făcînd me
ciul cu Steaua, cînd a 
cedat inexplicabili cu 
0—3), obținînd, astfel, a- 
Iături de Constructorul, 
dreptul de a participa la 
turneul final al campio
natului republican. Mult 
mai disputată a fost lup
ta dintre formațiile Steaua 
și Olimpia, pentru locul 
3, luptă care nu a luat 
sfîrșit decît o dată cu 
ultimul îneci al întrecerii. 

Steaua, care în final, a 
ocupat cu destule emoții 
acest loc (5 p.), a „trăit" 
doar prin aportul jucă
torilor Păduraru, Ioniță 
și. în special, al lui 
Gheorghiu, coordonatorul 
echipei. Ultima clasată. 
Olimpia, după un înce
put slab, a avut unele 
sclipiri spre sfîrșitul 

competiției (3—0- și 2—2 
cu Steaua), umbrite însă 
de neprezentarea la me
ciul cu Constructorul, 
precum și de părăsirea 
nemotivată a terenului în 
timpul partidei cu S.S.E 
nr. 2.

Se poate spune că, fa
ță de anul trecut, com
petiția rezervată tinerilor, 
hocheiști bucureșteni a 
fost mai puțin valoroasă, 
la majoritatea formațiilor 
constatîndu-se o scădere 
a potențialului fizic și 
tehnic. în plus, votu 

semnala că această între
cere nu s-a bucurat de 
condiții bune de desfășu
rare. La meciuri nu an 
fost asigurate eronome- 
trele necesare, lotul do 
arbitri a fost de multe 
ori incomplet și nu s-au 
luat suficiente măsuri 
pentru ca jocurile, să în
ceapă la timp» conform

Foto : P. Romoșan 

programului. Sînt lipsuri 
inadmisibile, dacă țw 
nem seama că este vorba 
de o competiție rezervată 
juniorilor și că majori- 
tatea formațiilor noastre 
fruntașe duc lipsă de ele
mente tinere și valoroa
se. Pe viitor, comisia 
orășenească va trebui să 
aibă mai multă grijă 
față de întrecerile ju
niorilor. din rîndurile 
cărora se vor ridica spor
tivii fruntași de mîine.

S. GREGORIAN-coresp



DIN VIATA ORGANIZAȚIEI NOASTRE
Proiecte Ia început de an

Sportul la combinatul chimic din
Felicitări, sus pe schele

De la înălțimea clădirii administra
tive de unde-J privim împreună cu 
tov. IUE DRAGOMIR, director ad
junct, Combinatul de îngrășăminte 
chimice din orașul Turnu Măgurele, 
care s-a născut pe... malul Dunării 
și se dezvoltă pe zâ ce trece, des
chide privirilor o panoramă impre
sionantă.

— La ora actuală, ne explică tov. 
llie Dragomir, din cele II fabrici cite 
vu «vea combinatul, funcționează 
doar trei. In cursul primului semes
tru al acestui an, coșurile a Încă cinci 
fabrici vor ridica spre cer valuri 
de aburi fii fum.

Apoi discuția noastră a intrat pe 
făgașul sportului.

- Vreji să amintim — ne spune 
tov. Dragomir —despre Începuturile 
activității sportive. In cazul acesta 
trebuie să ne Întoarcem la unul 
1963; Sediul asociației noastre se a- 
Hu pe atunci în centrul orașului, 
pentru că aici era șantier. In scrip
tele asociației figurau vreo 60 de 
membri UCFS.

— Ce preferințe aveau .vetera
nii" asociației dv ?

— Volei- șl tenis de masă. Aces
tea erau posibilitățile.

— Și apoi ?
— Apoi, s-a mărit treptat, trep

tat, numărul amatorilor de snort, a- 
junglnd astăzi la peste 2 000 de mem
bri UCFS, cuprinși In secțiile de na
tal ie, șah, handbal, volei, lupte, tenis 
de masă și box — cea mai nouă sec
ție — toate afiliate la federațiile de 
specialitate. Avem echipament și 
materiale sportive in valoare de 
zeci de mii de Ici, terenuri de vo
lei cu instalații de nocturnă, situate 
între noile blocuri de locuințe. A 
fost greu Începutul. Am avut alături 
Insă o serie de oameni pasionați 
după sport, cu care am străbătut dru
mul plnă aici.

Noi asociații sportive
LA TG. JIU...

în ultima vreme, în orașul Tg. 
Jiu au luat ființă mai multe asocia
ții sportive pe lingă școlile generale 
de 8 ani. Printre acestea le amintim 
pe următoarele : Viitorul (Școala ge
nerală nr. 3), Luceafărul (Școala ge
nerală nr. 1), Olimpia (Școala gene
rală nr. 2), Pionierul (Școala gene
rală nr. 4), înainte (Școala generală 
nr. 5), Avîntul (Școala generală nr. 
8) și Forestierul (Grupul școlar fo
restier), care cuprind 875 membri 
UCFS. Deocamdată, membrii acestor 
asociații, tineri care au împlinit 14 
ani, activează în secțiile de atletism, 
gimnastică, volei, handbal și turism.

S. OPROIU-coresp.

...Șl LA PORȚILE DE FIER

Zilele trecute a avut loc la Tr. Se- 
zerin constituirea asociației sportive

— Ctevia exemple?
— lăcătușul Tache Ioța, operatorul 

chimist 'Victor VintJlă, mecanicul 
Mircea Cir fan, contabilul Grațian 
Ulmeanu, tehnicianul Sergiu Po
pescu ele. Ți-e mai mare dragul să-i 
privești pe acești instructori volun
tari cu cită plăcere li pregătesc pe 
tinerii chimiști și constructori.

■—■ Aveți două categorii de... spor
tivi î

— Da. Plnă acum cei care au avut 
de spus cuvîntul hotărltor în activi- 
tea sportivă au fost constructorii. 
Pe măsură ce o serie de instalații 
au fost date In folosință, o parte 
din constructori s-ati mutat pe alte 
șantiere, lulndu-le locul cei ce ml- 
nuiesc modernele aparate.

— Ce proiecte ave(i pentru noull 
an de activitate ?

— Proiecte avem multe. Unele au 
și lncpput să se Împlinească. Stadio
nul din oraș, pe care l-am preluat 
de la'asociația Oltul și căruia i-am 
dat acum numele de „Chimia", a 
fost Înzestrat cu vestiare, dușuri și o 
serie de Încăperi interioare. In pri
măvara aceasta, vom amenaja aici 
terenuri de handbal și volei, o arenă 
de popice sub tribună și mai multe 
sectoare de atletism.

L-am rugat pe tov. llie Dragomir 
să ne spună cîteva cuvinte în plus 
despre atletism.

— Chiar in cursul acestei luni 
vom înființa o secție de atletism. 
Avem foarte multe fele și mai cu 
scamă băieți. Mai știi, poate din a- 
ceastă puzderie de tineri vom desco
peri vreo... Mihaela Peneș sau vre
un Viorel Suciu. Condiții de antre
nament le vom asigura tinerilor noș
tri atJcți.

— Alte proiecte ?
— Dorim să dublăm numărul mem

brilor UCFS și să-i angrenăm In 
campionatul asociației care se va 

a Șantierului sistemului hidroenerge
tic și de navigație de la Porțile de 
Fier. Din discuțiile purtate la aceste 
adunări a reieșit necesitatea înfiin
țării de grupe sportive la nivelul sec
toarelor de muncă, a amenajării unor 
terenuri de baschet și de volei la
I.P.L.S.T.  Gura Văii, a unei săli de 
popice la I.C.H. și reamenajarea ba
zei sportive 1 Mai din Tr. Severin. 
Ca președinte al asociației sportive 
a fost ales inginerul I. Nan, director 
general al I.P.L.S.T. Tr. Severin. I. 
Dobrițoiu, vicepreședinte al consiliu
lui regional UCFS Oltenia, a subli
niat importanța constituirii acestei 
mari asociații sportive, care pentru 
început numără peste 1 300 de mem
bri ai UCFS.
M. FOCȘAN Și GH. 1ONJȚA, coresp.

Turnu Măgurele
desfășura la mai multe ramuri de 
sport. Vom legitima Încă 20 de ti
neri In secția de notație și vom 
crea secții de ciclism, popice, oină, 
tir și haltere. Turismul și excursiile, 
deja Îndrăgite de muncitorii noștri, 
vor lua o și mai mare extindere iar 
cu echipele de fotbal, handbal, lupte 
și box vrem să clștigăm competițiile 
regionale și locale, la care vor lua 
parte In acest an.

— După cîte observăm, data vi
itoare cînd vom vizita combinatul 
n-hr fi de mirare să auzim că echi
pele dv. s-au calificat în categoriile 
superioare ale campionatelor repu
blicane.

— Așa sperăm și noi. Și sportul 
trebuie să fie la Înălțimea combina
tului — a conchis interlocutorul.

Pentru cititorii noștri care vor fi 
surprinși de promptitudinea răspunsu
rilor dale de tovarășul llie Dragomir, 
precizăm că dînsinl face parte din 
consiliul asociației sportive Chimia 
Turnu Măgurele.

TR. IOANITESCU
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Tntr-un peisaj nedefinit (iarna joacă 
renghiuri) sportivii întreprinderii de 
conslrucții-montaj nr. 2 și-au dat întîl- 
nire la deschiderea festivă a Spar tac hia- 
dei de iarnă. Secretariatul de concurs 
abia a reușit să rezolve cererile de par
ticipare. Să recurgem La cîteva cifre : 
șah 360, tenis de masă 212, tir 18, 
orientare turistică — 82 de tineri care, 
în două serii, și-au desfășurat con
cursul în jurul orașului București și 
la Gîrbova-Clăbucet. Tehnicianul A- 
lexandru Ursu de la serviciul de con
trol tehnic de calitate s-a dovedit nu 
numai »n bun controlor, ci și nn te
merar turist.

Rezultate meritorii au mai obținut 
și sportivii Gheorghe Ivăuescu (tir) de 
la șantierul nr. 2, Mihai Șovăială (te
nis de masă), Ovidiu Sirbu (șah).

...Șantierul nr. 1. Complexul comer
cial A 6 l.O.R. Un text ne reține a- 
tenția: „Din primele zile ale anului 
1966, să îndeplinim sarcinile de plan**. 
Secretarul asociației sportive de la
I.C.M.  nr. 2, Satir Romeo, ne-a re
comandat să vizităm acest șantier care 
numără nu numai muncitori de frunte, 
ci și sportivi de nădejde.

Am urcat pe schele. Zidarul Petre 
Bobe — evidențiat în întrecerea Socia

listă — primea felicitările unui cofe 
din echipă. Această felicitare acolc 
sus pe schele, .ivea o semnificați 
deosebiră. Constructorul Petre Bolit 

s-a relevat în primele etape ale înlij 
cerii și ca un redutabil șahist. Se <fc 
vedesc și aici Li... înălțime. Alături d 
el succese importante au mai înregiț 
trat mozaicarul Ștefan Baciu — șăr 
lierul nr. 1 de la blocul S3 Balta Alb 
un jucător de bază în echipă. MiltiaA 
Chivu, zidar la șantierul nr. 3 bloct 
M.42 Balta Albă (jucător de tenis d 
masă), dulgherul Vasile Munteam 
șantierul nr. 2, fotbalist bine aprecis 
de suporterii înflăcărați aî asociațn 
sportive.

★

...De departe se profilează siluet 
șantierului. In jur se înalță noi bloeinr 
Constructorii se saliîtă din mers, sin 
piu; „Noroc și spor la muncă!**. U 
tînăr coboară cu repeziciune etaje! 
unui bloc pentru a mă ruga să not< 
în carnet dorința constructorilor șai 
fierului nr. 2. O transcriu aici: „Poi 
construi trainic și frumos, dar și desp' 
sport veți avea prilejul să mai scrie 
despre noi**.

PETRE GHEORGH11

LA SĂNIUȘL.

In aceste zile copiii își împlinesc ui 
din marile bucurii ale iernii: jocul c 
săniuța. Nu există pantă acoperită c 
nea (fie ea cit de mică...) pe care copi 
să n-o fi transformat în loc de... coi 
curs. Zboară săniuțele ca gîndul (sa 
așa cel puțin li se pare lor) și obraj 
se îmbujorează de ger. Niciodată - 
parcă — nu trece timpul atît de reped 
Uneori se încing și concursuri. Dar ce 
mai frumoase momente sînt acelea cîn 
„tovarășul instructor**, „tovarășul di 
trenor** sau „tovarășul profesor** îi chei 
mă la startul probelor organizate spec! 
pentru ei. La probele individuale toii 
este simplu, dar atunci cînd trebuie i 
concureze la săniuțe de „două persoam 
încep complicațiile. Pînă la urmă în: 
se alcătuiesc — este adevărat nu făt 
gîlceavă — echipajele. Și copiii v 
ține minte pînă la iarna viitoare „pe 
formanțele** realizate. Seara, cînd ajui 
acasă, sînt numai voioșie și — am spui 
noi — sănătate. Parcă a doua zi 
școală este mai ușor să-ți concentre 
atenția.

Iarna ca și vara oferă tuturor copiii
— și nu numai lor — posibilitatea < 
a face sport în aer liber, de a petre 
clipe minunate în tovărășia spor tuli 
de a-și întări sănătatea. Așadar, cof
— la săniuș /

Prietenii voștri din fotografie vă i 
vită alături de ei I

Cînd te culci pe „laurii“ de anul trecut...
In anul care a trecut, pe sportivii 

Uzinei „Republica" i-am întîlnit, de 
multe ori, pe terenurile, în satele și 
pe stadioanele Capitalei, întreeîn- 
du se în cadrul diverselor campionate 
și concursuri. Văzîndu-i, lie-urn dat 
seama că rugbiștii, popicarii, fotba
liștii ș.a. sînt animați de dorința de 
e obține rezultate din ce în ce mai 
bune, de a reprezenta cu cinste re
numita uzină bucureșteană.

Deunăzi, i-am revăzut pe unii din
tre sportivi în sala mică de ședințe 
a clubului uzinei, unde s-a desfă
șurat adunarea generală pentru ana
liza activității asociației lor pe anul 
1965. Ascultînd darea de seamă și 
planul de măsuri privind îmbunătăți
rea activității pe anul 1966, am no
tat pe o filă din ciarnet mai multe 
cifre: asociația are 2100 membri 
UCFS, 2 688 de concurenți la între
cerile Spartachiadei de iarnă ediția
| SPORTUL POPULAR
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i --

1964—1965, 2 526 participant! le Spar- 
tachiada de vară, 1600 de sportivi 
în campionatul asociației, 343 de 
purtători ai Insignei de polisportiv 
ier, în perspectivă, 500 de tineri vor 
fi angrenați în actuala Spartachiadă 
de iarnă. 450 de salariați vor fi mo
bilizați ia acțiunile turistice, încă 120 
de membri UCFS vor îndeplini, în 
1966, normele Insignei de polispor
tiv etc. Aceste cifre oglindesc mun
ca depusă de consiliul asociației spor
tive a Uzinei „Republica" din Capi
tală în acțiunea de atragere a unui 
număr cit mai mare de tineri și vîr- 
stnici pe terenul de sport, ilustrează 
preocupările activiștilor de aici pen
tru noul an de activitate. Două cifre 
însă ne-au reținut atenția, determi- 
nîndu-ne să ne punem întrebarea t 
„De ce la ediția trecută a Spartachia- 
dei de iarnă au concurat 2 688 dc 
persoane fizice, iar acum vor parti
cipa doar 500 ?" Oare asociația nu 
mai are aceleași posibilități ? Răspun
sul a venit destul de greu — toți cei 
care au luat cuvîntul — cu excepția 
reprezentantului grupei S|x>rtive nr 3 

de la secția filet a j — au vorbit, pe 
toate fetele, numai despre echipele 
de rugbi, fotbal și, în mică măsură, 
de popice și șah, formații angrenate 
în diverse campionate republicane. 
Tov. Nicolae Costache, reprezentan
tul grupei sportive nr. 3, a ridicat 
însă o problemă care ne-a edificat 
întrucîtva, arătînd că membrii UCFS 
din secția unde lucrează nu mai 
achită cotizația, pentru că lor nu li 
se asigură participarea la o activi
tate sportivă organizată. „Mulți din
tre muncitori — a conchis vorbitorul 
care au completat adeziunile nu au 
primit nici plnă astăzi carnetele de 
membri UCFS, fiind pe bună dreptate 
nemulțumiți de această stare de lu
cruri".

Ce se întîmplă cu sportul dc masă 
Ia Uzina „Republica" ? Pînă la ju
mătatea anului trecut s-a reușit — 
datorită unui efort colectiv — ca 
nenumărați tineri și vîrstnici să prac
tice sporturile preferate, lucru pentru 
care consiliul asociației Gloria a fost 
evidențiat de conducerea clubului 
Metalul, pentru masiva mobilizare a 

tinerilor la competițiile de masă. 
De la o vreme însă, în conducerea 
asociației și-a făcut loc automultu- 
mirea și, In consecință, o început să 
fie neglijată activitatea recreativă a 
membrilor UCFS. Majoritatea tovară
șilor din consiliul asociației s-au de- 
lăsat, ajungîndu-se în situația ca 
toate sarcinile să fie îndeplinite de 
Iosif Pozsgay, președintele asociației 
și de secretarul ei Ion Dorobanțu. 
Urmările acestei munci sectare:

— Intr-o serie de grupe sportive 
nu au început — deși a trecut mai 
bine de o lună — întrecerile Sparta- 
chiadei de iarnă.

— Munca de propagandă a slăbit 
simțitor.

-— Nu există o evidentă clară a tu
turor membrilor UCFS.

— De luni de zile nu se mai strîn- 
ge, în bune condiții, cotizația.

— Numeroși membri UCFS și-au 

manifestat adesea dorința de a pre 
tica, în mod organizat, atletism» 
tirul și voleiul, dar cererile lor n-. 
fost satisfăcute, deși asociația disp 
ne de o bază sportivă cu pistă 
atletism, terenuri de fotbal și voi 
echipament și instructori pricepu 
(Fostul atlet Dinu Cristea, de pilt 
este salariatul uzinei).

— Mult echipament nu se n 
află în magazie fiind dat unor sp< 
tivi care nu l-au restituit încă.

Mai sînl și alte neajunsuri la as 
ciația sportivă Gloria. In conoluz 
desfășurarea adunării anuale rrt 
confirmat că toată atenția a f< 
acordată, în ultimele luni, bur 
c*omportări a echipelor de rug 
fotbal, șah și popice (ceea ce nu 
rău), negliijîndu-se, în schimb, mar 
masă a membrilor UCFS. Sperăm 
măsurile organizatorice luate în c 
drul adunării generale vor avea c 
rul să aducă o înviorare în activii 
tea sportivă de masă de la Uzi 
„Republica".

I. IRAIAA



de... plan

Și

;-Av»s«<sss»

în pre
tară cei.

darea de seamă : 
și nemotivați din 
invitaji. Lipseau... 

avea cine să lip-

n-ar ieși 
ieși poate 
la subiect, 
Păi, numai

secreta- 
S'portiive 

cu

analiză să 
mai bune 
fost, dacă

Era să-i 
profesionale 
și ei în

a- 
pe

Ședințâ

ca recenta 
una dintre cele.

Și ar fi

— Tovarăși I...
Stimați cititori, în acest moment a 

început ședința de bilanț a asocia
ției sportive Grivita Roșie. Așa cum 
ati observat, vorbitorul (în virtutea 
obișnuinței, desigur) s-a oprit după 
cuvîniul „tovarăși", pentru ca în sală 
să se facă liniște. Nu era cazul. A- 
sistența înmăirtmurise de mult I...

Lipsea cel care trebuia să prezinte 
darea de seamă : președintele asocia
ției sportive. Lipseau cei care ar fi 
trebuit să facă darea de seamă: 
membrii consiliului. Lipseau cei con- 
vocați să asculte 
170 de motivați 
cei peste 240 de 
Ba nu I Nu mai 
sească. Să trecem, cu voia dumnea
voastră, la oei prezenți.

Erau prezenți cei care de obicei 
sînt prezenți. Adică, un grup de 
optimiști, care încă mai cred că la 
o ședință lărgită a consiliului 
asociației toți cei convocați trebuie 

uit pe ele- 
a uzinei, 

sală, aduși 
direct din 
internatului.

„Să

vină, 
școlii 
erau 
ultimul moment, 

dormitoarele calde ale 
Vorba unuia din rîndul doi : 
participe, tovarășe, la viața asocia
ției, că sini tineri 1“ Degeaba. Adu
narea nu întrunea majoritatea! 
Spre surprinderea generală însă, s-a 
trecut la primul punct al ordinea 
de zi: „Darea de seamă privind ac
tivitatea desiășurată de consiliul 
sociației sportive Grivița Roșie 
anul 1965“.

La sfîrșitul expunerii, cum era 
de așteptat, aplauze puternice... Face 
secretarul 
vița 
de-ți 
le-ar 
așa 1 
ceva

ol de jos... în aceste zile de iarnă, sub albul zăpezii, totul apare
ac pe lîngă care nu treci indiferent în goana tre- și mai încîntător, ca un decor de basm.
au a mașinii. Iar ca drumeț, nu se poate să nu Cînd vreți să-l vedeți aievea ?...
sști pentru a admira minunata panoramă ce se 
'ară în fața ochilor. Foto : A. Neagu

CARE SÎNT OBIECTIVELE

TORILOR FRUNTAȘI ÎN 1965?

I
I

asociației sportive Gri- 
Roșie niște dări de seamă 
merg la inimă ! Cred că dacă 
lucra în colectiv, 
Părerea mea... Ar 
mai analitice, mai 

dar nu așa... frumoase!
pentru introducerea „aia", modificată, 
adaptată și transformată în fiecare 
an — face să vii! Ca . să nu mai 
vorbesc de capitolul „cotizații", care 
mereu e nou, mereu în actualitate, 
mereu neincasat, dar mereu in a- 
ten[ia consiliului /...

A urmat după aceea, aprobarea 
calendarului sportiv și aprobarea 
bugetului pe anul acesta. To
tul s-a făcut în liniște, în armo
nie, fără multe... discuții. Nu oa în 
alte asociații sportive unde se în-

scirie la cuvînt cine vrea și cine na 
vrea l O singură dată mi se pare 
(exact, spre sfîrșitul ședinței) s-apr<x 
dus o mică neînțelegere. Se cooptau 
noi membri în birourile secțiilor pe 
ramură de sport. Printre cei propuși 
se aflau mai multi tovarăși. S-a ce
rut cite o scurtă caracterizare. La 
întrebarea 
sile... ?“ , Ionescu dintr-a 
ațipise, se trezește brusc 
voie: „Vasile Lupa, a 
al Țării Moldovei. El' â 
construiască biserca Trei 
Iași, care și astăzi ne uimește prin 
frumusețea și bogăția podoabelor"„ 
Noroc că a spus-o încet și a fost 
întrerupt imediat.

Lăsînd la o parte tonul de glumă 
(am exagerat, recunosc, 'multe — „ru
brica" a cerut-o) ședința lărgită a 
consiliului asociației sportive Grivd- 
ța Roșie a fost făcută... ca să fie fă
cută. Era in plan și s-a făcut de'.it 
plan I Fără președinte, fără ca mem
brii consiliului să fi văzut 
afabil darea de seamă, 
170 de delegați absenți.

Desigur, Ion Gheorghe — 
rul acestei mari asociații 
bucureștene care se mândrește 
rugbiștiii lui Viorel Moraru și cu 
atîți al ți sportivi fruntași — cum 
spuneam, secretarul își are partea ’ 
Iui de vină. Lucrurile însă au ajuns 
aici din cauza dezinteresului pe care, 
de Ia un timp Încoace, 11 manifestă 
consiliul asociației: Un
și control mai eficient 
tea clubului Rapid ar 
foarte binevenit. Intenții 
ceastă privință au existat 
tă. Bunăoară, -clubul din 
a intenționat — avînd în vedere tra
diția în sport și mărimea acestei 
asociații 
fie 
din Capitală, 
în locuil secretarului cu probleme 
tehnice, clubul ar fi trimis „orga- 
zatoricul". Adică, pe omul care pri
ma oară întreba de președinte și 
cerea convocatorul, nu graficele izo- 
metrice și parametrice I...

VASILE TOFAN

„Cine-1 cunoaște pe Va- 
șasea, care 
și reia din 
fost domn 
pus să se
Ierarhi din

ajutor 
din pair- 
fi fost 
în a- 

și exiiS- 
Gâileștt

Comisie de turism fruntașă

LA STEAUA-PERSPECTIVE INTERESANTE ÎN GRUPA PERFORMERILOR
Șoptereanu vizează un loc in finala (200 m bras) „europenelor44
Moraru este capabil de 2:18,0 la 200 m fluture dar

ra aduce anul ■ ’66 natației 
•ști? Calendarul internațio- 

arată că înotătorii noștri 
i vor lua parte, în sezonul 
lează, la o serie de con- 

de anvergură europeană, 
va întîlniri bilaterale cu 
i din Bulgaria, Franța și 
R. și, finalmente, la cam- 
le europene de la Utrecht, 
leci, mai multe posibilități de 
:rma saltul valoric: realizat 
mai buni înotători români 
și de a ne apropia — cit 

rit posibil — de elita euro-

piscina acoperită de la Floreasca, 
fieful înotătorilor bucureșteni în 
timpul sezonului alb.

Primul popas — la grupa perfor
merilor de la Steaua, întărită în 
mod serios în acest an cu multi
plii campioni și recordmani ai ță
rii Vladimir Moraru și Angel Șop- 
tereanu, și antrenorul lor, prof. 
Gh. Dimeca. In ziua respectivă 
n-am putut însă urmări — de pe 
marginea bazinului — „cronometre- 
Ie“ speranțelor clubului Steaua 
pentru că înotătorii militari aveau 
prevăzut în programul de pregă
tire (de două ori pe săptămînă, 
de altfel), lucru pe uscat: 
timp de jumătate de oră, 
precum și exerciții speciale 
dezvoltarea mobilității și
trenului inferior. Iată, astfel, pusă 
în aplicare cea mai mare parte 
din învățămintele schimbului 
experiență 
noștri l-au 
trecut cu 
care ne-au 
timp, numărul antrenamentelor 
săptămînale ale elevilor prof. Gh. 
Dimeca a ajuns la 12. Obiectivul 
principal urmărit de acesta în 
perioada actuală este dezvoltarea 
cu precădere a forței și mobilității 
elevilor săi, calități care, în ul
timă instanță, determină o frec
vență regulată a mișcărilor în re
gim de viteză.

Trecînd la date mai concrete 
l-am rugat pe antrenorul .Dimeca

crosuri 
haltere, 
pentru 
forței

nu 
asemenea 

mai
de to- 
noștri 
antre- 
de pe 
de mii

nțele numeroșilor iubitori 
tei atît de importante disci- 
.portive, ale celor care de 
jteaptă să sărbătorească pe 
român campion sau record- 

l continentului (de ce 
gîndi și la un
depind însă în cea 

rijsură de pasiunea, 
iruire a înotătorilor 
. Aceștia, alături de 
>r, pot pregăti încă 
- în sezonul zecilor
grame (ridicate în sala de 
sau a miilor de „lungimi" 
>e în bazin) —, performan- 
valoare din lunile de vară, 

îta ziarului nostru vizează, 
principalele obiective ale 

de performanță pentru 
'66 și modul în care spor- 
antrenorii lor, au pornit la 

ea lor. lată-ne, deci, la

de 
pe care tehnicienii 
avut în vara anului 

antrenorii americani 
vizitat țara. In același 

numărul

să ne împărtășească planurile sale 
pentru actualul sezon. „Pînă la 
întrecerea republicană de sală și 
întîlnirea cu înotătorii din 
R.S.F.S.R., care vor avea loc la
sfîrșitul lunii martie — ne-a de
clarat prof. Dimeca, „performerii" 
(pentru că asupra lor îmi îndrept 
principala atenție) vor mai parti
cipa la cîteva concursuri interne. 
Pentru acest prim vîrf de formă 
sportivă, Șoptereanu, care vizează 
un loc în finală la „europene" va 
fi capabil de 2:34,0—2:35,0 pe 200 
m bras. Pentru M. Potoceanu, care 
prezintă încă unele deficiențe 
(tehnică, rezistență a organismu
lui la efort sporit) sper timpuri în 
jurul lui 1:04,0 la 100 m și 2:23,0 
la 200 m spate. Cu VI. Moraru 
este o problemă specială. El are 
perioade cînd muncește foarte bine 
și altele cînd este superficial, cînd 
nu vrea să înțeleagă că numai un 
regim intens 
precum și o 
șabilă îl pot 
formanțe. In
nu ne-am hotărît
craniul sau fluturele. In orice caz, 
cred că pregătirea 
al doilea procedeu 
jeni antrenamentul 
căruia îi acordăm
egală. Dacă va persevera, sper ca 
cifrele planificate pentru perioada 
respectivă (1:03,0—100 m 
2:18,0—200 m fluture și 4:30,0—400
m liber) să devină o realitate. Cit

de muncă continuă, 
viață 
duce 

plus,

sportivă irepro- 
la marile per- 

nici pînă acum 
ce să alegem:

specială pentru 
nu-i poate stîn- 
său de fondist, 
o importanță

fluture,

A. 
lu- 

sub 
(primul la 100 m bras) și 
(al doilea la 200 m bras)." 
alt antrenor al clubului mi- 
Leo Ungur, și-a păstrat în 
de performanță doar patru 

toți specialiști ai pro

privește pe G. Săruleanu și 
Soos, voi încerca să-i duc, în 
nile viitoare, spre timpuri 
1:14,0 
2:40,0

Un 
litar, 
grupa 
elemente, 
cedeului craul : soția sa Ingrid, fra
tele ei (14 ani) Petre Teodorescu 
(un element ex
trem de dotat pen
tru toate proce
deele), Cornel 
Georgescu (în care 
vede și calități de 
spatist) și Gerhard 
Gotter.

„Ingrid —
declara 
rul L. 
speră în rezultate 
în jurul 
iar C. 
trebuie 
re sub 
tru Gotter între- 

deocamdată 
de 2:07,0 

m
400
cum

Comisia de turism a asociației spor
tive Libertatea din Sibiu se numără 
printre comisiile fruntașe ale orașu
lui. In anul oare a trecut a organizat 
22 de excursii, la care au participai 
peste 1100 de amatori ai drumeției. 
Cîu acest prilej au fost vizitate Poiana 
Neamțului, Valea Lotrioarei, Cheile 
Turzii, Sinaia, Mamaia, precum și 
alte localități de interes turistic.

Pentru activitatea fructuoasă pe care 
a avut-o în anul trecut comisia de 
turism a asociației sportive Liberta
tea a primit o cupă din partea comi
siei de turism-alpinism a C.S.M. Si-

ne 
antreno- 

Ungur,

lui 1:03,0, 
Georgescu 
să coboa- 
57,0. Pen-

văd 
rezultate 
la 200 
4:35,0 la

După
poate vedea, 
biectivele „perfor
merilor" de la 
Steaua — fără ca 
să anunțe timpuri 
senzaționale — 
sînt destul 
teresante. 
tăm însă 
marea — și de ce 
nu, chiar îmbu
nătățirea lor ! 
și în fișele 
concurs... (a. v.).

GH. TOPÎRCEANU
coresp.

-

Prof. Gh. Dimeca și cele două mari speranțe ale 
sale: VI. Moraru și A. Șoptereanu

Foto : A. Neagu

de in- 
Aștep- 
confir-
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Grivifa Roșie — Steaua, unul din cele mai gustate derbiuri ale campionatului republican de rugbi... Foto
reporterul nostru Aurel Neagu a surptins in imaginea de fală, o dispută pentru balon in care sint angajate direct 
pachetele de înaintași. Pe... fază — Sloenescu, dublat de Demian și Iliescu. Costel Slănescu (cu spatele) și ,Șerbu 

sini gata să intervină...

învățămintele campionatului de rugbi pe anul 1965

SAH: întreceri
In perioada vacanței de iarnă a e- 

lcvilor, clubul sportiv Progresul a or
ganizat etapa raională a campiona
tului național de șah pentru juniori 
și junioare, pe anul 1966. Juniorii au 
fost împărțiți în două grupe : una cu 
jucătorii de categoria a 11-a, iar a 
doua cu jucătorii de categoria a IlI-a 
și a IV-a. Iată clasamentele finale :

JUNIOARE : 1. Ana Maria Murafa 
(Vulcan) 71/» puncte ; 2. Mihaela Cîrcu 
(Palatul Pionierilor) 6V2 p ; 3. Elena 
Pitpinic (P. Pionierilor) 5*/2 p ; 4. Lia 
Bogdan (Progresul) 5 p ; 5. Dumitra 
Marinescu (P. Pionierilor) 4 p ; 6.
Tatiana Pomoșoiu (Progr.) S'/a p ; 7. 
Doina Negroiu (Progr.) 3 p ; 8. Brîn- 
dușa Leibovici (Spartac) 1 p ; 9. Ma
riana Vasilc (P. Pionierilor) 0 p.

JUNIORI, grupa I : 1—3. V. Stoica 
(Progresul), Fl. Stoenescu (P. Pionieri
lor) și S. Uzună (Progr.) S'/z puncte ; 
4. M. Tratatovici (Rapid) 7V2 P > 
5—6. I. Armaș și F. Urmeny (P. Pio
nierilor) 4>/2 p ; 7—8. G. Saimovici 
(Spartac) și T. Tauber (Sănătatea) 
4 p : 9. D. Romaniuc (Sănătatea) 3 p ;
10. D. Panțîru (P. Pionierilor) P/2 p :
11. C. Berechet (Spartac) 1 p Grupa a
II-a : 1. Al. Paceanu (P. Pionierilor) 
7 p ; 2. C. Orezeanu (Sănătatea) 6*li p; 
3—4. V; Țigănilă (Spartac) și Al. Bota 
(P. Pionierilor) 6 p ; 5. D. Sachi
(Progr.) 5 p ; 6—7. Al. Goldenberg și 
L. Haller (P. Pionierilor) 4'h p ; 8. A.

pentru juniori
Paul (P. Pionierilor) 4 p ; 9. E. P 
vel (Spartac) 2 p ; 10. M. Muntcal 
(Spartac) 0 p.

T. NICOARăI
„CUPA

PALATULUI PIONIERILOR*

Tradiționalele întreceri șahistc, ® 
ganizate la Palatul Pionierilor în ■ 
lele vacanței de iarnă, au reunit ffl 
actuala ediție peste 200 de pioni 
și școlari din toate raioanele Ca 
talei. Participanții au început cCi 
cursul în cadrul grupelor eliminato ( 
în finale calificîndu-se 28 de băi 
și 15 fete. După partide dîrz dispute 
în care micii competitori au dove 
talent și cunoștințe avansate; au f 
stabiliți primii clasați. La băieți, 
primele locuri au terminat : 1. Al. 1 
ceanu (Școala nr. 25) ; 2. Mihai G- 
doș (șc. nr. 33) ; 3. Liviu Popo' 
(șc. nr. 32). Iată și primele clas: 
la fete : 1. Dumitra Marinescu 
nr. 102) ; 2. Tania Dumitrescu (șc. 
146) ; 3. Sorina Grigorescu (șc. 
143).

La încheierea întrecerilor, au 1 
oferite celor mai buni participanți 
meroase premii și diplome. Condt 
rea tehnică a concursului a fost : 
gurată de antrenorul cercului de 
de la Palatul Pionierilor, Tra 
Ichim.

Ediția 1965 a campionatului țârii 
noastre s-a închegat cu victoria for
mației Dinamo București. Ca în fie
care an, dim 1948 încoace, lupta s-a 
dai în principal între trei formații 
bucureștene, campionilor alăturîndu- 
li-se Steaua, clasată pe locul al doi
lea, și Grivița Roșie, clasată pe locul 
al treilea. Faptul este cît se poa
te de firesc, deoarece aceste echipe 
dau lotului reprezentativ marea ma
joritate a jucătorilor.

Iată, de altfel, o apreciere succin
tă a evoluției echipelor dan prima 
categorie.

Fiiește, vom începe cu prima cla
sată, DINAMO BUCUREȘTI. „Băieții" 
antrenorului D. Ionescu au arătat și 
în această ediție o orientare către 
jocul „deschis" bazat pe acțiuni în 
viteză ale liniei de treisferturi. In 
plus însă, la aceasta au colaborat 
și înaintașii, care au acționat prin 
jocul specific acestui compartiment. 
S-a remarcat întreaga echipă, cu men
țiuni în plus pentru Stoica, lordăches- 
cu, Țutuianu, V. Rusu, Gfugjuc, Nica, 
Dragotnirescu, Dragomir și Dăiciu- 
Jeseu. O contribuție însemnată la 
succesele înregistrate a avut-o deo
sebita constantă a echipei.

Deținătoarea titlului în ediția pre
cedentă, STEAUA, a luat un start 
ma,i slab, iar revirimentul din retur, 
perioadă în care a fost cea mai în 
formă echipă a campionatului, nu i-a 
permis refiatcerea handicapului. A 
practicat un joc deschis, deosebit de 
eficace și de spectaculos, atacul do- 
vedindu-se în progres. Și această for
mație a efectuat un proces de înti
nerire, care însă va trebui continuat. 
Printre bunele sale performanțe se 
înscriu victoriile internaționale din 
turneul de la Napoli, precum și cea 
asupra campioanei, Dinamo Bucu
rești. O remarcă specială jucătorilor 
Pcnciti, Ciobănel, Mateescu, Băliăre- 
fu, Ionescu și Preda (în turul cam
pionatului ; în retur s-a accidentat).

Permanent prezentă în lupta pen
tru titlu, cîștigătoare a „Cupei cam
pionilor europeni" în 1964, formația 
GRIVIȚA ROȘIE a dat lotului re
prezentativ și în acest an un mare 
număr de jucători. Totuși, în cam
pionat s-a prezentat sub valoarea 
normală și, mai ales, sub cea presu
pusă în raport cu componenții for
mației. A început anul 1965 cu rezul
tate bune în turneul efectuat în Fran
ța, dar în campionat nu a avut con
stanță și, în general, echilibru între 
Compartimente. Valoarea ridicată a 
echipei nu a putut fi pusă permanent 
In valoare, datorită lipsei de formă 
a unor jucători, precum și a nume
roaselor accidentări. Credem că un 
plus de curaj în ce privește promo
varea elementelor tinere ar ridica 
randamentul echipei, din rîn.durile 
căreia îi remarcăm pe Demian, Dinu, 
M. Rusu și Irimescu.

GLORIA, clasată pe locul IV, a 
marcat un progres nu numai în cla
sament, ci și în maniera de joc. O- 
rientarea tactică, deși bazată încă 
'destul de mult pe jocu'l înaintașilor, 
s-a îndreptat vizibil spre jocul „la 
mină". Continuarea pe drumul ales, 
cu accent pe angrenarea în egală 
măsură a ambelor compartimente în 
atac, poate aduce o și mai vizibilă 
îmbunătățire a jocului.

FARUL CONSTANȚA, repromova- 
tă în categoria A, a ținut să demon
streze că poate și vrea să țină pasul 
cu formațiile valoroase. Punctul for
te al echipei l-a constituit înaintarea, 
masivă și decisă. Sînt însă de semna
lat — spre remediere — unele lip
suri în jocul treisferturilor, ea și 
în Aam«ttiuJ pregătirii fizica.

C.S.M.S. IAȘI a practicat un joc 
eficace, echilibrat între comparti
mente, dar ■ în ultima parte a cam
pionatului și-a făcut apariția incon
stanța de formă,

PROGRESUL are posibilități mai 
mari decît ar arăta locul din cla
sament, dar lipsa de curaj în întine
rire a frînat-o în cîteva ocazii.

RULMENTUL BÎRLAD s-a prezen
tat în regres, orientarea tactică do- 
vedindu-se deficitară. Se recomandă 
îmbunătățirea disciplinei și promova
rea de elemente tinere din propria 
pepinieră.

CONSTRUCTORUL a evoluat mai 
slab, fluctuațiile de efectiv și, une
ori, slaba pregătire fizică spunîndu-și 
cuvîntul. Lăudabilă este promovarea 
de tineri crescuți în cadrul secției.

ȘTIINȚA PETROȘENI a practica/ 
un joc distructiv în majoritatea 
jocurilor de campionat și de-abia 
spre sfîrșitul competiției s-a făcut 
simțită participarea antrenorului e- 
chipei la cursul de perfecționare de 
la Paris. Sperăm că echipa se va 
menține pe acest drum și că se vor 
creste jucători din localitate.

Deși a manifestat tendința spre 
joc deschis, ȘTIfNȚA TIMIȘOARA, 
a fost lipsită de eficacitate și a tre
buit, a patra oară consecutiv, să-și 
decidă soarta în baraj. întinerirea 
trebuie dublată de antrenamente ca
litativ superioare.

ȘTIINȚA CLUJ, cu toate că a re'- 
trogradat după baraj, a practicat un 
joc de bună calitate, dar fragilitatea 
fizică a formției a constituit un 
handicap nerecuperabil. Se impune 
însă și intensificarea muncii educa
tive pentru eliminarea indisciplinei 
(echipa a deținut recordul numeric 
al suspendărilor pe 1965, chiar fără 
incidentele de la meciul cu Precizia 
Săcelel.

★
Ceea ce trebuie reținut, în primul 

rînd, ca un aspect pozitiv, este fap
tul că jocul echipelor clasate pe 
locurile 4—12 s-a apropiat valoric 
de al celor trei fruntașe. O dovedesc 
unele rezultate strînse, ba chiar vic
torii sau meciuri egale realizate în 
compania fruntașelor. Desigur că nu 
se poate vorbi încă de un echilibru 
de forțe absolut, de un joc valoros 
la toate formațiile din categoria A, 
dar există premise suficiente pentru 
ca acest progres să se realizeze în 
viitor.

Pentru atingerea unui asemenea e- 
chiliibru valoric se impune însă o 
netă îmbunătățire a muncii din sec
ții. Aceasta cuprinde două părți dis
tincte, la fel de importante pentru 
ridicarea calitativă a rugbiului nos
tru. Pentru prezent se cere îmbună
tățirea procesului de instruire-antre- 
nament, prin mărirea intensității, cu 
folosirea celor mai moderne mijloa
ce și metode tehnico-tactice, ca și 
cu accent sporit pe pregătirea fizică, 
ținîndu-se cont de cerințele rugbiu
lui modern. Pentru viitor, atenția 
trebuie îndreptată mult mai mult 
decît pînă acum spre selecția rigu
roasă și pregătirea juniorilor. Fiecare 
secție are datoria de a-și forma (dacă 
nu are) o pepinieră proprie, un izvor 
de tinere talente capabile de a lua 
locul actualei generații.

.Exemplele bune în privința întine- 
rfirili nu lipsesc. Chiar campioana re
prezintă unul : echipa care a cucerit 
titlul pe 1965 este una dintre cele 
mai tinere, ica urmare a stăruinței 
în a primeni rîndurile XV-lui stan
dard cu elemente tinere. Acest pro
ces de întinerire, început cu cîțiva 
ani în urmă, a dat satisfacția cea 
mai mare prin performanța realizată 

și prin maniera în care a fost ob
ținută.

Din păcate există și exemple pe 
care le considerăm negative, întru- 
cît destul de multe sînt formațiile de 
primă categorie a căror medie de 
vîrstă exclude din capul locului șan
se de progres substanțial pe viitor, 
mai ales pe plan internațional. Nu e 
vorba numai de capacitatea redusă 
de efort, simptom al vîrstei sportive 
înaintate, ci și de concepția de joc 
a rugbiștilor „trecuți". Să nu uităm 
că modificările regulilor de joc cer 
acțiuni mult mai rapide, o mai mare 
varietate de soluții tactice în care 
sarcinile compartimentelor încep să 
se întrepătrundă chiar în ce privește 
finalizarea. De asemenea, jocul axat 
pe atac, deschis, „la mînă", este fa
vorizat. Menționăm că numai linia 
de treisferturi, ci și înaintarea are 
sarcini tactice de acest fel. Se impu
ne deci un antrenament adecvat, o 
pregătire fizică, tehnică și tactică 
pentru orice situație de joc, indife
rent de compartiment.

Desigur, analiza mai în amănunt a 
jocului echipelor trebuie să se facă 
în secțiile respective cu toată exi
gența cerută pentru ca ea să poată 
constitui punctul de plecare pentru 
activitatea din anul 1966. La aceasta 
ne obligă concluzia generală că, în 
pofida unui real progres tehnico-tac- 
tic al echipelor, foarte multe meciuri 
de campionat au fost de slabă factu
ră. Determinantă a fost, după păre- 
nea noastră, insuficienta adaptare la 
cerințele rugbiului modern, mai ales 
dacă avem în vedere modificările re
gulilor de joc. De asemenea, nu 
peste tot au fost selecționați, pre
gătiți și folosiți în lormații acei 
jucători care au cele mai indicate 
calități pentru anumite posturi 
tocmai în raport cu noile reguli. 
Acum sarcinile tactice ale mijloca
șilor, pentru a ne rezuma la un sin
gur exemplu, s-au modificat și, lo
gic, celor ce aspiră la acest post li 
se cer alte calități fizice și un sur
plus de pregătire tehnico-tactică.

Folosirea judicioasă a învățăminte
lor prilejuite de anul competițional 
1965, completată cu o serioasă mun
că la nivelul secțiilor, iată elemen
tele care pot asigura rugbiului nive
lul valoric cerut de sarcinile com- 
petiționale pe plan internațional.

prof. ALEXANDRU TEOFILOVICI 
antrenor federal

GH. VILMOȘ ÎNVINGĂTOR ÎN PROBA DE 20 KM
(Urmare din pag. 1) 

dial, în orice caz mai bune decît 
la ediția 1965 a acestei importante 
competiții.

La citirea rezultatelor a surprins 
comportarea mult mai bună decît 
la Altenberg a concurenților sue
dezi, doi dintre ei, Eriksson și Ols
son, mareînd progrese substanțiale 
la tragere. De altfel, clasarea a trei 
biatloniști în primele șase locuri 
constituie o performanță elocventă.

O deziluzie a fost Egon Schnabel, 
care a tras foarte bine, dar a „merg” 
slab la fond. în schimb, Koschka 
și-a reconfirmat valoarea interna
țională, iar Giinther a demonstrat 
că are resurse serioase.

O imagine mal edificatoare asu
pra cursei de 20 de km ne-o oferă 
însă clasamentul final:

1. GH. VILMOȘ (România) lh 
32:30,0 (5 minute penalizare);

HANDBAL: Clasamente... Clasamente
CAMPIONATUL FEMININ 

SERIA a II-a

După disputarea unor jocuri res
tante ale echipei Știința Cluj, clasa
mentul seriei a II-a se prezintă ast
fel :
1. Știința Galați
2. Voința Sighișoara
3. Progresul București
4. Știința Cluj
5. Part, roșu Brașov
6. Construct. Timiș.
7. S.S.E. Buzău
8. S.S.E. Petroșeni
9. Favorit Oradea

10. Spartac C-ța

9630 76:54 15
8701 93:46 14
9621 69:59 14
6411 71:46 9
9315 80:87 7
9225 52:54 6
8224 58:62 6
8215 50:77 5
9216 66:99 5
9117 56:87 3

Celelalte trei restante se vor juca în 
primăvară.

IN „CUPA
MASCULIN

F.R.H."

1. Dinamo
2. Steaua
3. Voința
4. Rapid
5. Știința
6. Raf. Teleajen

7 7 0 0 165:100 14
6501 133: 92 10
6303 113:114 6
6204 102:138 4
4103 69: 66 2
7007 114:186 0

Dobirceanu (Șliinla) a pătruns la 
semicerc și, deși jenată de adversara 
sa, Ofoiu (Liceul nr. 4), care încearcă 
s-o împiedice, ea va reuși să arunce 
la poartă. Fază din partida Știinfa 
București — Liceul nr. 4 Timișoara

Foto : T. Roibu

2. H. Koschka (R.D. Germană) lh 
33:51-0 (5);

3. S. Eriksson (Suedia) lh 36:58-0
(5) ; 4. H. Olsson (Suedia) lh 37:25-0
(6) ; 5. Gh. Cimpoia (România) lh
37:53,0 (8); 6. O. Petrusson (Suedia) 
lh 38:21,0 (7); 7. D. Zangor (Româ
nia) lh 38:51,0 (5); 8. E. Schnabel 
(R.D. Germană) lh 38:55,0 (5); 9.
N. Bărbășescu (România) lh 39:22,0 
(10 !); 10. J. Gunther (R. D. Ger
mană) lh 40:18,0 (6L 11. Gh. Bă- 
deseu (România) lh 41:46,0 (12).

în încheiere nu putem omite exce
lenta organizare datorită căreia con
cursul s-a putut desfășura în con
diții optime, fapt apreciat din plin 
de antrenorii și sportivii oaspeți.

A doua și ultima probă a triun
ghiularului este ștafeta 4x7,5 km, 
care se va desfășura duminică de 
la ora 10,30, tot pe Valea Poliștoacă 
din localitate.

FEMININ
J. Progresul
2. S.S.E. nr. 1
3. S.S.E. nr. 2
4. I.C.F.
5. Fabrica de timbre
6. Voința

7 6 1 0 93: J
6 4 0 2 87: (
6 3 1 2 69: (
7 3 0 4 63: ’
7 2 0 5 67:,'
7 1 0 6 64:H

CAMPIONATE REGIONALE 
LA JUNIORI ȘI JUNIOARE

C. LUNG MUSCEL. — Întrece 
s-au bucurat de o excelentă org 
zare (merită nota 101) și s-au inch 
cu succesul formațiilor S.S.E. Pil 
(la băieți) și Avîntul școlar Hm. 
cea (la fete). Rezultatele finale 
S S.E. Pitești — Avîntul școlar 
Vîlcea 12—10 (m) șl Avîntul șc 
Hm. Vîlcea — Avîntul Drăgăneșt: 
(1) 7—0. La acest turneu au par 
pat cîte opt echipe de juniori și 
nioare. O mențiune specială se 
vine profesorului Anatol Bulat i 
Vîlcea), ale cărui echipe s-au c< 
cat în ambele finale. De aseme 
se cuvine subliniată prezența 
mației feminine Avîntul Drăgăi 
Olt, care a ocupat locul II. De re: 
cat că această echipă (antrenor i 
Andrian Marinescu) este formată 
fiice ale membrilor cooperatori 
C.A.P. Oltul Drăgănești și mei 
cooperatoare (Viorel Popescu, 
resp.).

ORADEA. ■— Cei mai tineri h 
baliști, fete și băieți, și-au disț 
titlul regional în sala Dinamo, 
luat parte 6 echipe masculine 
feminine. în general, întîlnirile 
fost interesante, tinerii sportivi 
zentîndu-se bine pregătiți din p 
de vedere fizic și tehnico-tactic. 
lurile au revenit echipelor S 
Oradea la juniori și Tricoul Or 
la fete. (I Boitoș, coresp.).

AGENDA
COMPETIȚIONAL

SÎMBĂTĂ, 15 IANUARIE

ATLETISM. — Sala Flore: 
II, de la ora 16.30 : Concurs re 
vat juniorilor mici și mari și 
piilor, precum și probe de ser
— prăjină și triplu.

POLO. — Bazinul Floreasca, 
20 30 : Dinamo—Steaua.

SCRIMĂ. — Sala Facultății 
drept, ora 16.30 : campionatul 
pitalei (floretă fete și sabie).

DUMINICĂ, 16 IANUAR11

ATLETISM. — Sala Flore 
II, de Ia ora 3.30 : concurs r< 
vat juniorilor mici și mari și 
piilor.

HANDBAL. — Sala Flore: 
de Ia ora 13, meciuri în „( 
F.R.H.“ și campionatul republ 
feminin : Rapid—Rafinăria Ti 
jen (m), Fabrica de timbre—I 
(f), Ș.S.E. nr. 2—Voința (f), St
— Știința (m), Progresul-Ș.S.E. 
(f), Rapid—Confecția (f) — < 
pionat — și Dinamo—Voința

NATAȚIE. — Bazinul Flore 
de la orele 9 și 17 : concur: 
înot pentru copii și campioi 
Capitalei de polo pentru copii.

SCRIMĂ. — Sala Facultăți 
drept, ora 9 : campionatul Ca 
lei (floretă fete și sabie).



De la locul 14 la locul 6!
Sub... microscop 
secția de fotbal 

le la Dinamo Pitești

Dinamo Pitești, echipa care n-a cîștigat niciodată vreun meci în depla
sare, termina campionatul trecut pe un loc socotit ca bun : 8. Urma faza 
finală a „Cupei României", în care piteștenii se calificaseră datorită unor 
prețioase și spectaculoase victorii.

30 iunie 1965 : la Tîrgoviște, în aplauzele publicului, Rapid București 
și Dinamo Pitești intră pe teren gata să-și măsoare forțele. Favoriți ? Indis
cutabil feroviarii. Dar la sfîrșitul jocului, după prelungirile de rigoare, 
rezultatul a fost 1-1. De pe teren disputa a continuat în cabina arbitrilor

și a doua zi la federație : calculul vîrstei, pentru că așa cum glăsuia regu
lamentul „Cupei României", „în caz de egalitate se califică echipa cea mai 
tînărâ". După clipe de încordare, vine verdictul : calificată în semifinale 
— Dinamo Pitești !

4 iulie : la Ploiești, Dinamo București și Dinamo Pitești se întîlnesc în- 
tr-un tradițional meci în familie. Naghi înscrie în min. 16 și piteștenii îi 
elimină pe foștii cîștigători ci cupei. „Surpriză de proporții în Cupa Româ
niei I", consemnau ziarele.

Și acum finala !
.11 iulie : la București, finala „Cupei României" între Dinamo Pitești și 

Știința Cluj. Studenții cîștigă greu, cu 2-1.
Datorită calificării în finala cupei, piteștenii au trebuit să-și amîne 

pentru toamnă un turneu perfectat în R. D. Germană.
11 august : la Pitești, în meci de verificare înaintea ccmpionatului, 

Dinamo surclasează formația braziliană Sao Cristovao : 4-0 !

,,Dînamo Pitești — echipa tinereții
și a jucătorilor talentați“

Echipa argeșeanâ se anunța copilul 
•-ibir* al campionatului. Obiectivele 
iate rîe antrenori urmăreau :
- ridicarea nivelului fotbalistic al for- 
jției, practicarea unui fotbal de cali- 
;e ;
- promovarea jucătorilor tineri, pose- 
ri ai unei foarte bune tehnici și scoa- 
•ea din lot a elementelor necorespun- 
toare;
- ocuparea unui loc în prima jumă- 
e a clasamentului;
- întărirea muncii de educație;
- pregătirea a 3—4 jucători pentru lo- 
ile naționale;

- crearea unui puternic centru de co
și juniori.
biective foarte frumoase, a căror rea- 
re ar fi dus la rezultate și mai bune 
viitor. Spunem ar fi dus, pentru că... 
' să reluăm faptele, tot cronologic : 
> august : la Pitești, Dinamo pierde în 
i Petrolului cu 4—1 I „Surpriză de 
porții in prima etapă a campionatu- 

scriu din nou ziarele.
! august : la Brașov, Steagul roșu își 
revanșa pentru înfrîngerea suferită 

cupă, cîștigînd cu 3—0.
august : la Constanța, Farul cîștigă 

2—0 în fața formației piteștene. 
septembrie : la Pitești, finaliștii „Cu

Orice rău, spre bine!
ta arătat mai sus de amînarea 
neului in R.D. Germană pentru 
imnă. El a fost hotărît pentru 
ma întrerupere a campionatului, 
r Dinamo Pitești se afla acum 
ultimul loc, nu mai era finalis- 
cupei. Moralul echipei era altul, 
-i merita să meargă în străină- 
e ? Tehnicienii asociației piteș- 
e au opinat pentru plecarea în 
neu.
Cunoaștem perfect cauzele in- 
ceselor repetate din campionat, 
a spus antrenorul Ștefan Vasile. 
cred că dacă s-ar fi jucat încă 
i etape în continuare, am fi înca- 
încă trei bătăi. Se impunea deci 
rea din stereotip. Or, acest tur- 
î, atît de regretat în vară, apă- 
acum ca o mană cerească".

!i turneul a început: 0—1 cu 
zcționata de tineret a R.D. Ger- 
ne, 2—3 cu selecționata Berli- 
ui, 2—2 cu S.C. Karl Marx 
dt. S-ar putea obiecta: piteștenii 
continuat tot cu înfrîngeri. E 

•vărat. dar cele două formații la 
e au pierdut, au fost de o bună 
oare. Dar să-l ascultăm mai de
le pe interlocutorul nostru: 

turneu nu ne-am pierdut vre
ai în afara jocurilor — antrena
nte, antrenamente, antrenamen- 
Cu prilejul acestor meciuri s-a 
italizat formația, ne-am dat mai 
e seama de posibilitățile unora 
tre jucători care au fost reparti- 
i pe posturile pe care dau mai 
lt randament, s-a întărit într-o 
sură disciplina și, ceea ce a fost 
i important, cei mai mulți dintre 
raliști au ieșit din panica ce-i cu- 
isese, și-au recucerit încrederea 
ei înșiși. Deci turneul ne-a fo- 
t foarte mult și din punct de

„Hai Dobrine,
n pus semnele citării pentru că am 

dintr-o strofă pe care unul din 
.eroșii și înfocații spectatori piteșteni 
ori, chiar prea înfocați !) a adresat-o 
ia dintre cei mai valoroși jucători, 
Dobrin. Dar s-o cităm toată ; 

pei României” se întîlnesc din nou și 
iarăși cîștigă studenții clujeni, cu același 
scor din finală : 2—i.

Deci: 4 etape, 4 meciuri, 4 înfrîngeri ! 
Golaveraj 2—11 ! Urmarea firească : ulti
mul loc în clasament.

Care au fost cauzele acestei „căderi" ? 
Ni le spune tov. P. Kapaport, secretarul 
asociației sportive Dinamo Pitești : „După 
perioada de euforie provocată de califi
carea în finala „Cupei” și de victoria cu 
4—0 asupra lui Sao Cristovao, a urmat, 
cu o precizie aș spune matematică, pe
rioada de relaxare de care parcă nu vrea 
să scape nici o echipă românească de 
fotbal după ce realizează cîteva succese 
de mai mare sau mai mică importanță. 
Jucătorii au impresia că și-au făcut da
toria, nu se mai preocupă de antrena
mente etc. Apoi : Barbu era accidentat, 
Olteanu în convalescență, Țîrcovnicu și 
Niculescu nepregătiți, Matache încercase 
o escapadă la Știința Cluj, Stoenescu ple
case la Dinamo București etc. în plus 
nici noi, mă refer în special la corpul 
tehnic, n-am știut să luăm măsurile cele 
mai bune pentru odihna jucătorilor. La 
11 iulie a fost finala „Cupei României** 
și la 15 august a început noul campionat; 
în această perioadă echipa a continuat 
să joace meciuri amicale, fără să se facă 
o pregătire specială pentru campionat. 
A contribuit la această situație și in
stabilitatea antrenorilor: a plecat Mărdă- 
rescu; Ștefan Vasile, fostul secund, nu 
voia să devină „prim**; ne-a mai ajutat 
o vreme și antrenorul Traian Ionescu. 
Totul însă a fost făcut pe fugă, lucru 
care s-a cunoscut de la primul meci din 
noul campionat. Dușul rece din partida 
cu Petrolul ne-a trezit, ne-a făcut să ve
dem cauzele, să încercăm să le reme
diem. Dar poți să faci într-o săptămină 
ce n-ai realizat într-o lună sau în două ? 
Nu. Ca urmare... încă trei înfrîngeri la 
rînd“.

Și apoi ? Apoi, continuăm noi, s-a în
ceput cu antrenorii : Ștefan Vasile, un 
bun practician, a luat în mîinile sale frî- 
nele echipei, secund fiind, de la 1 octom
brie 1965, Leonte Ianovschi, fostul antre
nor al juniorilor; echipa a fost curățată 
de o serie de jucători necorespunzători 
în locul lor venind tineri din echipa de 
juniori.

...Și iată prima întrerupere a campio
natului; 6—26 septembrie.

vedere al refacerii potențialului 
moral".

De aici încolo, o dată cu etapa a 
V-a, începe a doua perioadă din 
evoluția piteștenilor în actualul 
campionat. Dacă prima (etapele
1— IV) a fost complet nesatisfăcă
toare, cea care a urmat a arătat 
echipa în plină evoluție. Chiar in 
etapa a V-a a cîștigat cu 2—1 in 
fața lui Dinamo București. Au ur
mat alte victorii: 3—1 cu Știința 
Craiova, 4—0 cu C.S.M.S., 6—0 cu 
Crișul, 1—0 cu Steaua. Din cele 
nouă meciuri disputate în conti
nuare Dinamo a cîștigat cinci, a 
pierdut două (ambele în deplasare:
2— 4 cu Rapid și 0—1 cu Știința 
Timișoara) și a remizat tot două 
(2—2 cu U.T.A. la Arad, 1—1 cu 
Siderurgistul la Galați), realizînd 12 
puncte și golaverajul 21—10 1

hai la joc!“
„Hai Dobrine, hai la joc, 
Nu ține mingea în Ioc 
Ci pasează și șutează. 
Cine face-așa marchează !”

Dobrin. un produs al fol balului piteș- 
tean, fotbalist de mare talent, care a 

lăsat o impresie frumoasă și în recentul 
turneu al selecționatei de tineret în apu
sul Europei, era cunoscut ca un jucător 
lent. El păcătuia în plus și prin faptul 
că „ținea" mingea. In felul acesta fazele

se construiau greu, iar adversarul putea 
să-și concentreze mai ușor atenția asu
pra unui singur jucător. „A trebuit să 
luptăm mult cu Dobrin ca să-1 dezvățăm 
de acest obicei. Credem că într-o măsu
ră am reușit. în plus șutează cu mai 
multă precizie ca în trecut**, ne-a spus 
Ștefan Vasile. (în legătură cu cele ară
tate de el să reamintim că Dobrin a adus 
echipei sale patru puncte marcînd golu
rile victoriei în partidele cu Dinamo 
București și Steaua, iar în turneul vest- 
european al selecționatei de tineret, a 
deschis scorul la Neunkirchen).

Dar am greși spunînd că versurile se 
adresează ndmai lui Dobrin. Prin el se 
subînțelege întreaga echipă.

Munca depusă cu Dobrin nu a consti
tuit decît una din măsurile luate pentru 
redresarea formației. Pe lîngă organiza
rea turneului în R. D. Germană, turneu 
soldat cu rezultate frumoase... în cam
pionatul nostru, comportarea bună din 
a doua perioadă s-a datorat și altor ac
țiuni ferme întreprinse de colectivul de 
antrenori, în strînsă legătură cu consi
liul asociației sportive și cu secția de 
fotbal. Printre acestea, notăm :

— o mare atenție acordată conținutu
lui, sistematizării, volumului, duratei și 
intensității antrenamentelor, repausului 
și regimului de viață extrasportiv, ținîn-

„Piteștiul — teren virgin pentru fotbal!“
Este părerea tov. FI. Găiseanu, unul 

din activiștii A.S. Dinamo. Pe ce-și 
bazează afirmația ? „Este adevărat 
că și în trecut au existat la Pitești 
echipe de fotbal, unele destul de bu
ne, totuși niciodată nu s-a dus în 
acest oraș o muncă organizată de 
creștere a tinerilor fotbaliști, de pros
pectare a elementelor talentate, de al
cătuire a unei echipe. „Strămoșii" ac
tualului Dinamo Pitești sînt... ju
niorii unei foste formații a clubului 
Dinamo București, antrenați în 1958 
de Ștefan Vasile, actualul nostru an
trenor principal, formație transfera
tă în 1959 la Pitești. Deci aici nu 
existau elemente pentru alcătuirea 
unei echipe locale. Am început însă 
să ne ocupăm de tineret, activita
tea antrenorului Leonte Ianovschi tre
buind a fi evidențiată în mod spe
cial".

Rezultatele muncii sale dovedesc 
acest lucru: în cei patru ani în care 
a avut în grijă echipa de juniori (și 
să nu uităm: la Pitești nu exista tra
diția creșterii tinerilor fotbaliști), L. 
Ianovschi a dat fotbalului românesc 
o serie de jucători buni printre care 
Dobrin, C. Radu, amîndoi la Dinamo 
Pitești, Ștefănescu (C.S.M.S.), Gh. 
Gheorghe (A.S.A. Tg. Mureș), Li- 
bardi (Jiul Petrila). Au mai fost ridi
cați, tot de la juniori, Prepurgel, 
Zdrenghea, Mățăoanu și în curînd va 
fi promovat Ia echipa I un tînăr des
pre care se vorbește numai la super
lativ: Niță. Să-l vedem 1

Piteștiul este deci un teren virgin. 
Notați însă că în acest oraș nu a 
existat centru pentru copii și tineret 
organizat de F.R. Fotbal !

în privința creșterii talentelor ti
nere să arătăm un aspect neîntîlnit 
în altă parte: pentru o mai rapidă 
maturizare a acestora, Dinamo împru
mută jucători echipelor din categorii 

du-se seama de vîrsta și posibilitățile 
jucătorilor;

— o preocupare deosebită pentru refa
cerea jucătorilor în urma eforturilor de
puse ;

— folosirea rațională a perioadelor de 
întrerupere a campionatului, în sensul 
că și atunci cînd nu erau partide ofi
ciale s-a respectat pregătirea ce se e- 
fectua într-un ciclu săptămînal, organi- 
zîndu-se la sfîrșitul lui meciuri amicale 
care să-i intereseze (ca rezultat) pe ju
cători. Cele mal multe s-au organizat 
cu Știința Craiova, cunoscută fiind ri
valitatea sportivă dintre Dinamo Pitești 
și echipa olteană. (L. Ianovschi : „Am 
auzit pe antrenorii unora dintre echipele 
de categoria A că întreruperile „i-au dat 
peste cap”. Nu i-am înțeles. După pă
rerea mea nu au știut să folosească a- 
ceste perioade. Noi, folosindu-le din plin, 
am mers din ce în ce mai bine”).

— individualizarea antrenamentelor, ți- 
nîndu-se seama de următoarele particula
rități : vîrsta jucătorilor, gradul de pre
gătire, experiența în categoria A. (Șt. 
Vasile : „Unii învățau, alții se perfecțio
nau, alții își mențineau pregătirea. Un 
loc tot mai mare și-a cîștigat antrena
mentul individual, făcut de jucător cu 
sau fără supravegherea antrenorului”);

— 60 la sută din timpul pregătirilor 
este afectat lucrului pentru îmbunătăți
rea eficacității. După cum se vede, s-a 
mers pe alte căi decît la Petrolul, dar 
rezultatul este același, adică bun: 21 de 
goluri marcate în 9 meciuri. (Șt. Vasile: 
„Ținînd seama că cel mai aglomerat este 
spațiul de la linia de 16 m spre poartă, 
pe cînd înaintea liniei de 16 m terenul 
e liber, i-am învățat pe jucătorii mei să 
tragă de Ia distanță, folosind acest spa
țiu unde sînt mai puțin deranjați. Dobrin 
ne-a înțeles eel mai bine și a marcat go
lurile victoriei în meciurile cu Dînamo 
București și Steaua, șutind de la dis
tanță “);

— alcătuirea unei formații stabile (P. 
Rapaport : „Dacă în primele patru etape 
noi am folosit 17 jucători, în următoarele 
nouă au fost întrebuințați doar 15”);

— accent pe viteză și îndemînare spe
cifică ;

— pregătirea pentru jocul următor în
cepe chiar de marți, de la primul antre
nament (L. Ianovschi : „Pentru fiecare 
echipă am început să folosim un joc ba
zat pe o tactică specială**);

Urmarea acestor măsuri ? Realizarea și 
depășirea unuia dintre obiectivele notate 
la începutul acestor rînduri : doi jucă
tori selecționați îp echipa națională de 
juniori (Pop și Olteanu) și trei fotbaliști 
în echipa națională de tineret (portarul 
Niculescu, Naghi și Dobrin).

inferioare. De pildă, Prepurgel a fost 
„împrumutat" echipei Progresul Bu
curești pe timp de un an, Zdrenghea 
va juca 6 luni la Metalul Colibași, 
iar Mățăoanu probabil că va fi împru
mutat tot Progresului. Antrenorii 
ne-au declarat că au înregistrat rezul
tate frumoase folosind această metodă, 

în legătură cu creșterea juniorilor 
trebuie să mai amintim cîteva amă
nunte nu lipsite de importanță:

1. pregătirile echipei de juniori sînt 
urmărite întotdeauna de antrenorii 
formației de seniori. (Se citesc oare

aceste rînduri și pe ia Cluj, pe la 
Știința ?)ț

2. atunci cînd se organizează me
ciuri amicale cu formația de seniori, 
nici juniorii nu sînt uitați (L. Ia
novschi: „Doar 18 meciuri în 12 luni 
pentru o echipă de juniori, deci ti
neri care învață fotbalul, e mult prea 
puțin. De aceea organizăm partide 
amicale și pentru juniori, nu numai 
pentru seniori");

3. la stadionul nou nu există nici 
un fel de aparate ajutătoare;

...„Hai Dobrine, hai la joc I". Chemarea anonimului spectator din tribunăa fost 
recepționată - se pare - de toată echipa pitețteană care din etapa a V-a și-a încălzit 
publicul. Și sperăm că-l va încălzi și în continuare, mergînd pe drumul fotbalului de 
calitate, spectaculos, pe calea afirmării pe care a pornit această echipă tînără.

MIRCEA TUDOR AN

4. echipamentul și materialele spor
tive nu sînt în cantitate suficientă și 
de bună calitate: lipsesc mingile, tri
courile, ghetele de fotbal pentru ju
niori ;

5. de la 1 octombrie 1965, antre
norul juniorilor devenind secund la 
echipa I, de juniori s-a ocupat ÎN 
TIMPUL LIBER prof. Ion Mărgescu, 
metodist la consiliul regional UCFS 
Argeș. Dinamo Pitești va trebui însă 
să se preocupe în mod serios de creș
terea viitoarelor cadre, de angajarea 
unui antrenor, pentru că o problemă 
atît de importantă nu poate fi rezol
vată „în timpul liber". Și, în plus, 
prof. Mărgescu ne-a declarat că din 
primăvară nu va mai putea activa la 
Dinamo nici măcar în timpul liber. 
Și e păcat că o tiadiție care începuse 
să se înfiripe, aceea a creșterii jucă
torilor proprii, să fie dată uitării.

Toate bune 
și frumoase! 

Dar disciplina?

Punînd în balanță plusurile și mi
nusurile, putem spune fără teama de 
a fi contrazis că la Dinamo Pitești 
există posibilități pentru o muncă și 
mai fructuoasă în viitor. Mai trebuie 
îndeplinit însă un deziderat: să se 
acorde O IMPORTANȚĂ MAI MA
RE MUNCII DE EDUCAȚIE A JU
CĂTORILOR, din acest punct de ve
dere obiectivul respectiv fiind înde
plinit numai în parte

Nu de puține ori s-a scris în presă 
despre atitudinea nesportivă manifes
tată de o serie de jucători piteșteni 
care au căutat să suplinească defi
ciențe de tehnică și lipsurile în pre
gătirea tactică cu un joc dur care... 
să-i bage în sperieți pe oaspeți ! 
Exemple ? Sînt destule. Notăm pe 
Uie Stelian (vezi cazul Mateianu), 
Ioachim Popescu etc. Alții (C. Iones
cu) sînt „specialiști" în căzături spec
taculoase în careul advers, pentru a 
obține un penalti, după cum există 
și înfumurați (Olteanu, Dobrin etc.). 
Mulți au uitat de îndatoririle unui 
jucător de fotbal anul trecut, între 
finala „Cupei" și noul campionat 
(Varga etc.), contribuind în acest 
fel la căderea pe ultimuJ loc.

Ca urmare: Varga (fostul dinamo- 
vist bucureștean) a fost scos din lot 
și din viața sportivă ; I. Stelian, Da
vid, Olteanu și Dobrin au fost sanc
ționați de F.R. Fotbal; Corneanu a 
fost suspendat de secție pe timp de 
două luni pentru beții repetate și nu 
va fi reprimit în lot decît dacă va 
dovedi că și-a schimbat purtările ; 
Olteanu, David, Timer, Țurcan, Do
brin, C. Ionescu, Barbu și Matache 
au fost sancționați și ei de secție cu 
diverse pedepse.

A mai rămas cineva nesancționat? 
Cam putini! Dorința noastră ar fi ca 
la viitoarea analiză a secției întreba
rea și răspunsul să fie: a fost cineva 
sancționat? Nimeni!

Așa da !



Colțul specialistului

Recomandări pentru activitatea echipelor de baschet

Dinamo București desfășurat in cam- 
republican

HI»

w

Imagine din ultimul meci Rapid — 
pionatul

Una din caracteristicile competiți
ilor de jocuri sportive organizate, pe 
plan republican, cu mai multe etape, 
este pauza dintre tur și retur. Se 
pare că această perioadă a fost ins
pirată tuturor jocurilor de către în
trecerile de fotbal, care nu-și puteau 
continua desfășurarea în timpul ier
nii. Am spus se pare, deoarece nu 
există indicații metodice precise oare 
să demonstreze necesitatea întreru
perii dintre turul și returul unei com
petiții. Desigur, se poate demonstra 
utilitatea întreruperii, dar aceasta nu 
are aceeași importantă pentru jocu
rile sportive care își desfășoară com
petițiile de bază in sală, ca și pentru 
jocurile practicate numai în aer li
ber (fotbal,, rugbi).

RECOMANDĂRI GENERALE
în condițiile în care se desfășoară 

campionatele republicane de baschet, 
unde jucătorii sînt în proporție de 50 
la sută elevi și studenti, pauza este 
binevenită, mai ales dacă corespunde 

i perioadelor de examene. Dar, aceas
tă situație specială pentru echipele

în perioada dintre tur și retur 
cu toată seriozitatea, să nu se piardă 
contactul cu ritmul de joc specific 
meciurilor oficiale.

Și pentru că această perioadă vine 
după un tur de campionat, deci după 
o perioadă de antrenamente și jocuri 
de 3—5 luni, este recomandabil ca 
antrenorul să se gîndească și să rea
lizeze o odihnă a sportivilor. în ceea 
ce privește caracterul odihnei, noi re
comandăm o perioadă scurtă pe care 
antrenorul o va stabili de la caz la 
caz. Să nu înțelegem însă că este o- 
bligatorie odihna gen concediu. De 
cele mai multe ori odihna se reali
zează prin scăderea numărului antre
namentelor, prin reducerea intensită
ții lor, prin varietatea locurilor de 
pregătire și diversitatea mijloacelor. 
Sînt situații cînd medicul și antre
norul recomandă o odihnă activă sau 
o perioadă de tratamente speciale în 
alte localități. în aceste cazuri se va 
alcătui un plan special de pregătire, 
dar mai ales de recuperare a forțe
lor pe tot timpul refacerii. Foarte in
dicată este folosirea primei părți a a- 
cestei perioade pentru lucru în aer li
ber. Prin acestea se realizează deodată 
mai multe cerințe atît de ordin psiho
logic și fiziologic, cit și fizic. Decorul 
și natura locului ales fac par
te din mijloacele așa-zisului antrena
ment invizibil, care necesită o com
pletare zilnică a ceea ce a planificat 
antrenorul, adică poftă de lucru, sta
re psihică favorabilă, regim alimentar 
adecvat, varietatea distracțiilor și o 
odihnă controlată. Folosirea elemen
telor naturii (soare, aer curat, zăpa
dă) și a mijloacelor sportive adecvate 
anotimpului vor completa excelent o 
pregătire complexă. Cu putină aten
ție pentru prevenirea accidentelor și 
cu multă atenție în alegerea mijloa
celor și efortului, perioada de munte 
va crea o bază atît psihică, cît și fi
zică foarte necesară tuturor sportivi
lor.

școlărești și studențești și generală 
pentru celelalte formații, trebuie pri
vită cu toată seriozitatea. Nu este și 
nici nu poate fi vorba de o PAUZA, 
ci doar de o întrerupere a activității 
oficiale pentru o perioadă în care 
ANTRENAMENTELE CONTINUĂ. De 
fapt, această pauză dintre tur și retur 
este stabilită prin calendarul compe- 
titional intern, durata ei variind între 
30 și 60 de zile. Prin urmare, ea a 
fost inclusă de fiecare antrenor în 
planul anual general de pregătire a 
echinei.

Desigur că antrenorul își poate 
planifica la început un număr de o- 
biective ou caracter general din care 
să decurgă și o serie de sarcini și 
mijloace pe care 
ceasta perioadă, 
acestora se poate 
ent numai după 
competiției.

După analiza pregătirii și compor
tării echipei în turul campionatului, 
antrenorii vor revedea obiectivele re
turului și mijloacele de realizare a 
acestora, atît pentru întreaga echipă.

le va folosi în ar 
Dar, concretizarea 
face în mod efici- 
terminarea turului

cît și individual, pentru fiecare spor
tiv. Din acestea se extrag sarcinile 
și mijloacele pentru perioada dintre 
tur și retur.

Foarte necesară este organizarea 
controlului medico-sportiv complex 
care va furniza o serie de indici o- 
biectivi necesari alcătuirii planului de 
antrenament, mai ales , la capitolul 
„numărul de antrenamente", ciclul, 
durata și raportul volum-intensitate. 
în funcție de aceste date se pot sta
bili și mijloacele de pregătire pe fac
torii antrenamentului, cu una sau 
două predominante după necesitate, 
de la caz la caz. încă un element 
cate-i poate ajuta pe antrenori sînt 
normele de control care, prin rezui- 

■ latele obținute Ia probele planificate 
completează fidel imaginea stadiului 
de pregătire atins și stabilește ce e 
de' făcut.

RECOMANDĂRI SPECIALE
liste foarte greu ca într-o perioadă 

scurtă să fie abordați în egală mă
sură toți factorii antrenamentului. De 
aceea, șste hecesar să se pună accent 
pe cele .mai importante elemente, în 
funcție de lipsurile constatate. Soco
tim că toate echipele de baschet pot 
utiliza această perioadă pentru îmbu
nătățirea pregătirii fizice, folosind 
mijloace și exerciții parțial în sală, 
dar mai ales în AER LIBER. Folosirea 
mai multor mijloace în aer liber are 
darul să mențină și un interes ridicat 
prin varietatea și noul din antrena
ment, dar contribuie mai ales la lăr
girea posibilităților motrice ale spor
tivului. Dintre mijloacele certe pot fi 
folosite în sală recomandăm exerciții 
cu îngreunări, gimnastică, mingea 
medicinală și, în mod special, exer
ciții pentru sărituri repetate.

în pregătirea tehnică, această peri
oadă trebuie folosită pentru mărirea 
numărului de aruncări la coș, element 
necesar îmbunătățirii preciziei. Arun
cările controlate, statisticile și înre
gistrarea preciziei obținute, dar mai 
ales o serie de concursuri pe grupe 
și individual, au darul să stimuleze 
și să contribuie la obținerea calității, 
bineînțeles dacă nu sînt uitate condi
țiile de joc.

Pregătirea tactică va apare și ea 
cu regularitate în cadrul exercitiilor 
complexe care fac, treptat, legătura 
între tehnica și tactica individuală. 
Dar, pe măsură ce se apropie data 
începerii campionatului (returul), pre
ocuparea pentru tactică apare tot mai 
des.

Pauza dintre tur și retur constituie 
un bun prilej de a „umbla" mai mult 
ca de obicei la doi factori neglijați 
de obicei: pregătirea psihologică și 
pregătirea teoretică. Din păcate, însă, 
mai sînt chiar și antrenori care tre
buie convinși de importanta acestor 
factori..

Pauza dintre tur și retur poate fi 
folosită în mod diferențiat dacă com
ponența echipei este eterogenă din 
punct de vedere valoric. Se pot for
ma două-trei grupe cu o parte de 
program comun și o parte cu lucru 
foarte individualizat. De altfel, este o 
bună perioadă în care individualiza
rea își face loc destul de mult în pla
nurile de antrenament, mai ales pen
tru tineretul din cadrul echipelor.

Jocurile de verificare constituie un 
prilej de încercare și promovare în 
formațiile de bază a unor tineri care 
progresează treptat. Pentru aceasta 
se vor organiza competiții „fulger" 
sau se va participa la jocuri pe plan 
local. Cînd nu există parteneri de 
forte egale, se vor putea organiza 
jocuri cu handicap. Este foarte nece
sar să se mențină interesul pentru 
competiție, participarea să fie privită

★

Recomandările făcute nu se înscriu 
în „secretele marilor performante", ci 
fao parte dintr-un capitol al pregăti
rii care trebuie înțeles de către toți 
sportivii și anume „Continuitatea — 
factor esențial în activitatea sportivă 
de performanță".

Desigur, în rîndurile de mai sus 
nu au fost dezvoltate toate proble
mele conținutului pregătirii în pauza 
dintre tur și retur. Aceste recoman
dări însă au rolul de a reaminti an
trenorilor o serie de probleme pe 
care așteptăm să le rezolve practic, 
în scopul ridicării calitative a bas
chetului nostru.

prof. AUREL PREDESCU 
antrenor federal

Vizionați filmul

POLO: Dinamo și Steaua 
din nou fată in fată

Piscina acoperită de la Floreasca 
găzduiește astăzi, de la ora 20.30, inte
resanta partidă de polo dintre forma
țiile Dinamo și Steaua. Meciul consti
tuie o bună verificare a campionilor 
noștri înaintea semifinalei „Cupei 
campionilor europeni".

• Mîine dimineață de la ora 9 și 
după-amiază de la ora 17 va avea loc, 
la bazinul Floreasca, primul concurs 
de înot al anului, rezervat copiilor 
pînă la vîrsta de 10 ani. La încheie
rea întrecerilor de înot se vor des
fășura meciuri de polo din cadrul 
campionatului Capitalei pentru forma
țiile de copii.

GIMNASTICĂ: „cUpa
de iarnă" la Alba lulia
La Alba lulia a avut Ioc, recent, 

un concurs rezervat giimnaștilor și 
gimnastelor de categoria a Il-a ju
niori din regiunea Hunedoara, dotat 
cu „Cupa de iarnă". întrecerea a 
avut un bun nivel tehnic și s-a bucu
rat de o organizare corespunzătoare.

Din păcate, și de data aceasta au 
lipsit de la concurs, sportivi din loca
lități care dispun de săli de gimnastică 
dotate cu aparatura necesară practi
cării acestei discipline sportive. Astfel, 
orașele Hunedoara, Orăștie, Sebeș, 
Simeria, Teiuș, Cugir nu au reușit 
— pînă în prezent — să-și alcătuiască 
echipe de gimnastică.

Avînd în vedere această situație, cu 
atît mai lăudabilă apare participarea 
și comportarea gimnastelor din Vulcan, 
care s-au pregătit într-o sală impro
vizată, ducînd lipsă de aparate. Echi
pa de fete Viitorul Vulcan, antre
nată de prof. Marta Caroli și Adalbert 
Caroli, a reușit să se claseze pe primul 
loc, întrecînd formațiile școlilor spor
tive de elevi din Deva și Petroșeni. 
De asemenea, este de menționat că 
primul loc la individual compus a fost 
obținut de Rodica Hargaș, o fetită de 
10 ani, elevă în clasa a III-a a liceu
lui din Vulcan.

REZULTATE: FETE, pe echipe: 
1. Viitorul Vulcan 211,60 p ; 2. Ș.S.E. 
Deva 209,00 p ; 3. Ș.S.E. Petroșeni 
157,00 p ; individual compus : 1. Ro
dica Hargaș (Viitorul Vulcan) ; 2. Flo- 
rica Urs (Ș.S.E. Petroșeni) ; 3. Maria 
Erkedi (Ș.S.E. Petroșeni) ; BĂIEȚI 
pe echipe : 1. Ș.S.E. Petroșeni 256,5C 
p ; 2. Ș.S.E Alba lulia 242,20 p ; 3. 
Ș.S.E. Deva 172,80 p ; individual corn, 
pus: 1. Nicolae Delioreanu (Ș.S.E 
Petroșeni) ; 2. Horia Iacob (Ș.S.E 
Petroșeni) ; 3. Romulus
(Ș.S.E. Petroșeni).

Marin:

prof. VALENTIN ROMAh

I

Programul concursurilor Prono
sport de mîine cuprinde după cum 
'tai mai anunțat meciuri din ulti
ma etapă a turului Campionatului 
italian. Acest fapt trebuie să vă facă 
Să depuneți buletinele din vreme.

Vă prezentăm acum programul 
concursurilor Pronosport A 4 și B 
4 de duminică 23 ianuarie 1966,:

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 4870

I. Cagliari — Bologna (pauză)
H. Cggliari — Bologna (final)

III. Foggia — Juventus. (pauză)
IV. Foggia — Juventus (final)

. V. Spăl — Napoli (pauză)
, VI. Spăl — Napoli (final)
VII. Varese -- Internazionale (pauză)

VIII. Varese — Internazionale .(final)
IX. Catania — Brescia
X. Fiorentina — Atalanta

XI. Roma — Lanerossi 
xn. Torino — Sampdoria 

XIII. Milan — Lazio

LOTO

La tragerea Loto din 14 ianuarie 1966 
au fost extrase din urnă următoarele 
numere :
30 15 9 23 12 69 22 55 90 79

Premii suplimentare : 76 85 9
Fond de premii : 1 020 333 lei
Tragerea următoare va avea loc vineri 

21 ianuarie 1966 în București.

PRONOSPORT

Premiile concursului , Pronosport din 9 
ianuarie 1966

CONCURSUL PRONOSPORT B 2

Premiul excepțional 1 variantă a 19 585 
lei

Categoria a m-a (11 din 12) 1 variantă 
a 9 678 lei

Categoria a IV-a (10 din 12) 1 variantă 
a 9 678 lei

Report premiul excepțional 13 550 lei.
Premiul excepțional de 19 585 lei a fost 

obținut de Ionescu Nicolae din Bucu
rești.

CONCURSUL PRONOSPORT A 2
Categoria a Il-a (11 din 12) 1 variantă 

a 40 519 lei
Categoria a IH-a (10 din 12) 7 variante 

a 8 682 lei
Report categoria I: 33 766 lei.
Premiul de categoria a Il-a în valoare 

de 40 519 lei a revenit participantului 
Zelinka Francisc din Timișoara.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

<1: 9.

ALBERTO SORIM
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O producție a studiourilor italiene
regia: ELIO PETRI

scenariul: AGE-SCARPELLI după romanul lui L. MASTROVARDI



martie.

CÎNTA-
ADAMO

Shatesburi. Scor : 
pentiu fete !

Sărmanii băieți...

1-0 PENTRU.. 
FOTBAL!

Douăzeci de ani•
Fetre Epureanu, u- 

■ul dintre ‘cei mai va
loroși arbitri de box din 
țara noastră, împlinește 
peste cîteva zile două
zeci de uni de cînd îm
bracă costupiul alb de 
arbitru. Să recunoaștem, 
este un jubileu frumos.

Desigur nu mulți din
tre iubitorii acestui 
sport își amintesc de... 
boxerul Petre Epurea
nu. în 1945 actualul ar
bitru își lua rămas bun

in ring!
de la sportul pe carc-1 
îndrăgise atît de mult, 
în primele zile ale lui 
46, Epureanu urca din 
nou treptele ringului, de 
data aceasta în postura 
de... arbitru. Prezent Ia 
fiecare reuniune, fie ea 
de... cartier sau interna
țională, arbitrul Epurea
nu s-a afirmat chiar 
de la început. Iată de 
ce, în 1953, federația de 
specialitate l-a trimis Ia 
Varșovia, 'unde se dis-

campionatele eu- 
pentru a susține

pumeul preolimpic de box, Sofia, 1959. Arbitrul 
ipureann u chemat la... centru prima pereche de boxeri: 

Mindreanu (dreapta) și bulgarul Petkov

putau 
ropene, 
examenul de arbitru in
ternațional. Juriul, alcă
tuit din specialiști din 
multe țări europene, i-a 
acordat atunci titlul și 
ecusonul de „arbitru 
A.I.B.A.".

Competența și obiec
tivitatea sa l-au făcut re
pede cunoscut pe ringu
rile de peste hotare. Ca 
urmare, Petre Epurea
nu a fost solicitat să 
conducă partide în care 
evoluau „ași" ai boxului 
mondial ca Laszlo Papp, 
Vladimir — - -
Benvenutti, 
Popencenko, 
wski și alții. în 1959, cu 
prilejul „Dinamoviadei“ 
de la Berlin, Epureanu 
s-a impus din nou, fiind 
răsplătit de organizatori 
cu distincția acordată 
celui mai bun arbitru al 
competiției.

Ce i-am putea ura lui 
Petre Epureanu ? Să-l 
întîlnim încă 20 de ani 
— și chiar mai mulți — 
în ring.

R. CALĂRĂȘANU

Și victoria a fost re
purtată asupra... ciclis
mului, sport național în 
Italia. Dar, să lăsăm_să 
vorbească faptele, 
totdeauna cursa 
San Remo s-a

ziua de 19 
1966 tradiția 

reapectată : i 
se va desfășura 

ziua de 20
Motivul ? în ziua de 19 

martie se 
Paris meciul de 
Franța — Italia, 
va fi transmis la 
viziune. Și aceasta 
face ca foarte mulți iu
bitori de 
nă acasă, 
lui ecran, 
mărească

Din 
Milano- 
disputat 
martie, 
nu va 

competi- 
în

dispută la 
fotbal 

care 
tele- 

ar

sport să rămî- 
în fața micu- 
în loc să ur- 

cursa eiclistă.

NICI ÎN CEL DE AL
47-LEA MECI...

Enghibarian, 
Scerbakov, 
Pietrzyko-

„Campioana nenoro
cului" își... onorează ti
tlul — spun ziariștii en
glezi. Este vorba de e- 
chipa de fotbal Hilling
ton. Anul trecut — în 
prima parte a sezonului 
— ea a pierdut 30 de 
meciuri la rînd, primind 
283 de goluri (mai mult 
de 9 goluri, în medie, de 
fiecare meci). Puțin mai 
tîrziu, în alte 16 me
ciuri pierdute, jucătorii 
de la Hillington au mai 
primit 100 de goluri, iar 
în ziua Anului Nou au 
fost întrecuți și în 
de al 47-lea meci, 
au avut ca adversar 
chipa...- feminină

GREȘEALA 
REȚULUI

Cîntărețul francez de 
muzică ușoară Adamo a 
renunțat pentru două 
zile la sala de specta
cole, preferind să mear
gă la Florența și să în
curajeze acolo pe „dia
volii roșii" (fotbaliștii 
din reprezentativa Bel
giei) în partida cu Bul
garia din cadru] preli
minariilor campionatului 
mondial. La un moment 
dat, în timpul meciului, 
în tribună el a cîntat cu
noscuta melodie „Adio", 
lansată de Claudio Villa.

La sfîrșltul partidei 
un spectator a spus : 
„Adamo (gîndindu-se la 
asemănarea dintre nu
mele biblicului Adam și 
a cîntărețului francez) 
a comis o a doua gre
șeală. Prima că a per
mis Evei să mănînce din 
fructul oprit, iar a doua 
pentru că a cîntat „Adio* 
(din cupa mondială) și 
n-a spus cui”.

ACORD PERFECT
Zilele trecute, voleiba

listul Aurel Drăgan s-a 
întilnit în fața (era să 
scriem... fileului !) ofițeru
lui de stare civilă cu cu
noscuta 
hăescu.
s-a pus 
consimt 
pe...“
cu însuflețire: DA 1

Le urăm 
acordul să 
perfect.

Foto :

caiacistă Ema Mi- 
La întrebarea ce li 

pe rînd „Dacă 
să ia în căsătorie

amîndoi au Tăspuns

la întrecere cu înaintașii!

cel 
deși 

e- 
din

ca 
fie

P.

întotdeauna 
tot atît <le

Romoșan

Facchetti nu este mu
lai cel 
alian, 
îeciuri 
iri. Și 
oartă !
ionat Facchetti a 
iris în 13 întîliniri 5

mai bun fundaș 
dar în multe 

el înscrie și go- 
nu în... proprie 
In acest cam- 

în-

goluri, ceea ce nu e pu
țin pentru un... fundaș.

Este interesant de a- 
rătat că înaintași cele
bri ca Rivera și Ham- 
rin n-au reușit să mar
cheze mai multe goluri 
deeît Facchetti.

...cei mai buni săritori 
la înălțime, Valeri Brumei 
(2,28 m) și Ni Chi-cin 
(2,25 m) sînt născuți în 
același an, în aceeași 
lună și aceeași zi ? La 
14 aprilie 1942 !

...în baschetul american 
a apărut urmașul lui Wilt 
Chamberlian și al lui Bill 
Russell ? Este vorba de 
tînărul Lew Alcindor, In 
etate de 18 ani, care arc 
108 kilograme și... 2,17 
m înălțime. De pe acum

unu! 
ju-

el este considerat ca 
dintre cei mai buni 
cători din S.U.A.

...bătrînul neozeelandez 
Alfred Reed, în vîrstă de 
89 de ani, define două 
recorduri unice ? Im vîrsta 
de 85 de ani (!) a par
curs in lung fi în lat, pe 
jos, Neo Zeelanda I 4 ani 
mai tîrziu (adică la 89 de 
ani) a parcurs pe jos dis
tanța Melbourne—Sydney 
(660 mile — circa 1000 
de kilometri) în numai

POSTA MAGAZIN• Poșta Magazin •POȘTA MAGAZIN '
TITUS POTOCEANU. 
)CȘA II. — 1) Dintre 
ilmele...........
hipe de fotbal 
acut mai mult următoa- 
le două : Rapid : AS- 
ÎNSIUNEA LUI AR- 
IURO UI POATE FI 
’RITA; C.S.M.S. Iași; 
JDRĂZNEȚUL PAR- 
MLLAN. — 2) Proba 

maraton este fără...

dedicate unor
ne-au

Și a-orduri mondiale.
sta pentru că ea se 
pută pe parcursuri va
le, unele mai ușoare, 
de mai grele. Dacă-mi 
•rniteți că nu-1 consi- 
ați record mondial, vă 
spune, totuși, cel mai 

i timp realizat pe a-

ceastă distanță (42,195 
km : 2 ore și 12 minute). 
Autor : japonezul M. Shi- 
gematsu.

GH. HERTA, BLAJ.
— Nu știm de unde a 
luat revista respectivă, 
în 1958, acest nume : Ed- 
valdo Alves Santarosa. 
Numele adevărat al lui 
Pele este, așa cum s-a 
mai arătat in ziarul nos
tru, Edson Arantes do 
Nascimente.

VASILE CAMBOȘAN, 
SÎNNICOLAUL MARE.
— Unde va avea loc Tur
neul UEFA pentru ju
niori ? Știu: în aprilie, în 
Iugoslavia. Cine îi va cîș- 
tiga, nu știu. Vă rog să 
mă scuzați pentru această 
lipsă de informație 1

IOAN HORGA, FĂ
GET. — U.T.A. a parti
cipat, pentru prima oară, 
la campionatul categoriei 
A în ediția 1946—1947. 
Și nu s-a cunoscut că e 
debutantă : a cîștigat ti- 
lul de campioană ! Acum 
stă mai bine cu experien
ța, dar mai prost cu. 
punctele I

GHEORGHE VELCIOV, 
COMUNA DENTA. — 
1) Sînteți mereu în dis-

pută cu tatăl dv. în legă
tură cu fotbalul ? Ține
ți-o tot așa 1 Fotbalul 
fără controverse n-ar a- 
vea nici un haz 1 2) Să 
vedem ce versuri emines
ciene s-ar potrivi unor 
echipe de fotbal : Rapid : 
„După ce atîta vreme" ; 
Steaua: „Trecut-au anii" ; 
Farul Constanța : „Din
tre sute de catarge" ; Cri-

șui Oradea : 
singur dor“ (în 
mă lăsați să mor).

ALIONTE NERESCU. 
BUCUREȘTI. — Să vă 
spun formația care a în
vins cu 3—1 Spania, pre-

cum și pe aceea care a 
pierdut cu 6—0. Eu zi
ceam s-o trecem sub tă
cere pe cea de-a doua I 
Dar, să nu vă refuz : 1) 
Voinescu — Popa, Ivan 
— P. Emil, Nunweiller 
III, Koszka — Pîrcălab, 
Constantin, Manolache, 
Ghergheli, Tătaru ; 2)
Sfetcu — Georgescu, Ma
cri — P. Emil, Nunweil
ler III, Koszka — Ivan- 
suc, Ozon, M. Voinea, 
Popescu, Ghergheli.

ILIE BLEJDEA, PI
TEȘTI. — „V-aș ruga să 
ne spuneți care sînt eta
pele campionatului de 
fotbal de categoria A, 
ca să ne facem și noi, mi
crobiștii, planul de pers
pectivă pentru retur*. 
Campionatul se reia du
minică, 20 martie, ora 
16. Incepînd din acest 
moment, mai sînt, deci, 
două luni, 5 zile, 8 ore 
și... calculați dv. cîte mi
nute ! Programul este a- 
celași din tur (mai puțin 
amînările care s-au pro
dus).

ION POȘTA ȘU
Ilustrații :

NEAGU RADULESCU

două săptămîni! (In fo
tografie, Alfred Reed sa- 
lulind în drumul său tre
cătorii ).

J

F R I G U R I...
Deșt venise-n goană și-n ultimul moment.
Așa cum procedase și anul precedent.
Am petrecut, pot zice, cu dînsul, revelionul 
Și-am discutat „pe iugă" de jocul cu balonul. 
De timp și atmosferă ; dar tipul mi-a părut 
Un personaj emfatic grozav de încrezut, 
Grăbit din cale-afară și-o leacă „microbist".
— Prea mergi cu-acceleratul, i-am zis, ești...

rapidist ?
— Sînt orișice și-mi place rapiditatea, graba. 
Viteza, zorul, fuga...

— Păi, graba strică treaba I
— Strămoșul meu e Ianus : trecutul, viitorul 
Si vă promit că mîine sosesc cu... mărțișorul..
Eu trec orice obstacol, mai zise el, șl sar 
tn șir treizeci de zile.

— Doar n-oi fi armăsar 1
— Ca mîine își deschide larg poarta, stadionul, 
Așa că poți de astăzi să-fi „consignezi" paltonul.
— Ce spui ? Să-mi vînd paltonul ■, paltonul meu

cel nou ii 
Și cum s-aștept returul ?

— Așteaptă-1 în tricou
Că nu aduce anul ce-aduce-acum returul/
— Te cam grăbești amice, i-am zis. ăsla-1

cusiirui i 
Sezonul e departe...
— Cînd iac o săritură,
Eu îl aduc aproape 1

— Ușor de zis din gură
Dar pîn’ la primăvară ne trebuie răbdare 
Ceva țigări cu filtru și o... esență tare I . 
Că pîn-utunci mai este...

— Ba nu-i de loc departe I
— Dar cum te cheamă, nene ?

:— Ianuarie P. Marie...
VICTOR HÎLMU

S-A iNTiMPLAT LA... MINUS 15 GRADE
La meciul de hochei pe 

gheață Știința București— 
Știința Cluj, disputat la 
Miercurea Ciuc, funcționa 
ca arbitru de poartă ve
chiul internațional L. Pa- 
car. La un moment dat, 
cînd scorul era de 3—2 
pentru clujeni, s-a produs 
o învălmășeală in fața 
porții lor și Toma Vacar 
(Știința București), fiul.,, 
arbitrului de poartă a în
scris, egalînd. Bucuria stu
denților bucureșteni a fast 
de scurtă durată, deoareoe 
L. Focar a anulat golul pe 
motiv că fusese înscris cu 
patina /

In timpul pauzei, ofi
cialii apreciau nu numai 
obiectivitatea acestui fost 
mare jucător, ci și disci
plina fiului său, care n a 
zis nici... pis. Atunci L. 
Vacar a intervenit, zî iu

bind :
— Păi, cum să zică 

ceva ? Nu venea el di
scard acasă !...

Conducerea clu
bului Știința Cluj se 
dezinteresează 
echipa de hochei 
gheată.

de 
pe

Privind problema drept 
f .

Le spun fără menajamente 
Că-n fond la hocheiul pe 

gheată 
Există si... angajamente.

tn 
fată

Atleții clubului 
sportiv experimental 
.Viitorul' 
tat 
concurs de sală 
anului, disputat 
Floreasea II.

au absen- 
de la primul 

al 
la

fac pe apărătorul, 
îmi pare evident. 

..Vtitorul" 
putea fi și... prezent.

N-o 
Dar
Dacă este 
Nu

Florea Ghero, an
trenorul hocheiștilor 
de la „Olimpia'» 
București, și-a re
tras echipa de pe 
gheață în meciul cu 
S.S.E. nr. 2.

te afli In Impas,Cînd
Uneori e necesar 
Să faci și un joc retras 
Dar... nu de pe patinoar.

TUȘĂ->
Echipa feminină de 

popice IUTA nu s-a 
prezentat ia trei 
meciuri din campio 
natul orașului Bucu 
regii.

O situație persistă 
La popicarele citate ! 
Participările pe pistă 
Nu sînt din plin, ci,..

Izolate
V. D. POPA

TEXTE...
Siderugistul Galați 

„la.ți, măi fato, ziua bună, 
De la tată, de la mumă**.

C.S.M.S. Iași
„Mult e dulce și frumoasă, 
Limba ce-o vorbim...*'

Dinamo Bacău la 
„poarta" categoriei A.

„De ți-ar spune poarta ta, 
Cîte nopți am plîns

la ea...**

Steaua București
„Trecute vieți de 

doamne și domnițe".

dr. ABRASU
Cîmpulung Moldovenesc

Recordul lui Carbajal
Numele vă este, desigur, 

cunoscut : este vorba de 
portarul reprezentativei de 
fotbal a Mexicului. Să vă 
spunem, deci, recordul pe 
care este pe cale șă-1 sta
bilească. El a fost selec
ționat, din nou, în lotul 
Mexicului care va parti
cipa la turneul final al 
campionatului mondial din 
1906, a vînd toate șansele 
să fie preferat altor por

tari mexicani. In acest 
caz, Carbajal va partici
pa la al cincilea campio
nat mondial de fotbal ! 
Pînă acum el a apărat 
poarta Mexicului la cam
pionatele mondiale din 
1950 (Brazilia), 1954 (El
veția), 1958 (Suedia) șî 
1962 (Chile)

Să recunoaștem, este 
un record greu de egalat 1



Spoitul Grupele preliminariiale campionatului european DIN ȚĂRILE SOCIALIST
TREI FRAȚI, TREI FOTBALIȘTI TALENTAȚI :

pe glob de baschet feminin
Atleții sovietici
în Noua Zeelandă

AUCKLAND 14 (Agerpres). — Continuîn- 
du-și turneul în Noua Zeelandă, atleții sovie
tici au evoluat la New Plymouth. Tamara 
Press a cîștigat. probele de disc (55,66 m) și 
greutate (17,42 m). Tot două victorii a realizat 
și Irina Press, care s-a clasat pe primul loc în 
qursele de 80 m garduri cu 10,8 și 100 m 
«1,9).
.Cunoscutul alergător de 3 000 m obstacole, 

Victor Kudinski, a cîștigat cursa de 1 500 m 
cm performanta de 3:50,1, învingîndu-1 pe John 
Davies (locul III la Olimpiada de la Tokio). 
Proba de 5 000 m a revenit atletului localnic 
Michel Ryan cu 14:06,3, care l-a întrecut pe 
țeonid Ivanov.

PARIS 14 (Agerpres). —
Federația internațională de baschet a al

cătuit grupele preliminarii pentru turneul 
final al campionatului european de baschet 
feminin care va avea Ioc anul acesta în 
România între 1 și 10 octombrie.

GRUPA I : Anglia, Belgia, R. F. Germană 
și Olanda (turneul se va disputa în R. F. 
Germană).

GRUPA A II-A: Elveția, Italia, 
Ungaria (turneul se va desfășura

GRUPA A III-A: Danemarca, 
Iugoslavia (turneul va avea loc 
slavia).

Jocurile turneelor de calificare
gr a mate- între 1 și 15 mai, pentru finala 
campionatului european calificîndu-se pri
mele două clasate în fiecare grupă.

Sînt calificate direct în turneul final re
prezentativele : Bulgariei, Cehoslovaciei, 
R. D. Germane, Poloniei, României și 
U.R.S.S,

Suedia și 
în Italia). 
Franța și 
în Iugo*

sînt pro-

«

Frații Moisov (Lazăr, Socrate și îl ia) de la echipa iugoslavă 
Vardar din Skoplje. Cel mai mare dintre ei, Socrate, este inter
național A al Iugoslaviei; Lazăr bate și el la porțile consa

crării, fiind — deocamdată — în lotul de juniori

O FAMILIE DE SPORTIVI

este un 
muncito- 

Tagau-

'Din sporturile de iarnă
I , ÎNTRECERILE de sărituri cu 
fefchiurile dotate cu trofeul „Tur
neul prieteniei46, desfășurate în 
Idealitatea Schmiedefeld (R. D.

*

baschetbalistele bucureștene
învingătoare și învinse

la Bratislava
BRATISLAVA, 14 (prin 

ciul nostru do telex), — Echipa 
feminină de baschet a orașului 
București și-a continuat turneul 
ta1 Cehoslovacia, întîlnind joi 
seară — în sala sporturilor din 
localitate — reprezentativa Ita
liei. Meciul a fost echilibrat în 
prima repriză, ambele echipe a- 
vînd conducerea pe rînd. După 
reluare, italiencele au manifes
tat o ușoară superioritate cîști- 
gînd cu scorul de 54—42 (20— 
C0). în cealaltă partidă a pro
gramului, reprezentativa Ceho
slovaciei a întrecut selecționata 
Bratislavei cu 79—57.

★
Aseară, selecționata Bucureș- 

tiului a avut o comportare re
marcabilă ,i, 
spectaculoasă, 
reprezentativa 
va:

servi-

după o 
a învins 
orașului 

78—62 (35-33).

partidă 
la scor 

Bratisla-

Germană), au luat sfîrșit cu vic
toria sportivului sovietic Kova
lenko, care 
puncte. Pe 
s-au clasat 
(R. D. Germană) cu 638,6 puncte 
și Peter Lesser (R. D. Germană) 
cu 619 puncte.

Cea de a treia manșă a revenit 
sbvieticului Mihail Veretennikov 
ale cărui sărituri au măsurat 
79,50 m și 83 m.

Primul loc în clasamentul pe 
echipe a fost ocupat de R. D. 
Germană cu 1840,5 p, urmată de 
U.R.S.S; cu 1832 puncte și Ceho
slovacia cu 1773 puncte.

CURSA de 30 km din cadrul 
campionatului Italiei la schi 
(probe nordice), a fost cîștigată 
de Franco Nones cu timpul de 
1 h 39:8,5. Pe locurile următoare 
s-au clasat Franco Manfroi (la 
33 sec de învingător) și Gian
franco Stella (la 1:24,0).

FEDERAȚIA de specialitate 
franceză a stabilit sportivii ce 
vor participa la campionatele i 
europene de patinaj’ artistic ce 
se vor desfășura în luna februa
rie Ia Bratislava.

Pentru probele masculine au 
fost selecționați Patrich Pera și 
Robert Dureville, iar pentru cele 
feminine Nicole Hassler, Miehe- 
line Joubert și Denise Neanne.

a totalizat 657,9 
locurile următoare 
Dieter Neuendorf

ÎN PRIMUL meci din cadrul 
turneului pe care îl întreprinde 

echipa canadiană de 
gheață „P 
evoluat la 

campioanei,

în U.R.S.S:, 
hochei pe 
Beavers“ a 
în compania 
ȚSKA Moscova.

La capătul unui joc 
au fost net superiori, hocheiștii 
sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 15—4 (7—2 ; 6—0 ; 
2—2).

Punctele echipei sovietice au 
fost înscrise de Romișevski (5), 
Ionov (3), Polupanov (3), Mișa- 
kov (2), Frolov și Zaițev.

, Sherbrooke
K alinin 

U.R.S.S.,

în care

LA CAMPIONATELE mondiale 
de sclri (probele alpine) ce se vor 
desfășura în localitatea Portillo 
(Chile) în luna August, 
confirmat participarea 13 țări: 
Austria, Australia; Anglia, " 
livia. Canada, Elveția, Finlanda, 
R. D. Germană, R. F. Germană, 
Franța, Italia, Suedia și S.U.A.

și-au

Bo-

De mulți ani sportul 
prieten bun al familiei 
rului Luvsanzegve din 
Ura (R. P. Mongolă).

Luvsanzegve a fost un 
noscut care, cu timpul, 
„ștafeta44 performanțelor 
șase copii ai săi. Dintre aceștia^ 
Terendava și Mani, care 
dedicat schiului de 
cat cel mai repede 
iestrieî sportive.

La numai 17 și, 
ani, „s-uroriler din 
sînt cunoscute în toată țara. De 
doi ani sînt componente ale re
prezentativei naționale, alături do 
mai vârstnicele — - - -
Javzandulam 
șapte sportive distinse 
de „Maestră a sportului 
Mongolă44).

Pe plan internațional, 
a debutat într-o competiție im
portantă de schi în 1964, cu pri- 
lej’ul Olimpiadei de la Inns
bruck.

„De atunci, declară antreno
rul federal, ne-am îmbunătățit 
metodele de pregătire și ne-am 
îmbogățit experiența competițio- 
nală.

în prezent, avem ca prim o-

biectiv participarea la ^mon
dialele de la Oslo^,

Terendava* și Mani se pregă
tesc să1 reprezinte culorile R. P. 
Mongole în îndepărtata Norvegie

atlet cu- 
a predat 

celor

SOVIETICSPORTUL
OGLINDIT PE PELICULĂ

30 de ani de cînd
s-au 

fond, au ur- 
treptele mă-

respectiv, 16
Tagan-Ura44

Bad amh and 
(două din

Mongolia

Se împlinesc 
a. fost realizat primul film so
vietic (sonor) cu subiect sportiv 
inspirat după nuvela scriitorului 
Kașsil, intitulat „Portarul44. In 
această perioadă, filjnul sportiv 
sovietic a cunoscut o evoluție re
marcabilă. Printre filmele cu su
biect sportiv de mare succes a- 
m intim „Hocheiștii44, „Repriza a 
3-a“, „Antrenorul cu medalia 
de argint44 șl altele.

In ultimii ani, filmul sportiv 
sovietic s-a afirmat pe plan in
ternațional. La Festivalul inter
național al filmului sportiv de la 
Cortina D’Ampezzo (1963) ca și 
la festivalurile care au urmat, cele 
mai multe premii au fost decer
nate filmelor sovietice. Aceste 

au avut un pronunțat 
educativ;. în ele regi- 
căutat și au reușit să 

în evidență frumusețea

pelicule 
caracter 
zorii au 
scoată
diferitelor discipline sportive și

Scurtă prezentare

a atletismului africanȘTIRI... REZULTATE..
PRAGA

Rezultatul tragerii la sorți a 
sferturilor de finală ale „Gupei 
campionilor europeni44 la hand
bal feminin: Sparta Praga — 
S. V. Bayer Lewerkusen (R. F. 
Germană)-; Valur Reykj’avik (Is
landa)— F.G. Leipzig; Ilage 
Copenhaga—Trud Moscova sau 
Golombes Paris ; Dimitrov Sofia-— 
Spartakus Budapesta.
HOBART

în sferturile de finală ale tur
neului internațional de tenis ju
cătorul 
(StU.A.) 
11—9;
Okker. în semifinală Ashe se va 
(ntîlni cu Bill Bowrey (Austra
lia). în cea dc-a doua semifi
nală, John Newcombe (Austra
lia), va juca în compania 
echipierului său Davidson.

SANTIAGO DE CHILE
Fotbaliștii chilieni se pregă

tesc cu intensitate î-n vederea 
turneului final al camjnonatului 
mondial din Anglia. Antrenorul 
echipei, Luis Alamos, a anunțat 
oficial că echipa sa va susține 
două partide de verificare 
echipa Bulgariei. în Knii ma-ri, 
formația care va 
primul joc de selecție are urmă
toarea componență : Godoy, Ey- 
zaguirre, Figuerolia, Villanueva, 
Cruz. Roj'asi, Prieto, Araya, Law- 
da, Marcos,, Sanehez
MOSCOVA

Bn sferturile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni44 la bas
chet masculin, campioana U.R.S.S\ 
„ȚSKA Moscova46 a învins for-

negru Arthur Ashe 
l-a învins cu 7—5 : 

15—13 pe olandezul

co-

cu

fi aliniată în

„C erven o Z'name66 
scorul de 77—64

★
de tir prin cores-Campionatul

pondență a luat sfîrșit cu vic
toria reprezentativei U.R.S.S. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
R. P. Ungară și R. P. Mongolă. 
Ultima probă — cea de pistol 
viteză — a revenit echipei R.S. 
Cehoslovace, care a totalizat 
4 633 de puncte, urmată de 
U.R.S.S. cu 4 630 puncte și R.D 
Germană cu 4 501 puncte

BELGRAD
în localitatea Zadar din Iugo

slavia s-a disputat meciul de- 
baschet contând pentru „Cupa 
campionilor europeni44 între for
mațiile masculine „Zadar44 și 
„AEK Atena44. După o partidă: 
deosebit de echilibrată, care a 
necesitat și prelungiri, victoria 
a revenit baschet baliștflor greci 
cu scorul de 71—69 (30—28). 
Cel- mai eficace jucător de pe 
teren a fost Amerikanos (AEK). 
care a înscris 23 de puncte.

SOFIA.

campionatele mondiale 
masculin die Ia Praga, 
de* specialitate din R.P. 
a stabilit următorul lot:

Pentru 
de volei 
federația; 
Bulgaria 
Karov, Gotev. Vîșegonov, Simov, 
Kraicev, Panteleev. " ‘ 
lexandrov, Srindev. 
mitrov, Koritarov, 
Kocev și Boiadjev'.

Pregătirile voleibaliștilor bul
gari sînt conduse de antrenorul 
Dirnitr Zahariev.

Prinirv, A- 
Pvanov, Di- 

Konstantinov,

O scurtă trecere în revistă a 
valorii actuale a atletismului afri
can, pe probe, ne va permite să 
vedem de ce rezerve imense, de 
ce valori incontestabile dispun 
țările Africii în acest sport. 
Dacă numele atleților africani a 
fost extrem de rar amintit pe 
tabelul recordurilor mondiale (în 
1928 la 110 m garduri Smith cu 
14,6 ; M Clark la 80 m garduri 
în 1932 cu 12,0 și apoi B. Burke 
în 1938 cu 11,6) iată însă că ul
timii ani reprezintă o creștere a 
ponderii atletice a Africii pe plan 
internațional.

Prima „făclie46 
etiopianul Bikila 
cucerit maratonul 
Roma din 1960 lăsînd o impresie 
extraordinară. Patru ani mai târ
ziu, același Abebe „recidivează46 
cu un timp excepțional, surcla- 
sîndu-și adversarii, chiar în țara 
care a dat maratoniști de mare 
valoare, Japonia.

Aceleași întreceri olimpice de 
la Tokio ne-au permis să re
marcăm o infuzie crescută de a- 
tleți africani în finale față de 
trecutele ediții ale J. O. ; 100 m 
Caussou Kone (Coasta de Fildeș) 
locul V cu 10,4; 800 m Wilson 
Kiprugut (Kenya) locul III cu 
1:45,9; 5000 m Kipchonge Keino 
(Kenya) locul V cu 13:50,4; 
10 000 m Mohamed Gammoudi 
(Tunisia) locul II eu 2.8:24,8 ; 
Mamo Wolde (Etiopia) locul IV 
cu 28:31,8 la aceeași probă : lun
gime Moriboko West 
locul IV cu 7,60 m.

Mulți specialiști au 
de atunci că la Mexic, 
va prezenta- ca o forțlă 
mu! mondial, 
la încheierea 
1’965, atleții 
tr-ad'evăr pe

La 100 m, cel mai rapid este 
Jean Ravelomanantsoa (Ma-dagas-

a fost desigur 
Abcbc,. care a 
la J. O. de la

9pus încă 
Africa se 

îa® atletis- 
$i se pare că acum, 

sezonului atletic 
africani se află în- 
un drum bun.

car) cu 10,1. Cel mai constant 
însă este finalistul de la Tokio,. 
Kone, care a reușit 10.3 de cîteva 
ori. „Rezervorul46 sprinterilor a- 
fricani (specialitate a negrilor de 
altfel) este mare, astfel că «1 
20-lea are 10.5. La 400 m. gha- 
nezul Addy deține întâietatea cu 
46.5. Medaliatul de bronz de la 
Tokio, Kiprugut, a evoluat la un 
timp ceva mai scăzut: 1:47,4.
Alți 5 atlcți au coborît sub 1:50,0 
sec. De la 1 500 m la 5 000 m 
superioritate absolută a lui Kei
no. Pe lîngă recordurile mon
diale de la 3 000 m (7:39,5) și 
5 000 m (13:24,2), victoriile sale 
asupra lui Clarke (desemnat de 
toate agențiile de presă și anche
tele ziarelor de specialitate drept 
cel mai bun sportiv al anului) 
ca și perform antele deosebite din 
probele de 1 milă. 2 mile, 3 mile, 
arată că avem de-a face cu un 
atlet extrem de dotat și aflat în 
plină ascensiune. Gammoudi, a- 
celași luptător deosebit învingă
tor în 2 probe la Șăptămîna in
ternațională de la Mexic, rămîne 
unul dintre cei urai valoroși fon- 
diști mondiali (în acest an 
13:42,0 la 5 000 m și 28:56,2 la 
10 000 m.) Mari speranțe se pun 
și într-un tînăr de numai 20 de 
ani, Temu Naftali (Kenya), care 
a reușit 13:57,6 și despre caje 
se spune că poate deveni succe
sorul Iui Keino. La 3 000 m ob
stacole un și mai tînăr atlet, 
Kogo, în vîrstă de nici 19 ani, 
a stabilit un nou record mondial 
neoficial pentru juniori, alcrgînd 
8:47,4.

în probele de garduri domină 
atletii din Africa de Sud dar, 
precum se știe, datorită poli
ticii de apartheid pe care o pro
movează guvernul sud-african, 
atletii ca și ceilalți sportivi, au 
fost excluși din majoritatea co
mitetelor și consiliilor sportive

calitățile de morală și de 
ce se cer tinerilor care le 
tică. Pe de altă parte, o 
de filme Sînt valoroase din 
de vedere tehnic.

în prezent, în afară de 
educative, în U.R.S-.S. se 
zează anual cîte 50 de filn 
cunientare privind activitate 
ternațională a sportivilor 
tici.

Se prevede ca în anii ur 
filmul sportiv sovietic să 
amploare și mai mare. Re 
cei mai pricepuți, în coîabor 
antrenorii și sportivii fi 
din U.R.S-.S.,, vor prezent; 
filme interesante, instructi

OLIMPIADA CELOR
TINERI SPORTIX

Anul trecut s-a organiza 
tru pruna dată .,01 im pi ad 
nicrilor46 din R. P. Ungară 
petiția, organizată în col: 
de către Uniunea magii ic 
cultură fizică și sport și 
viziune, s-a bucurat de u 
mos succes. Aproape 30 0 
elevi au luat startul în < 
discipline sportive și mulți 
ei au dovedit reale calitâ

Anul acesta; „Olimpiad 
nierilor44 din R. P. Ung: 
cunoaște o amploare 
se organizează în 
de la orașe și 9ate, 
discipline sportive

deoseb 
toate 
la mas
— P

timpul anului de învățăm 
cu campionate interclase, 
tape, apoi inter-școli, ju 
regionale etc.

Finalele se vor dispi 
prilejul „Zilei sporturilor8 
Ungaria. La sporturile de 
finalele vor avea loc în tini 
canțci de iarnă.

Regulamentul elaborat c 
unea maghiară de cui tur? 
și sport a fost difuzat î 
școlile, unde în prezent 
studiat de profesori, urn 
în următoarele zile să înce 
trecerile.

West
are

internaționale, 
zultatele lor 
mai bune: 14,1 la 
110 m garduri res
pectiv 51,2 la 400 
m garduri. Săritu
rile se mențin la un 
nivel mediu (2,08 
m la înălțime E- 
lende—Congo și alți 
7 peste 2 m), 4,68 
m la prăj’ină (Bur
ger, Africa de Sud); 
la* lungime, 
din Nigeria 
7,60 m. La triplu 
salt, o singură per
formanță de valoare 
mondială Igun (Ni
geria) 16>27 in. 
Trebuie să remar
căm absența celui 
săritor de înălțime 
dris care datorită funcției sale în 
statul Ciad (ministru al sportu
lui) a abandonat activitatea atle
tică după Jocurile de la Tokio. 
La triplu salt, în afara lui lgun 
care este de altfel al doilea și 
la înălțime cu 2,07 m (deși nu 
măsoară decît 1,78 m), mai 
menționăm pe nigerianul Ogan cu 
16,05 m și senegalezul Dia Man
sour cu 15,94 m. Un trio despre 
care se

La
Botha (mulți ani cel mai bun de 
pe continent}, a cedat intîieta- 
tea unui aruncător din Maroc, 
Akka (1,97 m și 120 kg>, care 
a ueușit 18,08 m. La disc și 
suliță cele mai bune performanțe 
sînt. 54,45 m (Malan — Africa 
de Sud) și 71,52 m (Oyakhire— 
Nigeria). Atît la greutate cît și 
la disc, cea. mai mare speranță 
este însă un tînăr de 18 ani cu 
un gabarit impresionant. Se nu
mește Van Reenen, măsoară 2,0'2 
m înălțime și cîntărește 116 kg.

Sportivii etiopieni sînt printre cei i. 
maratoniști ai lumii. De 
dreapta: D6nissie Wolde, 
și dublul campion olimpic

la stî 
Mamo 
Bikila

mai bun 
M ah am at I-

in Ia

va mai auzi în viitor, 
greutate, sud-africanul

A aruncat 17,83 
dar numai 49,62 m la di 
mai solid chiar decît 
Proba de ciocan se pare < 
place africanilor căci cel 
rezultat de pe acest c 
este de numai 56,36 m.

La femei, rezultatele $ 
slabe decît cele de Ia 
Cele mai bune atlete sînt 
Africa de Sud, dar nici c 
manță nu este de valoa 
dială. Doar rezultatul ( 
la 200 m al atletei Co; 
poate fi luat în consider

Ce se remarcă însă, e 
tul că statele africane 
mare accent pe atragerec 
tului în practicarea atlel 
pe o selecție cît mai bun 
z uitatele stau mărturie, 
continuă creștere de la a 

în plus, cererile mereu 
de de antrenori străini 
pregătirea sportivilor afr 
rată interesul deosebit pe 
manifestă pentru atletisir
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