
Astăzi, la Bremen

jncurează intr-o sene 
cu Christine Caron

lăzi și mîine vor avea loc în bazinul 
15 m din Bremen (R.F.G.) întrecerile 

de a X-a ediții a tradiționalului con- 
internațional de înot. In proba de 100 

>ate, Cristina Balaban va concura într-o 
cu fosta recordmană a lumii Christine 

n, recordmana mondială la 400 m li- 
Marta Randall (S.U.A.), Brigitta Haag- 
(Suedia) și Marla Balia (Ungaria), iar 

;rla de 200 m spate va avea ca adver- 
pe Pokey Watson (S.U.A.), Ann Kris- 
Nystrom și Lena Bengtsson (Suedia), 
ana Masenzi (Italia). In ceea ce priveș- 
e brasistul nostru Vasile Costa, el va 

de înfruntat, atît la 100 m cit și la 
a, înotători de valoare ca vest-germanii 
, Donners, Roos, Mrazek, francezul G. 
ț americanul Andersson și maghiarul 
enkey.

Fotbaliștii de la Steagul roșu
s-au inapoiat in patrie

■ară, în jurul 
18, s-au înapo- 
n patrie fotba- 

de la steagul 
care, după 

se știe, au evo- 
miercuri la 

dona în cadrul

competiției „Cupa o- 
rașelor tîrguri“. De 
la aeroportul Bă- 
neasa, el și-au con
tinuat călătoria cu 
autobuzul spre Bra
șov,

V. Costa, recordmanul tării (1:12,0) 
la 100 m bras este gata de start... 

Foto : T. Roibu
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Cum s-a ajuns la DISCUȚII

6,54 m la lungime și 23,8 pe 200 m?

lCTUALITAȚI
Rll FOTBALIST! RO
II EVOLUEAZĂ Mîl-
NE LA LECCO

iă „triunghiularul" e- 
or de tineret. Italia 
>mânia — Austria, e- 
noastrâ, care se află 

titinuare în Italia, ur- 
i să susțină două 
ri amicale. Primul 

ele va avea loc 
, cînd tinerii fotba- 
români vor întîlni 
a Leceo.

de specialitate numele al
tor echipe calificate în tu
rul al II-lea al „Cupei 
Sportul popular" : C.S.M.S. 
Iași, înainte Baia Mare, 
S.S.E. Tg. Mureș, Straja 
Lupeni, S.S.E. Oradea, 
S.S.ll. Craiova (juniori). 
Lie. nr. 2 Iași, Racheta Ba
ia Mare, S.S.E. Tg. Mureș. 
S.S.E. Petroșeni, 
Oradea și S.S.E. 
(junioare).

Tricoul 
Craiova

BOXREUNIUNE DE 
LA „FLOREASCA"

te, cîțiva dintre puglliștil 
Cruntași din Capitală. Reu
niunea cuprinde 13 partide, 
dintre care 6 de juniori. 
Iată programul meciurilor 
de seniori : I. Nica (Dina
mo) — Șt. Constantin (Se
mănătoarea), M. Ene (Di
namo) — Gh. Stăncuț (Me
talul), Gh. Bâdoi (Dinamo) 
— A. Zaibel (Steaua), I. 
Militaru (Voința) — I. Cră
ciun (Metalul), Gh. Preda 
(Dinamo) — V. Marinescu 
(Olimpia).

Publicarea 
performanțe 
ților români 
pe «cara 
constituie un prilej de bucurie 
pentru rezultatele înalte obți
nute la unele probe, de întris
tare față de rămînerea în urmă 
la altele și mai ales de îndemn 
■spre analiză și acțiune a tuturor 
iubitorilor acestui sport. Pentru 
ca bogatul material publicat de 
ziarul „Sportul popular* să nu 
rămînă doar un document sta
tistic, ci să capete viață și re-

oelor mai bune 
din 1965 ale atle- 
și etaloaaarea lor 

valorilor europene

flectare în activitatea 
torică și metodică a 
lui nostru este necesar, ca pe 
baza lui, să fie organizată o 
discuție largă cu participarea 
specialiștilor din toate 
niile ce pot influența bunul 
mers al acestui sport.

O astfel de discuție poate 
duce la cunoașterea nemijlocită 
a cauzelor care au 
progresul, stagnarea 
sul performantelor 
noștri fruntași și la un prețios 
schimb de experiență privind

organiza- 
atletUmu-

domc-

determinat 
sau regre- 

atl eților

concepția, metodele și mijloa
cele întrebuințate de antrenorii 
care i-au pregătit.

Pornind de la aceste consi
derații vom încerca să creăm 
o primă bază de discuție asu
pra unor rezultate obținute de 
două dintre atletele noastre 
fruntașe — Viorica Viscopolea- 
nu și Ioana Petrescu.

Așa după cum este cunoscut, 
aceste două sportive au reali-

dr. MIRON GEORGESCU
(Continuare tn pag. a 6-a)

In campionatul de hochei

Azi, derbiul Steaua-Voința
ECHIPE CALIFICA- 

N „CUPA SPORTUL 
JLAR" LA HANDBAL

cursul zilei de ieri au 
comunicate federației

Ringul de box a lost In
stalat din nou In centrul 
sălii Floreasca. Mîine, în- 
cepînd de la ora 9,30 își 
vor disputa întîietatea, tn 
cadrul unei reuniuni amica-

CLASAMENTUL PRIMI
LOR NOȘTRI JUCĂTORI 
DE TENIS PE ANUL 1965

ITUNNI NE ÎNTlLNIM
A MECI

II... LA REVEDERE!
• DE CE ECHIPA FEMININA DE VOLEI 

DE LA METALUL BUCUREȘTI A A- 
JUNS PE ULTIMUL LOC ? 0 FACE AN
TRENAMENT CINE VREA e JOCURILE 
ÎN DEPLASARE, ADEVĂRATE EXCURSII
• JUNIOARELE STAU PE BANCA

REZERVELOR

ei ce iubesc voleiul și îl urmăresc duminică 
tminică au rămas surprinși de locul ocu- 
n clasament la sfîrșitul turului seriei 1 
jgoriei A de echipa feminină Metalul București, 
ei ce au văzut-o la lucru nu s-au mirat de loc, 
ițind nivelul extrem de scăzut al jocului prac- 
de ea.
se petrece cu această echipă care cu ani în 
avea cu totul altă comportare ? Acum, în pe- 

i pregătitoare pentru retur, am căutat să aflăm 
le care au dus la această situație și mai ales 
dem ce e de făcut pentru ca Metalul să nu 
me să se prezinte doar în postura de figurantă 
npionatul republican.

întîi, însă, să urmărim evoluția echipei 
parte a campionatului Primele trei etape 

nat tot atîtea înfrîngeri, siluind Metalul 
10 (ultimul). A urmat o victorie puțin scontată 
cu Penicilina, la Iași!) și locul 8 In clasa- 
Credeam că aceasta va constitui un adevărat 

" pentru componentele lotului și pentru antre- 
lor. Dar cele 5 jocuri care au urmat s-au sol- 
i... 5 noi înfrîngeri, Metalul nereușind să cîș- 
ecît un singur set I... La sfîrșitul turului echipa 
enit pe ultimul loc, cu următorul bilanț: 9

o victorie, 8 înfrîngeri, 8 seturi cîștigate și... 
rdute I Cifrele acestea reflectă exact compor- 
echipei. Jocul prestat a fost (cu excepția me
de la Iași și a unui set în jocul cu Dinamo) 

îspunzător. Cine a urmărit, evoluția metalur- 
>r (le spunem „metalurgiste* după titulatura 
iei, fiindcă jucătoarele, vom vedea, nu au 
comun cu metalurgia) a rămas surprins de 

lor cu totul rudimentar. Jucătoarele comiteau 
i elementare (la primirea serviciului, la repu- 
mîngii în joc), fără să mai vorbim de 

ite tehnice mai pretențioase, ca pasele în 
1 și cele pe spate, dublarea a lacului și a 
i. De multe ori, jucătoarele se încurcau 
a, nu-și sincronizau acțiunile, de parcă

în 
au 
pe

alte 
dia- 
blo- 
una 
n-ar

CONSTANTIN A1TXF

(Continuare în pag. a 4-a)

Au fost definitivate cla
samentele primilor jucători 
români de tenis pe anul 
1965. Iată-le : bărbați : 1
I. Țîriac, 2. G. Bosch, 3. 
P. Mărmureanu, 4. C. Năs
tase, 5—6. D. Viziru și C. 
Popovici, 7. I. Năstase, 8. 
V. Serester, 9. Gh. Boaghe, 
10. s. Dron, 11. N. Mita, 
12. I. Cherecheș, 13. C. Du
mitrescu, 14. V. Marcu, 15. 
I. Santeiu; femei: 1. Eca- 
terina Horșa, 2. Iudit Di- 
bar, 3. Eleonora Dumitres
cu, 4. Mariana Ciogolea, 5. 
Agneta Cun, 6. Vera Rado, 
7. Sanda Ciogolea, 8. Ane
ta Verone, 9. Letlția Gîju, 
10. Lucia Tănăsescu, 11. 
Felicia Bucur, 12. Marta 
Sarcadl, 13. Florica Butoi, 
14. Daniela Sotirlu.

Ieri o etapă calmă
Așa a fost în prece

dentele manșe ale cam
pionatului, așa «-au pe
trecut lucrurile și ieri, 
în oea de a IV-a etapă 
— penultima — a între
cerii pentru titlul de 
campioană a țării. Adi
că, fiind programate în- 
tîlniri între echipele 
fruntașe și cele din coa
da clasamentului, jocu
rile au fost mai puțin 
interesante, urmări ndu-se 
mai mult fie menajarea 
forțelor în vederea me
ciurilor de mîine. fie în
treceri „paralele*, cum 
ar fi cea din clasamentul 
golgeterilor. Astfel că 
majoritatea oelor prezenți

Datele „europenelor44
de volei (juniori)

După cum am anunțat, 
în Ungaria vor avea loc 
anul acesta primele cam
pionate europene de volei 
deschise juniorilor și ju
nioarelor. Forul ma
ghiar de specialitate, or
ganizatorul întrecerilor, a 
făcut cunoscut federației 
noastre de specialitate 
datele între care se

Bu-vor desfășura, la 
dapesta, cele două com
petiții, și anume : de 
la 21 iulie și pînă la 1 
august. Totodată, fede
rația de volei a Ungariei 
a comunicat că echipele 
vor putea folosi jucătoa
re și jucători născuți la 
1 ianuarie 1946 sau mai 
tineri.

,S<-

Pași spre

măiestria sportivă

pe patinoarul artificial 
asistau la meciurile de 
ieri, comentînd... mult 
așteptatul derbi de azi 
dintre Steaua și Voința.

Dar, cum noi cronica
rii sportivi avem încă un 
răgaz de timp pînă în 
momentul în care va tre
bui să facem comentariul 

al acestui
ce s-a pe- 
etapa peaa-

cele două

(pe... „viu”) 
joc. să vedem 
trecut ieri în 
ultimă.

Dimineața,
echipe care au inaugurat 
programul acestei etape 
au abordat jocul lor în 
mod cu totul diferit : 
Voința M. Ciuc nu avea 
altă preocupare decît ca 
toți jucătorii să-1 ajute 
pe Iuliu Szabo în lupta 
pentru supremație în cla
samentul golgeterilor, iar 
Tîrnava Oilonhei să pri
mească cît mai puține 
goluri. Rezultatul : 19— 
2 (2—0, 11—1, 6—1) a 
(ost din toate punctele de 
vedere favorabil jucăto
rilor din Miercurea Ciuc. 
Pe lîngă victoria obținu
tă. ei au reușit și să-1 
„împingă* pe Iuliu Sza
bo mult în fruntea clasa
mentului golgeterilor, a- 
cest valoros hocheist rea- 
l'wînd o performanță uni
că în campionatul nos
tru. deoarece a însori» 
10 din oele 19 goluri ale

T

timpului, în M. Ciuc—partida V oinfa 
desfășurat la poarta lui Or

Majoritatea
Tîrnava Odorhei, jocul s-a 
ban (Tîrnava), pe care îl vedem in fotografie intervenind 
cu succes la o acțiune de

(deci, mai 
la sută !).

echipei sale 
mult de 56 
Astfel, I. Szabo are acum 
la activul său 40 de go
luri, față de cele 29 ale 
lui Calamar (Steaua) și 
Gali (Tîmava). Celelalte 
puncte au fost înscrise 
de Andrei (2), Ioanovici 
(2), C. Antal (2), Utvos 
(2), A. Balint (Voința), 
Van și Peter (Tîrnava)

★
După-ainiază. în primul 

joc al cuplajului Dinamo, 
cu un efectiv redus (au 
lipsit Dumitraș, Florescu, 
Pană) nu a avut totuși 
ficultăți să întreacă 
Știința Cluj, întărită 
cei patru juniori de la 
Constructorul București. 
Scorul final 7—2 (2—1, 
5—1, 0—0) a fost reali
zat de Boldescu 5 și Fe- 
nici 2 pentru Dinamo și 
de Godri și Moiș peutru 
Știința Cluj.

Ultimul joc a avut as
pectul unei partide de an
trenament. Steaua, și ea

di-
pe
cu

T'

Profesoara Olga Borangic-Mironescu a abandonat activita
tea competițională la atletism (în mai multe rînduri a făcut 
parte și din echipa reprezentativă), dedieîndu-se muncii peda
gogice. Ea conduce acum antrenamentele micilor atlete de la 
Palatul pionierilor din București. Profesoara Olga Mironescu 
esț§ convinsă că dintre harnicele sale eleve se vor ridica, nu 
peste multă vreme, atlete de frunte.

Foto : R. Teodor

atac a Voinței.
Foto: A. Neagu

o serie de titulari 
Szabo, Cal am ar, Cza- 
a realizat o victorie

fără 
(G.
ka)
comodă în fața Științei 

București cu scorul de 
8—1 (2—0, 4—0, 2—1). 
Meciul a distrat publicul 
doar în final unde cele 
două echipe căutau să 
păstreze pucul făcînd abuz 
de pase, dar fără să a- 
menințc porțile. Au în

scris I. Hollo 2, Trăușan 
2, Gheorghiu 2, Vacar și 
Varga pentru învingători 
și Tăbăcaru (în ultimele 
secunde) pentru Știința 
București.

Programul de azi: ora 
9 — Știința Cluj — Tîr
nava Odorhei ; ora 17 — 
Dinamo-Șliința București; 
ora 19 Steaua-—Voința 
Miercurea Ciuc.

CĂLIN ANTONESCU

TENIS 
ÎN SALĂ

tn cadrul pregătiri
lor ne care lotul re
prezentativ de tenis 
le efectuează în vede
rea participării la 
„Cupa Davis“ și la 
celelalte competiții in
ternaționale din actua
lul sezon, în aceste 
zile are loc la Hune
doara un concurs de 
verificare a jucători
lor noștri, fruntași. 
La întreceri participă 
Petre Mărmureanu, 
Ilie Năstase, Con
stantin Năstase, Giin- 
ther Bosch și Con
stantin Popovici. Ab
sentează Ion Tiriac 
—campionul țării — 
care se află în se
siune de examene. 
Concursul se desfă
șoară în noua sală de 
sport „Constructorul* 
din Hunedoara.



Sportul in școli 
și universități

Din an in an ciește interesul elevilor fată de liceele 
cu program special de educație fizică. In fotografie: 
o fază dintr-un meci intre echipele liceelor sportive din
București și Oradea, desfășurat in sala MJ. din calea 

Dorobanților
Foto: V. Bageac

D
upă o vacanță plăcută, elevii s-au reîntors în 
școli pentru a relua firul... lecțiilor. In schimb, cei care 
vor beneficia în curînd de „un timp de odihnă" sînt 
studenții. Elevilor și studenților le-am pregătit pentru 
astăzi o pagină în care le înfățișăm activitatea rod
nică ce se desfășoară la liceul nr. 3 din Brăila, pre
cum și părerile șefilor de catedră de la Universitatea 
„Al. I. Cuza" din lași și Institutul de Medicină și Far
macie din București, despre pregătirea fizică și spor
tivă a studenților din anul I. După cum se vede, ma
terialele se adresează în egală măsură și profesorilor 
de educație fizică, astfel că cercul discuției se lărgește. 
Despre părerile exprimate în aceste materiale și - 
în general - despre tematica paginii așteptăm scrisori 
de la elevi, studenți și profesori. Și nu numai atît. 
Așteptăm materiale care să înfățișeze activitatea ce 
se desfășoară în școala, liceul sau facultatea undie 
învață.

■■ ■■■» MM MM MM HMB MM MM MM Mi MM MM MM MMI Mi

„O temă care 
m a preocupat 
de mult"

In fiecare an mii de tineri absol
venți de liceu își îndreaptă pașii spre 
Institutul de Medicină și Farmacie 
din Capitală, călăuziți de dorința de 
a deveni medici stomatologi, pediatri, 
farmaciști etc. Peste 3 500 de tineri În
vață în prezent la I.M.F. București. 
De aceea, am considerat necesar să 
luăm un interviu lectorului univer
sitar octavian bănățean. 
șeful catedrei de educație fizică de 
ia I.M.F. privind preqătirea sportivă 
a proaspeților studenți.

Prin „mîiniie" tovarășului Bănă
țean și ale celorlalte 12 cadre di
dactice care lucrează la catedra de 
educație fizică de aici au trecut mii 
de studenți, cu care s-a lucrat în 
cadrul lecțiilor de educație fizică.

— Aș vrea să vă spun de la În
ceput — profitind de acest prilej — 
că problema pregătirii fizice a ab 
solventilor liceelor mă frămlntă do 
mult timp.

— Concret, care este părerea dv?
— Pentru a Întregi cele spuse as 

vrea să amintesc faptul că am În
cercat și după multe experimentări 
am realizat, o lucrare despre „nivelul 
de pregătire a tinerilor care au pă
șit pe poarta institutului". Am în
ceput atunci cu studierea normelor, a 
posibilităților și cunoștințelor sporti
ve ale studenților din anul I din 
patru institute bucureștene. Expe
rimentul cu 3 700 de studenți ne-a 
dus la concluzia că pregătirea ab
solvenților de liceu nu este Încă la 
nivelul cerințelor actuale ale educați
ei fizice și sportului, că In acest 
sens mai trebuie lucrat mult.

— Care sînt rezultatele cele mai 
recente ?

— In acest an școlar, la I.M.F. 
«a intrat peste 700 de studenți. Fi
rește, pentru a-i cunoaște, pentru a 
ne da seama cu cine lucrăm și cum 
trebuie să lucrăm am procedat Ia 
organizarea concursurilor de trecere 
a normelor. Am luat ca etalon nor
mele prevăzute in concursul pentru 
cucerirea Insignei de polisportiv. La 
băieți acestea se realizează In pro
cent de 75 la sută. La fete, Insă, 
situația este mult diferită. Procen
tul celor ce Îndeplinesc normele este 
foarte mic.

Cred că există în acest caz și cir
cumstanțe atenuante, normele pen
tru fete sînt mai grele. Dar nu e mai 
puțin adevărat că fetele vin din li
ceu cu o slabă pregătire fizică. In 
1963—64 de pildă, după 7—8 luni de 
activitate organizată performanțele 
au crescut In valoare, lată clteva e- 
xemple care confirmă cele spuse ■ 
la greutate (normă 6 m), In toamnă, 
deci imediat după venirea la /acuita
te, doar 14,36 la sută au trecut nor
ma, In primăvară — 33,16 la sută. 
La 100 m (17,5 sec.) 23 la sută toam
na și 45 la sută primăvara. La pro
bele de 500 m și lungime normele 
stabilite slnt mai accesibile, 73 la 
sută din studente au reușit să le 1n 
deplinească.

— Ce părere aveți despre jocurile 
sportive, care In ultimii ani au „prims" 
mult în liceele noastre 7

— Da, jocurile sportive au lot mai 
mulți adepți In rindurile elevilor, In 
timp ce atletismul a pierdut teren. 
La campionatele universitare parti
cipă zeci de echipe de volei, handbal 
și fotbal, In timp ce la atletism mul
te centre universitare nu slnt repre

zentate la toate probele. Fenomenul 
acesta ar trebui să dea de glndit 
profesorilor de educație fizică din șco
lile generale și licee.

— In ultimul timp în mai toate 
institutele s-a desfășurat „Cupa ani
lor I". Cum apreciați nivelul acestei 
competiții și perspectiva ei ?

— „Cupa anilor I“, organizată pen
tru prima oară la I.M.F. București, 
este deosebit de importetntă. Este 
primul contact cu sportul In faculta
te, este o utilă verificare și ne ara
tă posibilitățile noilor noștri studenți. 
In orice caz, dorim ca de Ia ediție 
la ediție „Cupa anilor 1“ să crească 
In valoare, să descopere elemente 
talentate. Acestea depind însă în 
cea mai mare măsură de profesorii 
care lucrează cu elevii la orele de 
educație fizică

★
Vorbind despre nivelul de pregătire 

a absolvenților de liceu trebuie să 
amintim, firește, și despre munca pro
fesorilor de educație fizică ce s-au 
ocupat de pregătirea actualilor stu
denți. La acest capitol am considerat 
necesară această... completare a noas
tră.

Ar fi greșit dacă nu am recunoaș
te activitatea desfășurată de cei mai 
mulți dintre profesorii de educație fi
zică care lucrează în licee. Sportul 
în școală a făcut progrese în 
anii din urmă, s-au ridicat talente 
deosebite, performeri cu care ne 
mîndrim. Dar trebuie să spunem că 
s-a făcut încă puțin... Nivelul pre
gătirii sportive al multora dintre 
elevi este nesatisfăcător, iar multe 
dintre performanțele înregistrate în 
competițiile sportive școlare fiind de
parte de a ne mulțumi. Profesorii 
de educație fizică au datoria de a 
munci cu consecvență, folosind din 
plin toate posibilitățile și cunoștin
țele lor pentru ca sportul școlar să 
se situeze la nivelul cerințelor ac
tuale.

C. ALEXE

DIRECTORUL
NOSTRU...

Foarte puțin! Știați că...
In vechea capitală a Moldovei numă

rul studenților a crescut simțitor anul 
trecut. Sute și sute de tineri au trecut 
cu bine prin sita deasă a concursului 
de admitere și acum se pregătesc cu 
sîrguință în cadrul diferitelor facultăți. 
Neinclusă în concursul amintit, educația 
fizică a constituit însă obiectul unui 
larg sondaj. în luna octombrie pe sta
dionul „23 August" din Copou cei peste 
1 000 de studenți din anul I al facultă
ților Universității „Alexandru Ioan Cuza" 
din Iași au participat la un concurs at
letic în care normele de control au fost 
cele prevăzute în regulamentul Insignei 
de polisportiv. Rezultatele acestui con
curs vorbesc despre pregătirea fizică și 
sportivă a absolvenților liceelor și, toc
mai de aceea, am ținut să discutăm cu 
șefa catedrei de educație fizică, lector 
EUGENIA RAICU, despre semnificația 
lor. Am început cu rezultatele propriu- 
zise.

— Performanțele realizate de studen
ții din primul an — adică de absolvenții 
liceelor, promoția 1965 — sînt ceva mai 
bune decît cele din anii precedenți. Cu 
toate acestea, ele nu se situează la ni
velul cerințelor actuale. Cîteva exemple 
sînt edificatoare. La băieți, de pildă, 
28,6 la sută n-au putut îndeplini baremul 
de 15 secunde pe suta de metri, 24 la 
sută n-au putut sări 4 metri la lungime, 
iar 35 la sută n-au putut arunca greuta
tea peste 8 metri. La fete situația se 
prezintă și mai puțin satisfăcătoare î 70 
Ia sută dintre studentele noastre din 
anul I n-au putut alerga suta de metri 
în 17,5 secunde, iar 75 la sută n-au putut 
sări la lungime 3 metri...

— Cum apreciați această situație ?

— N-aș vrea să-1 acuz pe colegii mei 
de la licee de lipsă de preocupare, dar 
rezultatele pe care le-am înfățișat o fac 
și fără... ajutorul meu. Preocupați de 
examenul de maturitate și de concursul 
de admitere în facultăți, tinerii negli
jează în ultimul an de școală sportul, 
deși îmbinarea pregătirii pentru exame
ne cu sportul le-ar fi de real folos. Dar, 
faptele se petrec așa cum v-am spus 
mai înainte. în condițiile amintite, este 
firesc ca absolvenții liceelor să aibă o 
pregătire fizică ceva mai redusă. Dar de 
aici și pînă la a alerga suta de metri 
în 23 de secunde, a sări 1,5 m la lun
gime și a arunca greutatea la 3 m, cum 
au făcut-o Adriana Ursache — provenită 
de la liceul nr. 2 din Iași, Maria Chiri- 
ță — liceul nr. 2 din Bacău, Maria Po
pescu —- liceul din Rădăuți ș.a. este o 
distanță inacceptabilă. Astfel de exem
ple (18—20 secunde la 100 m, 3—4 m la 

Elevii ca și profesorii liceului nr. 3 din Brăila vorbesc 
cu respect deosebit despre tov. prof. ANDREI NICO- 
LESCU, directorul liceului. Și faptul că în discuție îl 
numesc „directorul nostru* te face să intuiești, alături 
de respect, dragostea pe care elevii o nutresc acestui 
eminent dascăl de latină din orașul de pe malul Du
nării...

Părul nins de ani arată că vremea și-a lăsat amprenta. 
Dar numai acolo. Pentru că tov. Nicolescu are o inimă 
la fel de tînără ca și generațiile care an de an se in
struiesc, învață din cultura agonisită de el prin truda 
a peste trei decenii. Și una dintre mărturiile elocvente 
ale tinereții sale este simpatia pe care o dovedește față 
de exercițiile fizice, față de sport. înțelegînd pe deplin 
contribuția educației fizice la menținerea vigoarei, a 
sănătății, la dezvoltarea capacității de a percepe noțiu
nile complicate ale științei, „directorul nostru* s-a stră
duit și a reușit să asigure condiții optime pentru des
fășurarea orelor de educație fizică și pentru organi
zarea unei bogate activități competiționale. Sala de 
sport — refăcută și bine utilată — terenurile de baschet 
și volei, sectoarele de aruncări și sărituri din curtea 
școlii au permis elevilor de aici să practice sportul pre
ferat și — cu ajutorul profesorilor de educație fizică 
VASIL.E MANEA și ION LEU — să pășească chiar pe 
drumul măiestriei sportive. O dovedesc cei 157 de spor
tivi clasificați, cei doi atleți selecționați în lotul națio
nal de juniori și numeroasele diplome, plachete și cupe, 
cucerite de reprezentativele liceului în competițiile la 
care au participai în ultimii ani.

Desigur, condițiile asigurate au avut o import, 
pondere în dezvoltarea sportului Ia liceul nr. 3 
Brăila. Dar, alături de ele, se cuvine subliniat și un 
aspect. Este vorba de faptul că directorul licei 
tov. Andrei Nicolescu, stimulează permanent ac 
tatea sportivă a elevilor. Nu există competiție pe șc< 
sau pe oraș în care sportivii-elevi să nu se bucure 
prezența „directorului nostru", să nu simtă încuraj; 
lui. După fiecare întrecere, „premianții sportivi" 
chemați în cancelarie și felicitați în fața profesor 
Cu prilejul fiecărei adunări pe școală, prof. Andrei 
colescu vorbește despre munca elevilor în pregăt 
sportivă, subliniază necesitatea armonioasei îrnpL 
între învățătură și sport.

Din inițiativa sa, la finele anului școlar se desfăș< 
întreceri sportive între promoția care a absolvit 
„elevii cei mari* ai liceului. Cu acest prilej, absolve 
predau urmașilor, în cadru festiv, tricourile repre: 
tativei liceului. Sînt momente emoționante pe care 
itorii ingineri, tehnicieni, profesori sau medici ni 
vor uita niciodată. Ele îi vor menține atașați de șcc 
de sportul pe care l-au îndrăgit în anii de liceu.

Iată de ce elevii și profesorii îl iubesc pe „direct 
nostru". (întotdeauna ai sentimentul că, în fapt, ei s 
„părintele nostru"). Și acesta este numai unul di 
considerente, pentru că mai sînt și altele...

HRISTACHE NAU

lungime șl 4 m la aruncarea greutății) 
am avut și la băieți : Ștefan Lucan de 
la liceul nr. 6 din Iași, V. Păvăloaia — 
de la liceul din Borca, C. Moroșanu de 
la liceul nr. 1 din Pașcani ș.a.

— Este clar. Exemplele pe care ni 
le-ați dat dovedesc slaba muncă des
fășurată de unii profesori de educa
ție fizică de la liceele amintite. Lip
sa de conștiinciozitate profesională pe 
care o scoate în evidență nivelul 
scăzut al pregătirii unui număr 
de absolvenți ai liceelor îngreuiază 
desigur munca pe care trebuie s-o 
desfășurați în cadrul facultății.

— Este foarte greu să lucrezi cu tineri 
care nu știu să arunce mingea la coș, 
care n-au tras niciodată pînă acum la 
o poartă de handbal sau care nu dove
desc nici minimum de cunoștințe în 
vreo probă atletică. Trebuie luat totul 
de la început. Desigur, nu acestea sînt 
sarcinile catedrei de educație fizică de 
la Universitate. Ziarul „Sportul popular44 
a criticat atitudinea unor profesori de 
educație fizică din regiunea Iași și spe
răm că, avînd sprijinul secțiilor de în
vățăminte ei — și alții — vor reuși să 
ridice nivelul calitativ al muncii în șco
lile generale și în liceele în care acti
vează.

— Ne spuneați Ia început că situa
ția este, totuși, întrucîtva mai bună 
decît în anii trecuți. La ce vă re
fereați ?

— La faptul că anul acesta, printre 
noii studenți am găsit și elemente foar
te bine pregătite. Se poate spune că au 
o bună pregătire studenții care ne-au 
venit de Ia liceele din Bîrlad, Roman, 
Galați, Dorohoi, Piatra Neamț și Con
stanța. Dar, din nou nu pot încheia 
fără a aminti că de pildă lașul nu ne-a 
dat nici un element bine pregătit la 
atletism și gimnastică, că nivelul pregă
tirii fizice și sportive al absolvenților de 
la liceele din Bacău, Pașcani, Craiova șl 
Rădăuți (firește, al celor care se află 
în facultățile Universității) lasă de do
rit.

Așadar, din cele relatate de tovarășa 
lector Eugenia Raicu reiese că în u- 
nele licee profesorii de educație fizică 
nu muncesc cu simț de răspundere.

Exemplul profesorilor de educație fizică 
de la liceele nr. 1 din Ploiești, nr. 3 
din Brăila, nr. 1 din Rm. Vîlcea și altele 
ar trebui să constituie un puternic sti
mulent pentru toți colegii lor.

REP.

... în cadrul Scolii profesion 
de mecanici agricoli din Caia 
se desfășoară o frumoasă act 
tate sportivă ? Cei 850 de el< 
membri ai UCFS, cuprinși în a 
ciatia sportivă „Tînărui mecani 
tor" activează în secții pe ram: 
de sport ca atletism, volei, foil 
handbal, tenis de masă si S 
Printre elevii fruntași în sport 
implicit, la învățătură), se t 
D. Oncică, V. Radulescu, C. Pr 
teasc

A. Oachea, corespondet

... la Oradea, campionatele 
clase se bucură de mult inter 
Cele mai bine organizate sînt < 
din cadrul asociațiilor sportive 
liceelor nr. 2 și nr. 3 și Școlii a 
cole

I. Boitoș, corespondet

.. la Școala generală din, s: 
Cornățel, raionul Costești, „'T 
tatea sportivă a elevilor este fo: 
slabă ? Explicația : lipsa de j 
ocupare în angrenarea elevilor 
sport a profesoarei de educație 
zică Gherghina Marin.

I. Fețeanu, corespondei

... elevii Centrului școlar agi 
din Bistrița, regiunea Cluj, 
mari amatori de sport ? Cu sp: 
nul conducerii școlii (director : 
Al. Petrunjel), al asociației spoi 
și al profesorului de educație fi 
L. Pascu, numeroși elevi de aici 
participat la întreceri de atlet 
handbal, volei și baschet.

I. Toma și D. Deac. 
corespondenți



tcă cineva ar Iace un sondaj pen- 
irttocmirea unui Clasament al 

r mai buni baschetbaliști ieșeni 
ultimii zece ani, pe primul loc 
igura, cu siguranță, Ștefan Vișo- 
. Și pe bună dreptate. Și azi 
>a C.S.M.S., din campionatul ca
riei A seria a Il-a, are In Vișo 
unul dintre jucătorii săi de bază, 

nalte meciuri, pe foaia de arbl- 
In dreptul numelui său, stă scris 

nai mare număr de puncte mar

că stai de vorbă cu acest bas- 
ialist, Iți dai seama că ai de-a 
cu un om pentru care sportul 
o mare pasiune. Depânlnd firul 
tirllor sportive, Vișoianu lși a- 
ește cu multă plăcere de cele 16 
uri internaționale pe care le-a 
nul în echipa ieșeană, apoi de un 

dramatic In compania Iui Di- 
> Tg. Mureș, clnd ieșenii erau 
uși cu 20 de puncte, iar el a 
ntat handicapul Înscriind de unul 
ir 33 de puncte și a jucat plnă 
a căzut jos leșinat.

>ar să-i lăsăm pe baschetbalistul 
5 vi-1 prezentăm pe inginerul 
tom Ștefan Vișoianu.
clțiva kilometri de Iași se află 

itatea Ciurea, o comună mare, 
7jurată de ogoare Întinse, II- 
și vii. Aici, la Cooperativa agri- 
de producție din Ciurea, lucrează 
tginer principal Ștefan Vișoianu.

Pe urmele
„Sportul popular" nr. 4866 din 11 

rie a.c. a apărut la rubrica „Din 
organizației noastre" un material 

lat: „CIRCUMSTANȚE ATE
NTE! PENTRU CE In acest 
ial se critică faptul că asociația 
vă Chimica de Ia Combinatul de 
jăminte azotoase din Tg. Mureș 
trăiește viața și, ca urinare, ac- 

.ea sportivă din această asociație 
te nici măcar simbolică, sau cum 
enționa în material: ...„sportul... 

singurel, nu face casă burtă cu 
ii muncii de la Combinatul citi

urmare a publicării acestui mate- 
Clubul sportiv orășenesc din 

Iureș ne-a trimis un răspuns de- 
din care spicuim:

ipă apariția articolului au fost 
linele măsuri precise și în primul 
i fost organizată o ședință a con- 
i de conducere a asociației spor- 
entru a se prelucra articolul pu- 
în „Sportul popular". Ședința a 

oc in ziua de 17 ianuarie și au 
pul in afara membrilor consiliu- 
ecrelarul comitetului de partid, 
tirul comitetului U.T.C. și unii 
le secții din combinat. Cu acest 
s-a stabilit ca piuă la 11 februa- 
cind va avea loc adunarea gene- 

.(Sil

^PEDEAPSA
W 0 VENI... SF. AȘTEAPTĂ?
iiliul asociației sportive Victoria 
\T. din Galați este format din 11
i, în raport cu numărul membri- 
i această asociației (468). Au ales 
i în decembrie *64 pe cei mai 
lici dintre ei, cunoscători și pa-

ai sportului. Erau plini de op- 
, se si vedeau purtători ai în
de polisportiv, participant la 

suri atractive. lși vedeau maga- 
nă cu echipament achiziționat din
ii, se gîndeau la secții de tot Je
luite la federații etc.
useră vreo două luni. Iarna po

pe îndelete și puțini erau cei 
? mai gîndeau la sport. Marea lor 
Cate așteptau să răsară find ierbii 
perau că noul consiliu le va oferi 
suri sportive pe alese. Iarna a 
insa, așa cum trece în fiecare 

tmai că de astă dată a hiat cu 
. pe cîțiva dintre membrii consi- 
cure au plecat în alte munci. Mai 

i-a transferat președintele consi- 
Gh. Bocșaru. Numai că el a ple

Cooperativa are 3 844 ha teren agri
col, zeci de hectare de livezi și vii, 
450 bovine adulte, dintre care 250 
de vaci cu lapte etc. Ne-a povestit 
inginerul 'Vișoianu cum au reușit 
anul trecut cooperatorii din Ciurea 
să obțină o recoltă bună de grlu, cum 
au plantat 15 ha de pomi fructiferi, 
13 ha de vie, masiv ce va fi comple
tat anul acesta, cum muncește cot 
Ia cot cu membrii cooperativei In 
timpul campaniilor agricole și altele. 
Atlt conducerea cooperativei, cit și 
tehnicienii de la consiliul regional 
agricol slnt muljumiji de felul cum 
se achită inginerul Vișoianu de mun
ca Iul plină de răspundere.

Vorbind despre sportul din comu
na Ciurea aflăm că inginerul Vișo
ianu lși face simțită prezența și pe 
acest tărlm. Vara trecută a format 
o echipă de fotbal și In puținul timp 
liber pe care 11 are se ocupă de pre
gătirea unei echipe de volei. In 
toamnă a dat o mină de ajutor consi
liului asociației sportive de la coope
rativă In organizarea unei reușite 
„duminici cultural-sportive" la care 
au participat și sportivii din Cornești 
și Blrnova.

V-am prezentat — pe scurt — un 
om al zilelor noastre, care ne face 
cinste atlt la locul de muncă cit și 
pe terenul de sport.

T. RĂBȘAN

materialelor publicate
rală a asociației sportive — să se in
tensifice acțiunea do înscriere de noi 
membri UCIS astfel ca pînă la această 
dată numărul acestora să crească cu 
250. Comitetul U.T.C. se va ocupa de 
mobilizarea tinerilor la întrecerile Spar- 
tachiadei da iarnă în așa fel incit la a- 
ceste întreceri să participe minimum 200 
de concurenti. O dată cu adunarea ge
nerală pentru darea de seamă se va re
organiza și consiliul de conducere ul 
asociației.

Atlt conducerea clubului, cît și par
ticipanta la ședința organizată după 
apariția acestui articol au găsit juste 
cele semnalate și au făcut și alte pro
puneri pentru îmbunătățirea muncii 
la asociația Chimica — asociație care 
are reale posibilități de a desfășura 
o activitate de masă bine organizată. 
Pentru acest an se prevede ca numă
rul membrilor UCFS să se ridice la 
750, iar cotizația acestora să fie achi
tată în întregime. Unii dintre cei ce 
au discutat pe marginea acestui mate
rial și-au luat angajamentul să susțină 
mai consistent activitatea asociației 
sportive.

MENȚIONĂM FAPTUL CĂ 1N 
CURSUL ANULUI 1965 DIN PARTEA 
CLUPULUI NOSTRU S-AU FĂCUT 
REPETATE DEPLASĂRI LA ACEAS- 

cat fără să dea măcar bună ziua celor
lalți membri ai consiliului, l-a călcat pe 
urme secretarul D. Munteanu. Apoi și-au 
luat rămas bun unul cite unul alti 
membri ai consiliului reducîndu-l în vară 
pe la jumătate.

Membrii asociației tot așteptau și- 
credeau că-i glumă cu consiliul lor. Și 
tot aștepțiud a început din nou să cadă... 
zăpada. V enise iama lui *65 și de 
visurile lor din *64 praful se alesese. 
De unde să știe ei totuși că de fapt... 
participaseră la multe concursuri deve
nind chiar purtători ai Insignei de 
polisportiv 1 ! ! De participat nu... par
ticipaseră la nici un concurs, dar sim
bolicul consiliu rămas, voind să-și jus
tifice cu ceva existența, a raportat la 
clubul Oțelul uit număr de 40 de noi 
purtători ai Insignei. La rîndu-i, clu
bul i-a raportat consiliului regional 
UCFS și așa mai departe. Insigne n-au 
primit încă dar n-ar fi de mirare ca 
într-o bună zi consiliul asociației Victo 
ria să se pomenească cu cele 40 de bu‘

PREOCUPARE PENTRU INSIGNA 
DE POLISPORTIV

LA UZINA ELASTIC™

Consiliul asociației sportive de la 
uzina Elastic acordă importanța cu
venită organizării și desfășurării con
cursurilor pentru cucerirea Insignei 
de polisportiv. De la începutul anului 
și pînă acum au devenit purtători 
ai Insignei 53 da tineri și tinere.

Gh. Topîrceanu

...ȘI LA LICEUL OCNA SIBIULUI

Asociația sportivă Știința de la Li
ceul Ocna Sibiului se mîndrește cu 
numărul purtătorilor Insignei de po
lisportiv. în anul 1965 în această aso
ciație au devenit purtători ai Insignei 
273 de elevi. în prezent se pregătesc 
să devină purtători alți peste 200 de 
tineri.

D. Solomei

CREȘTE NUMĂRUL INSTRUCTORI
LOR ÎN ORAȘUL SIBIU...

în 35 de asociații sportive din ora
șul Sibiu au început să activeze în 
anul 1965 încă 450 de instructori spor
tivi, în 11 ramuri de sport. Astfel, la 
gimnastică au fost repartizați 137 de 
instructori, Ia tir 83, la turism 48, la 
handbal 43, la popice 26, la atletism

TA ASOCIAȚIE PENTRU A 0 ACTI
VIZA, DAR TOATE ÎNCERCĂRILE 
NOASTRE AU FOST ZADARNICE. 
APARIȚIA ACESTUI ARTICOL NE-A 
AJUTAT FOARTE MULT PENTRU 
IMPULSIONAREA ȘI ACTIVIZAREA 
ASOCIAȚIEI SPORTIVE CHIMICA.

ARTICOLUL A FOST FOARTE 
BINEVENIT ȘI EL CONTRIBUIE LA 
ÎMBUNĂTĂȚIREA MUNCII SPOR
TIVE LA ACEASTĂ ASOCIAȚIE, CA 
ȘI IN ALTELE CARE ÎNCĂ MAI MA
NIFESTĂ DELĂSARE.

Articolul „CIRCUMSTANȚE ATE
NUANTEI PENTRU CE?" găsindu-l 
just noi mulțumim redacției pentru aju 
torul acordat o dată cu publicarea lui, 
asigurînd redacția că o vom informa 
și în viitor despre rezultatele obținute 
la asociația sportivă Chimica, urmare 
a criticilor aduse atît consiliului de con
ducere al acesteia cît și clubului nos
tru".

— Consiliul e de acord ?
— Da ! N-a fost nimeni împotrivă I

câți. Sîntem curioși să aflăm cui vor 
fi distribuite cele 40 de Insigne și ce 
„ochi* vor face neașfeptații purtători! 
Nu se știe dacă unii dintre aceștia nu 
le vor pune frumușel pe masa consiliu
lui asociației spunînd că mai au puțin 
piuă la... pensionare / Sau s-ar putea 
să auzim ceva similar cit cele spuse de 
contabila Adriana Hurezeanu-Manolescu, 
devenită purtătoare a Insignei de poli
sportiv în anul 1964 printr-un sistem 
similar: „Am trecut probele de turism 
mergînd în excursie cu familia, pe cele 
de natație la ștrand cînd făceam... plajă 
Ce mai, pe toate le-am... trecut!"

Cu cotizația e o problemă și mai cu
rioasă. Pe întregul an 1965 doar 50 
la sută din membrii UCFS și-au achi
tat-o. Asta însă nu ne mai miră pentru 
că am găsit chiar membri ai consiliu' 
lui cu restanță pe tot anul trecut, prin
tre care M. Botez, responsabil organiza

29, la fotbal 18, la volei 20, la schi 
14 etc. Cu aceștia, numărul celor care 
conduc voluntar activitatea sportivă 
din orașul Sibiu s-a ridicat la 1450. 
Dintre noii instructori s-au eviden
țiat P. Todorici și K. Iosif (fotbal); 
Z. Helmut (handbal); V. Gavrilă (po
pice); D. Cruciat (tir); A. Opriș (tu
rism), C. Ivănuș (gimnastică), V. Pop 
(volei).

I. Ionesai

...ȘI ÎN RAION

Consiliul raional UCFS a acordat 
o mare atenție cursurilor pentru pre
gătirea de noi instructori, care să-șj 
desfășoare activitatea în comunele ra
ionului Sibiu. în anul 1965 au pri
mit carnete de instructori sportivi un 
număr de 154 de tineri și tinere, 
numărul total al acestora ajungînd 
la 343. Ei își desfășoară activitatea 
la atletism, fotbal, volei, oină și tu
rism. Printre asociațiile sportive care 
au acordat atenție pregătirii instruc
torilor se numără Sticla Avrig, Firul 
roșu Tălmaciu, Cibinul Electromontaj 
Cristian ș.a. Nu același lucru se poate 
spune despre asociațiile Recolta Spi
cul Sibiu, Recolta S.M.T. Turnișor etc.

T. Gheorghe

GALA DE FILME SPORTIVE

Cabinetul metodic al consiliului re
gional UCFS Brașov a luat inițiativa 
de a prezenta în orașul Sibiu o gală 
de filme pe teme sportive. Prinrre 
acestea au figurat demonstrații din 
baschetul american, gimnastică la pa
ralele, cal și sol, prezentarea lui Bru
mei și Iolandei Balaș, școala fotba
lului maghiar etc. Filmele au fost >-i 
zionate de peste 800 de spectatori

I. Iliescu

PATINOARELE 
SÎNT GATA DE START

Consiliul raional UCFS Sibiu aluat 
inițiativa de a organiza mai multe 
patinoare în comunele din raion. Ast
fel- s-au amenajat patinoare naturale 
în comunele Ocna Sibiului, Tălmaciu, 
Avrig și în orașul Cisnădie. La unele 
dintre aceste patinoare se vor orga
niza centre de inițiere pentru copii.

S. Dumitru

toric („girant* al președintelui consi
liului ), S. Toma, responsabil cu pro
paganda și alții. De altfel, cotizația în
casată a avut în unele luni o destina
ție necunoscută: 125 lei în luna mai, 
391 lei în septembrie, 115 lei în noiem
brie, 80 lei (nu se mai știe în ce lună) 
și altele, în total o sumă destul de fru
mușică, fără existența nici unui act jus
tificativ de predare la CEC și redistri
buire în funcție de treburile asociației. 
Unii spun că ar fi „păpat-o“ echipa de 
rugbi care activează in „calificări*. S-ar 
putea.

Cert este că membrii asociației spor
tive Victoria I.P.L.S.T. din Galați con
tinuă să aștepte. S-au obișnuit în cei 
aproape doi ani să tot aștepte. Dar, 
in nici un caz pînă la... sfântul aș
teaptă!

VASILE GODESCU 
COSTIN CHIRIAC

Buccgii și munții Baiului
Plecăm din Gara de Nord cu tre- 

nul special 3007, la ora 16,20 și du
pă circa 3 ore de mers ajungem la 
Sinaia. Ne continuăm drumul...

Sosiți la Cota 1500 în jurul orei 
22, ne așteaptă cabana așezată pe 
muntele Furnica.

înainte de a ne îndrepta spre dor
mitoare, schițăm itinerarul pentru 
ziua următoare.

... în timp ce soarele își trimite 
razele de foc în brazii încărcați de 
zăpadă ne continuăm drumul cu tele
fericul spre cabana Vîrful cu Dor, 
unde ajungem după circa 30 de mi
nute. Cabana Vîrful cu Dor este si
tuată în masivul Bucegi sub Curmă
tura Vîrful cu Dor, la o altitudine 
de 1885 m.

Ajunși aici, ne este greu să renun
țăm la o plimbare pînă la cabana 
Piatra Arsă (altitudine de 1950 m), 
amenajată și ea cu tot confortul mo
dern.

Admirăm imensitatea și frumusețea 
munților și ne îndreptăm spre tele
feric, pentru a avea timp să vizităm, 
la întoarcere, complexul turistic „Cota 
1400“

★
Pentru turiștii care coboară în gară 

la Bușteni, cel mai indicat este drumul 
spre cabana Gura Dihamului, așezată 
la poalele muntelui Măgura Cenușie.

După un scurt popas, ne vom con
tinua drumul, ureînd circa 30 minute 
pînă la bifurcația a două drumuri. 
Primul, spre stînga, ne duce la caba
na Poiana Izvoarelor unde vom ajunge 
după circa o oră. Cabana este așezată 
pe muntele Diham, la o altitudine de 
1 455 m. Spre cabana Diham, de la pri
ma bifurcație spre dreapta, vom merge 
circa o oră pînă la platoul vînătorilor 
și apoi, pe un drum fără dificultăți, 
vom ajunge la cabana așezată pe 
muntele Diham în masivul Buccgi, la 
o altitudine de 1 320 m.

Schiorilor li se oferă plăcute clipe 
de recreare și de practicare a sportu
lui preferat, printr-un număr mare de 
pîrtii aferente plecării din cabană. De 
aici se poate ajunge pe schiuri spre 
Predeal și Rîșnov.

★

Pentru turiștii coborîți la Predeal: 
în imediata apropiere se află cabana 
Clăbucet-Sosire. De aici se poate urca 
spre cabanele Clăbucet-Plecare și Gîr- 
bova, care oferă pîrtii speciale de an
trenament și concursuri pentru schi.

De la cabana Clăbucet-Sosire la 
Gîrbova se poate ajunge, fără a trece 
pe la cabana Clăbucet-Plecare, după ce 
am urcat primul versant pe o potecă 
bine amenajată care evită diferențele 
de nivel accentuate. De remarcat fap
tul că toate traseele mai sus-amintito 
sîct marcate prin table indicatoare.

ALEXANDRU SÎRBU

Masivul Rarău
Pentru iubitorii turismului de iarnă, 

ca și pentru schiori, cabana Rarău, 
situată pe culmea masivului cu ace
lași nume, între văile Moldovei și 
Bistriței, oferă un punot de porniie 
spre diferite trasee turistice, spre pîr
tii căutate de începători și avansați.

La adăpostul „Pietrelor Șoimului" și 
al „Pietrelor Doamnei” se poate ajun
ge la cabana Rarău pornind din Cîm- 
pulung Moldovenesc pe șoseaua ce urcă 
pe valea Izvorului Alb.

De la cabana Rarău se poate fa<_e 
o excursie de neuitat la pădurea se
culară Slătioara, unde se află una din
tre cele mai frumoase rezervații na
turale cu brazi, molizi și fagi în vîrstă 
de... 350—400 de ani! Și, tot de la ca
bana Rarău, amatorul de drumeție 
poate face o scurtă excursie la cunos
cuta peșteră a Liliecilor.

★
După un drum de numai doi kilome

tri, din Cîmpulung Moldovenesc, la 
poalele muntelui Obcina Feredeului, 
călătorul poate poposi la frumoasa 
cabană Deia (altitudine 680 m), punct 
de atracție pentru toți iubitorii turis
mului de iarnă și ai schiului.

VICTOR PUNI

SPORTUL POPULAR
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HANDBAL: vești din „Cupa f. r. h.“ Sute de copii și tineri participă la concursurile de sch
• BACĂU. Meciurile disputate în 

orașul nostru în cadrul „Cupei F.R.H.” 
au dovedit că majoritatea echipelor 
au acordat atenție deosebită acestei 
întreceri. Spunem majoritatea, pentru 
că asociația sportivă Cauciucul, mul- 
țumindu-se probabil cu locul 3 ocu
pat de echipă în turul campionatului 
seriei a Il-a si cu un frumos rezultat 
în partida internațională cu Sarajevo 
(16—11), după încheierea sezonului 
în aer liber nu s-a mai preocupat 
aproape de loc de pregătirea forma
ției. Astfel, în timpul iernii nu s-a 
mai făcut nici o pregătire, antrenorul 
M. Pintea neputînd rezolva de unul 
singur dificultățile ivite. De aseme
nea, asociația — motivînd că nu are 
fondurile necesare și nici alte posibi
lități — nu a asigurat participarea 
echipei la „Cupa F.R.H.*. în această

situație, antrenorul — care este șl 
profesor la liceul din Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej s-a prezentat în com
petiție cu o formație alcătuită din 
elevi. Totuși, jucătorii echipei Cau
ciucul s-au deplasat pe cont propriu 
la două partide programate la Bacău, 
pe care le-au și cîștigat (41—11 cu 
Voința P. Neamț și 22—14 cu Inst 
pedagogic Bacău). Sperăm că con
ducerea asociației Cauciucul va re
veni la... sentimente mai bune fată 
de echipa de handbal și va acorda 
pe viitor acestei 
cele mai bune în 
tegoriei A, atenția 
rită.

în încheiere, o 
colegiul regional 
oare normal ca 3 
să conducă într-o
ce președintele colegiului nu s-a pre
zentat să arbitreze jocul la care a 
fost delegat ? Am dori ca asemenea 
lipsuri să nu se mai repete. (Florin 
Ene, coresp ).

formații, una din 
seria a Il-a a ca
pe care ea

întrebare 
de arbitri: 
arbitri de
zi 8 meciuri ? De

o mc-

pentru 
este 

centru

In tară
9

TG. MUREȘ. Echipa Comerțul din 
localitate se pregătește intens în vede
rea campionatului regional, unde speră 
să ocupe un loc fruntaș pentru a pu
tea participa, în continuare, la turneul 
de calificare. Din lotul care se pre
gătește sub conducerea antrenorilor 
Incze III și Gavrilă Botar fac parte
— printre alții— frații Ciorba, Var
ga I, portarul Boghian și Takacs II. 
Comerțul a susținut, printre altele, și 
două jocuri de verificare la Tg. Mu
reș : cu Chimica Tîmăveni 9—1 (2-0, 
4-1, 3-0) și cu Voința Sighișoara 11—6 
(3-2, 8-2, 5-2). (I. PĂUȘ — corespon
dent regional).

ODORHEI. în localitate s-au dis
putat jocurile uneia din cele două 
serii ale campionatului regiunii Mureș- 
A.M. la juniori. Au participat echipele 
Voința M. Ciuc, înfrățirea Gheor
ghieni, Bastionul și Tîrnava din Odor
hei. Iată rezultatele înregistrate : Bas
tionul— Tîrnava 7—1; înfrățirea — 
Voința 4—2 ; înfrățirea — Bastionul 
4—3; Voința — Tîrnava 10—0; în
frățirea— Tîrnava 11—2; Bastionul— 
Voința 6—2. Ca urmare a acestor re
zultate, clasamentul se prezintă astfel : 
1. înfrățirea Gheorghieni ; 2. Bastionul 
Odorhei ; 3. Voința M. Ciuc ; 4. Tîr
nava Odorhei. (B. și I. BALAȘ — 
corespondenți).

TÎRNĂVENI. Recent, în orașul no
stru a avut loc un joc amical de ho
chei pe gheață 
echipele Chimica Tîmăveni și Comer
țul Tg. Mureș. Victoria a revenit echi
pei oaspe cu scorul de 17—3 (3-0, 
7-0, 7-3). (I. HASAȘIU și I. DUCA
— corespondenți).

• TG. MUREȘ. Cîteva rezultate 
tehnice: Avîntul Reghin — Bolyai 
Tg. Mureș 19—18, S.S.E. Tg. Mureș 
— Voința Tg. Mureș 25—20, Știința 
I — Știința II Tg. Mureș 20—10, 
S.S.E. — Bolyai 10—3, Știința II — 
Avîntul 20—20, Știința I —■ Voința 
20—13, S.S.E. — Avîntul 17—9, Vo
ința — Bolyai 10—6, Știința I — A- 
vîntul 32—14, Știința II — S.S.E. 
15—12. La seniori conduce Știința 
I, iar la senioare Bolyai. (I. Păus. 
coresp. reg.).

Azi și mîine, schiorii noștri fruntași 
participă la o serie de importante con
cursuri internaționale și interne. Cei 
care ne vor reprezenta țara peste ho
tare sînt juniorii Dan Cristea, V. Drenci, 
D. Munteanu, Gh. Vulpe, Mihaela Ca- 
sapu și Elena Neagoe, care concurează 
la Oberwiesenthal, în R. D. Germană. 
Aici se desfășoară o întrecere interna
țională de slalom special și slalom u- 
riaș la care iau parte numai juniori.

• Numeroase concursuri se vor disputa 
în țară. La Vatra Dornei, tinerii fondiști 
se întrec în cadrul „Cupei orașelor", 
competiție organizată de F.R.S.B. cu 
sprijinul comisiei de specialitate a ra
ionului Vatra Dornei. In Bucegi, „al
pinii" iau startul în „Cupa orașului Si
naia", rezervată celor mai buni seniori 
și juniori de pe Valea Prahovei și din 
Brașov. La Poiana Brașov au loc între
cerile de fond pentru „Cupa Dinamo" 
și cele de sărituri pentru „Cupa A. S. 
Armata". Tot la Poiana Brașov se va 
desfășura un mare concurs al elevilor 
tuturor școlilor din orașul de la poalele 
Tîmpei.

• Campionatul de juniori al orașului 
Brașov s-a desfășurat la Rîșnov, bucu- 
rîndu-se de o largă participare. Cei 
peste 140 de juniori au demonstrat din 
plin numerosului public, frumusețea a- 
cestui sport. Cîștigătorii probelor: SLA
LOM SPECIAL, juniori cat. I: G 

Ducaru (Rîșnov); juniori cat. a Il-a: 
I. Vlădea (Rîșnov); copii I: FI. Cașca
val (Săcele), copii II: I. Coliban 
(C.S.O. Brașov); fete: Ioana Bîrsan 
(C.S.O. Brașov); FOND, juniori cat. I 
(5 km): I, Mîrzea (Rîșnov); juniori 
cat. a Il-a (5 km): I. Eftimie (Săcele); 
copii (3 km): V. Dihoi (Rîșnov); ju
nioare 
nov) ; 
Doina 
DAN-

Mureș

cat .1 (3 km): Elena Popa (Rîș- 
junioare cat. a Il-a (3 km): 

Samoilă (Rîșnov). (EUGEN BOG- 
corcsp.).
Pe pîrtia de la Sîngeorgiu de 
s-au desfășurat întrecerile cam-

în care s-au întîlnit

ATLETISM: Un nou concurs in Capitală

pionatului regiunii Mureș- 
Autonomă Maghiară. Au 
avut loc probe de fond și 
biatlon. La acest reușit 
concurs au participat cei 
mai buni schiori din Re
ghin, Toplița, Gheorghieni, 
Miercurea Ciuc, Odorhei 
și Tg. Mureș. Zăpada 
bună și organizarea exce
lentă au contribuit din 
plin la buna desfășurare 
a concursului care a de
semnat următorii cîștigă- 
tori: FOND (15 km), se
niori: L. Bogozi (Avîntul 
Gheorghieni) ; 5 km, ju
niori cat. I: Z. 
(S.S.E. înfrățirea 
ghieni) ; 5 km,
cat. a II-a : B. 
(S.S.E. înfrățirea 
ghieni): 5 km, senioare: 
Margareta Maghiari (A- 
vîntul Gheorghieni) ; 
km, junioare cat. I: 
zalia Coloși (S.S.E. 
frățirea Gheorghieni) 
km. junioare cat. a Il-a: 
Maria Barabaș (S.S.E. În
frățirea Gheorghieni) ; BI
ATLON, seniori: L. 12.. 
gozi, juniori: B. 
(CONSTANTIN 
coresp.).

• Campionatul de schi 
al orașului Baia Mare s-a 
desfășurat pe pîrtia Mo- 
goșa, pe un timp frumos 
și o zăpadă excelentă. 
Păcat însă că organizarea, 
răspuns clubul sportiv orășenesc Baia 
Mare, nu a fost și ea Ia înălțime. Ast
fel, mobilizarea concurenților • fost 
slabă (au participat doar 32 de schiori 
din 5 asociații), popularizarea întrece
rilor nu a fost nici ca la înălțime ete. 
Iată cîștigătorii probelor: SLALOM 
URIAȘ, seniori: A. GOrog (Viitorul B. 
Mare); senioare: Iolanda Griga (Oțelul 
B. Mare); juniori: V. Crompanschi (Mi
nerul Baia Sprie); SLALOM SPECIAL, 
seniori: A. G8r8g; senioare: Eva Lazăr

Seliem 
Gheor- 
juniori 
Ghiulai 
Gheor-

L. Bo- 
Ghiulai.
ALBU,

Canstanța Măzgăreanu, o talentată junioară pe 
o tom vedea participind la „Cupa orașului Sin<

Foto : N. Aui

de care a (Viitorul B. Mare); juniori: ) 
Chiuzbăian (Voința B. Mare); junii 
Marin Deak (Minerul Baia , SP 
FOND, seniori (15 km): I. Chiuzb 
(Minerul Baia Sprie); juniori (5 l 
loan Bahici (Minerul Baia Sprie); 
nioara (3 km): Viorica Viman (A 
rul Baia Sprie). Clasament pe ecl 
1. Minerul Baia Sprie; 2. Oțelul 
Mare; 3. Chimistul Baia Mare. (AI 
DOMUȚA-coresp.).

în sala de atletism de la centrul 
„23 August" din Capitală a avut loc 
joi un interesant concurs cu caracter 
de verificare a sța^țufui actual de 
pregătire. Cel mai bun rezultat al în
trecerilor a fost înregistrat de Valeriu 
Jurcă în cursa de 80 m plat; Timpul 
de 9,0 sec indică faptul că atletul di- 
namovist este, la ora actuajă, în formă 
de sub 11,0 sec pe 100 m,' ceea ce 
apreciem ca mulțumitor. După cum se 
știe Jurcă a fost bolnav o bună parte 
a sezonului trecut, iar acum, complet 
refăcut, lucrează cu toată sîrguința.

Alte rezultate : 40 mg: Georgeta 
Ancuța (SSE 1) 6,9 ; 55 mg : M. Dincă

(Dinamo) și FI. Drăguleț (Metalul) 8,2 ; 
60 m : G. Ancuța 8,4, Valentina Nico- 
lae, Niculina Constantin și Ioana Mi
hai (de la SSE 1) 8,7 ; 80 m ; V. Jur
că (Dinamo) 9,0, C-tin. Grigorescu (Di
namo) și V. Porojan (Dinamo) 9,1 sec.

NICOLAE D. NICOLAE
corespondent

★
Astăzi (de la ora 16.30) și mîine (de 

la ora 8.30), în sala Floreasca II, se 
vor desfășura întrecerile concursului 
pentru juniori și copii dotat cu „Cupa 
Steaua”.

BASCHET: întreceri ale tinerilor baschetbalișt
• Sala I.M.F. din Tg. Mureș a găz

duit timp de trei zile întrecerile fazei 
regionale a campionatelor școlare de 
baschet, la care au luat parte 16 echi
pe de băieți și fete din raioanele To- 
plița, Odorhei, Ciuc, Gheorghieni, Re
ghin, Tg. Mureș, Tîmăveni și Luduș. 
Pe primele locuri s-au clasat : băieți: 
1. Liceul nr. 5 Tg. Mureș ; 2. Liceul 
Gheorghieni ; 3. Liceul Miercurea
Ciuc ; 4. Școala pedagogică Odorhei ; 
fete : 1. Liceul Gheorghieni ; 2. Liceul

Ne întîlnim la meci și...

nr. 1 Tg. Mureș ; 3. Liceul Miere 
Ciuc; 4. Liceul nr. 1 Reghin. (P. K 
— coresp.).

• în continuarea primei faze a < 
pionatului de juniori, comisia regio 
Ploiești a organizat recent etapa i 
gurală a returului. La întreceri iau 
te opt echipe ale Ș.S.E., Petrolu 
Știința (Liceul nr. 1). După meci: 
de pînă acum, în seria I con 
Ș.S.E. I, iar în seria a Il-ă, Știinl 
Comisia regională Ploiești a mai c 
nizat și o competiție dotată cu „( 
de iarnă" pentru cele mai bune ei 
din localitate. Cea mai disputată 
tîlnire a fost aceea dintre Petrolul 
Ș.S.E. I, cîștigată de petroliști 
65—55 (M. SIMA — coresp.)

(Urmare din pag. 1)

fi jucat niciodată împreună. Expli
cația acestor comportări, a unor ase
menea stîngăcii de neadmis pentru 
voleibaliste de primă categorie o 
vom afla din declarațiile ce vor 
urma.

SIMION NICULESCU — secretar 
cu probleme tehnice al clubului Me
talul : „Lotul, compus din 13 jucătoa
re este — cu puține excepții — fără 
perspective, tn afară de Mariana Du
mitrescu și Mihaela Pavlovschi. ce
lelalte nu mai pot face mare lucru, 
mai ales că nici nu se pregătesc. 
Formației i-au lipsit antrenamentele 
minime ce se cer unei echipe de 
categorie A. Pregătirile s-au făcut 
sporadic, după toanele și preferin
țele jucătoarelor. Înaintea campio
natului lotul nu s-a adunat niciodată 
in totalitatea lui. Nici o jucătoare nu 
lucrează pe linie profesională in ra
ionul nostru, in Întreprinderile pe 
care le reprezintă clubul Metalul. 
Magdalena Bentz-Enache este la Mi
nisterul construcțiilor de mașini; 
Isabela Evdoșenco la Sfatul popular 
al Capitalei; Victoria Seitan la In
stitutul de fizică atomică; Mariana 
Dumitrescu, Mihaela Pavlovschi și 
Angela Ionescu sînt studente, iar 
alte două lucrează in institute de 
proiectări. Așa stind lucrurile, jucă
toarele au venit la antrenament cind 
și-au făcut timp liber sau cind au 
vrut, dar niciodată in aceiași timp 
toate. Se intilneau doar la meci I Ciu
tul n-a putut să le pretindă o pre
gătire la nivelul și cerințele cam
pionatului. Și ca să completăm toate 
acestea, amintim că antrenorul Eu
gen Scarlat și-a prezentat demisia, 
lăsind totul baltă".

EUGEN SCARLAT, antrenorul e- 
chipei, prof, la Liceul nr. 24, antre
nor cu o jumătate de normă Ia Me
talul : „Lucrez la această echipă de

3—4 ani. Am vrut șă faC o treabă 
bună: Dar n-am reușit. Cum poli să 
joci fără să te pregătești ? Toată pla
nificarea mea era in zadar. La nici 
un antrenament n-âm reușit să lu
crez cu tot lotul; intr-o zi a venit 
chiar o singură jucătoare I Clubul 
ne-a asigurat sala Constructorul, joia 
de la ora 20 la 21,30. Am încercat să 
lucrez de trei-patru ori pe săptă-

noșteau toate amănuntele, și mă 
judecau doar pe mine".

DINU NICOL AU, antrenor al echi
pei de junioare: „Fără pregătire 
echipa nu putea face mai mult. For
mația trebuia întinerită. Antrenoru
lui i-a lipsit insă curajul. Dumitru 
Maria, o sportivă tînără, a fost folo
sită in meciul de la Constanta, unde 
am auzit că a jucat bine. Dar de

Tovarășa antrenor, am găsit soluția: cu stingă ridic și cu dreapta trag !

Desen de AL. CLENCIU

mină tn alte săli, dar jucătoarele nu 
veneau. Ba că au de lucru, bă că nu 
le convenea ora... In felul acesta iși 
„motivau" absențele, rezumindu-se 
să vină doar la meci, să joace din 
ce învățaseră cind erau junioare. 
Comportarea din ultimul timp a e- 
chipei, firește, mă nemulțumește tot 
mai mult, mai ales că spectatorii nu 
știau despre ce era voiba. nu cu-

atunci a stat pe banca rezervelor, 
ca și Mariana Pop, care a dovedit 
că are perspective. Chiar dacă ran
damentul lor nu era dinlr o dată 
foarte bun, aveau perspective de pro
gres incomparabile cu ale unor ju
cătoare din formația de bază".

Trei declarații care spun foarte 
mult, care arată starea de fapt din 
rindurile echipei Metalul. Ne intre-

băm : cum de s-au complăcut antre
norul și biroul secției (dar mai ales 
antrenorul Scarlat) în această situa
ție ? Cum de au rămas pasivi în 
fața atitudinilor unor jucătoare, ad- 
mițînd să prezinte pe teren o echi
pă care nu făcea nici un fel de pre
gătire ? Credem că ar fi fost firesc 
să se renunțe la unele jucătoare lip
site de perspectivă, la cele care nu 
puteau veni la antrenamente, care 
aveau doar pretenția să fie incluse 
In formație la meciurile de campio
nat. Se știe foarte bine că o com
petiție republicană cere o bună pre
gătire, că participarea în campionat 
nu este o joacă. Așa stînd lucrurile, 
ar fi fost normal să se apeleze la 
cele mai bune junioare, capabile de 
progres. Poate că o echipă întine
rită nu s-ar fi resemnat să ocupe lo
cul pe care-1 deține Metalul în pre
zent în campionat. Așa, s-au cheltuit 
mulți bani de pomană. Măcar pentru 
„excursiile” făcute la Cluj, Con
stanța și Sibiu jucătoarele ar fl tre
buit să facă mai mult. Dar, găsind 
„înțelegerea" antrenorului și a clu
bului, ele s-au obișnuit cu compor
tarea submediocră, cu înfringeriie.

Ce este de făcut? în primul rînd, 
antrenorul Eugen Scarlat să revină 
asupra demisiei și să caute să în
drepte lucrurile. Apoi, să întărească 
lotul cu junioare și să lucreze cu 
acestea în perspectivă, renunțînd la 
jucătoarele care nu pot face față 
programului de pregătire și indru- 
mîndu-le către echipele asociațiilor 
din care fac parte ca loc de pro
ducție. Consiliul clubului și biroul 
secției de volei trebuie să asigure 
echipei condițiile necesare de pre
gătire.

O analiză temeinică și măsuri or
ganizatorice din partea clubului se 
impun foarle grabnic, pentru că par
ticiparea în prima categorie a țării 
este o mîndrie, dar în același timp 
$i o mare obligație.

UNDE MERGEM?
SÎMBATA

ATLETISM: sala Floreasca II, < 
la ora 16,30 : concurs pentru junto 
și copil dotat cu „Cupa Steaua".

HOCHEI : patinoarul „23 August 
ora 9 : Tîrnava — Știința Cluj; oi 
17 : Dinamo — Știința Buc.; ora 1 
Steaua — Voința — meciuri în car 
pionatul republican.

SCRIMA : sala Facultății de drej 
de la ora 17 : campionatul Capital 
juniori pînă la 16 ani, floretă băieț

HALTERE : sala Dinamo, H, de 
ora 17: campionatul republican pe 
tru juniori, etapa pe Capitală.

ÎNOT : bazinul Floreasca, de la o 
19.30 : concurs pentru copii <13— 
ani).

PATINAJ ARTISTIC : patinoar
Floreasca, de la ora 15,30: concu 
republican pentru juniori și copii.

DUMINICA

ATLETISM: sâla Floreasca n, 
la ora 8,30: concurs pentru junii 
și copii dotat cu „Cupa Steaua".

SCRIMA : sala Facultății de dre; 
de la ora 9 : campionatul Capita; 
juniori pînă la 16 ani, floretă fete

HALTERE : sala Dinamo H, de 
ora 9 : campionatul republican pe 
tru Juniori, etapa pe Capitală.

POLO : bazinul Floreasca, de 
ora 9,30 : meciuri în cadrul campl 
natului Capitalei pentru copii.

ÎNOT : bazinul Floreasca, de la o 
17 : concurs pentru copil (13—14 an

BOX : sala Floreasca, de la ora 9,: 
reuniune de verificare.

PATINAJ ARTISTIC : patinoar 
Floreasca, de la ora 7,30 : concurs > 
publican pentru juniori și copii.

HANDBAL : sala Floreasca, o 
13,30: Știința — Rafinăria Teleajei 
ora 14,40 : Progresul — Fabr. de til 
bre (f) — în „Cupa FRH" ; ora 15,5 
SSE I — SSE Craiova (junioare) ; o 
16,50 : CSS — Straja Lupenl (j 
nlorl) — în „Cupa Sportul popula: 
ora 18 : Rapid — Tractorul Braș 
(1) — în campionatul republican; 6 
19.10: Dinamo — Steaua (m), o 
20,20: Voin'a — Rapid (m), ora 21.: 
Voința — 1CF <11 — in ..Cuba FRF'



J
nalizăm in prezentul articol echipa bucureșteană Rapid; echipa cu cel 
mai mare număr de suporteri, a căror proverbială fidelitate fată de copiii 
teribili din Giulești, perpetuată și amplificată in timp, a creat figuri de 
susținători pline de pitoresc, precum și ...tradiționalul scheci (vezi savu
rosul 
micul

dialog Dem. Rădulescu—Horia Căciulescu) 
ecran.

prezentat de revelion pe LA STAȚIA TERMINUS?

Corespondenții noștri 
despre pregătirile 

echipelor

îcurt
la viața particulară). Și 
evidentă scădere de formă,

storic

(ne referim
iată cum, în
Rapid va ceda în ambele partide susți
nute, în deplasare, cu Crișul și cu 
C.S.M.S.

La finiș, petroliștii se apropie pînă la

întreagă poveste, istorisită

aprecia comportarea de ansamblu a 
feroviarilor în prima parte a campio-

două puncte, relansîndu-se în pasionan
tul duel pentru titlu purtat cu liderul 
clasamentului.

Să dăm (totuși)
liderului
ce-i al... liderului

In pofida finalului în „descrescen- 
do“, specialiștii sînt unanimi în a

Este o 
in generație în generație, de necrezut
i totuși adevărată: în lunga ci carieră, 
e aproape o jumătate de secol, echipa 
iapid a cîștigat de șapte ori „Cupa 
tomâniei" (de șase ori consecutiv) și 
liciodată ...campionatul. Anul trecut, 
a ediția 1964—65, se părea că feroviarii 
ucureșteni vor sparge, în sfîrșit, gheața. 
Iar, din nou epilog dramatic: cu două 
tape înainte de sprintul final, giulește-
ii au „clacat" la Brașov, pierzînd pa- 
ionanta întrecere cu Dinamo București, 
e care, pe parcurs, o conduseseră cu 
utoritate.
S-au tras concluziile ; de rigoare după 

arc o nouă ediție (actuala) a campio- - - . ...
atului categoriei A a luat startul, natului, saltul calitativ înregistrat ca
reptat, rapidiștii reaprind flacăra urmare a acumulărilor realizate in ul-
ptimismului în tabăra zeloșilor lor 
iisținători. Campionat nou, adver- 
ar nou pentru rapidiști în... noua lor 
icercare de a ataca titlul: giuleștenii 
duelează" din prima etapă cu Petrolul 
Toiești. In etapa a treia cele două pro- 
îgoniste se află în întrecere directă și 
urnizează pe gazonul de la „23 August" 

dispută pasionantă, mult gustată de 
ublic, demnă de pretențiile pe care 
ieeare le afișează. Rapidiștii cîștigă Ia 
mită, cu 2—1, și vor trece în frunte 
enținîndu-și poziția de lider pînă la 
fîrșilul turului, ca urmare a unei splen- 
ide scrii: șapte victorii din tot atîtea 
artide. După șapte etape ei conduc 
î un avans apreciabil de puncte (4), 
ar Petrolul nu și-a spus ultimul cu
nt în această primă jumătate a în- 
ecerii. Și în timp ce feroviarii Iasă

Cluj primul punct, ploieștenii cîștigă 
iră drept de apel Ia Brașov, cu 2—0.

fost un adevărat moment psihologic 
pasionanta dispută Rapid—Petrolul, 

treruptă pînă la 31 octombrie pentru 
face loc pregătirilor în vederea parti- 

;i cu Turcia.

Foarte bine conceput și JOCUL LA 
MIJLOCUL TERENULUI, o altă tră
sătură de bază a formației rapidiste. 
Astfel, în situațiile de apărare, ală
turi de cei doi mijlocași, Dinu-Geor- 
gescu, formula mai des uzitată, la re
cuperarea balonului mai participă și 
harnicele aripi Codreanu (îndeosebi) 
și Năsturescu, adevărați „cărăuși", 
cum plastic i-a numit cineva pentru 
activitatea neobosită manifestată în 
teren. Tocmai datorită acestei labo
rioase activități — încadrată în întreg 
planul tactic de apărare al echipei — 
depusă de amîndouă extremele, s-a 
trecut mai ușor peste impedimentele 
provocate prin accidentarea tuturor 
celor trei mijlocași pe parcursul pri
mei jumătăți a întrecerii. Din cauza 
unor traumatisme Dinu a stat pe tușă 
patru etape, Georgescu — cinci (înain
tea meciului cu Turcia), iar Jamaischi 
— °Pfcîn sfîrșit, o altă trăsătură distinctă 
în jocul liderului o constituie realiza-

pisodul
Ankara'*
Pentru meciul cu Turcia, selecționerii 
lelează la serviciile a nu mai puțin de 

rapidiști, orientîndu-se, în general, 
aprecierile lor, atît după criteriul va

rii individuale, cît mai ales după a- 
)a al formei sportive și al omogeni- 
rii. Pasul făcut de selecționeri își a- 
a creat un precedent. Vă mai amin- 
i? Nu mai departe decît în 1964 a- 
oapc întreaga echipă a Rapidului re- 
ezentase cu cinste culorile fotbalului 
utânesc, învingînd cu 2—1 „acasă" la 

selecționata olimpică a Iugoslaviei, 
re se pregătea să-și apere la J.O. dc 
Tokio titlul cucerit cu patru ani îna- 

te la Roma.
Dar să ne reamintim ce a fost la An- 
ra. Echipa alcătuită pe „scheletul1* 
ipidului a întîlnit un adversar decis 

cîștige primele lui puncte în grupa 
spectivă și să facă... uitat acel fă
los 6—0 administrat de fotbaliștii
hoslovaci. Intr-adevăr, gazdele aii 
estat un joc de mare elan, în forță, 
tenționînd parcă să demonstreze lui 
imitriu, Pîrcălab et. comp, că în acea- 
î necruțătoare întrecere a prelimina- 
lor Ia campionatul mondial cei mai 
>ili triumfă numai în cazul în care 
it IN ACEEAȘI MÂSIJRÂ și cei mai 
țemici. Aspră lege, dar... lege!
La reluarea întrecerii rapidiștii evolu- 
ză vădit afectați de nereușita de Ia 
ikara și cîștigă dificila partidă cu 
taua oarecum împotriva cursului jo- 
lui. Feroviarii dau semne de obo- 
ală, demonstrînd (nu pentru prima 
ră) că echipa, în general, și „cavaleria 
oară** de Ia înaintare, în special, nu 
sedă o pregătire în stare să-i asigure 
evoluție constant bună pe parcursul 
ei întreceri. Nu cumva ne aflăm în 
ța unei carențe dc ordin metodic, pro- 
rtind dintr-o insuficientă gradare a 
rrtului în funcție de specificul jucă
rilor (gabarit mic) care alcătuiesc 
eastă formație? Ar mai putea fi vorba, 
icori, și de o nejudicioasă repartizare a 
ortului în cadrul dinamicii posturilor 
ecum și de ...antrenamentul invizibil

li
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Desen de S. NOVAC
— Fiți atenți la cisterna din spate.

de timp. Și dacă ne amintim bine, în 
afară de cei trei mijlocași, rapidiștii au 
mai avut indisponibili în sezonul trecut 
pe Năstureseu (7 etape), Ion lonescu 
(4 etape) și Greavu (2 etape). Firește, 
lipsa titularilor influențează negativ ran
damentul unui compartiment și în ultimă 
analiză al întregii echipe. Este rotița 
care lipsește din angrenajul rodat pînă 
atunci. In asemenea situații rezervele 
sînt chemate să acopere golurile ivite în 
formație. Ei bine, la acest capitol lide
rul clasamentului este descoperit și nu 
numai de azi, de ieri... îndeosebi la ul
timele două ediții ale campionatului ca
tegoriei A, feroviarii au acuzat lipsa 
jucătorilor de rezervă, capabili să-i în
locuiască pe titularii indisponibili sau 
ieșiți din formă din cauza unei supra
solicitări competiționale, căreia nu toti 
jucătorii pot să-i facă fată în aceeași 
măsură.

După eîte cunoaștem, la sfîrșitul cam
pionatului trecut, cînd antrenorii au re
simțit din plin lipsa unui lot mai omo
gen ca valoare, au promovat la „a-ntîia“ 
un număr de opt juniori din pepinieră 
proprie, cu mari posibilități de progres. 
Este vorba de tinerii jucători Adrian 
Popescu, Alexandru Neagu, Marian Po
pescu. Florian Gttejan, Paul Mitroi, 
Gheorghe Pareșcura, Savu Costea și 
Vușile Ștefan, ultimii doi componenți ai 
lotului de juniori U.E.F.A.

Dar pentru ca acești talentați jucători 
să-și poată face intrarea în prima echipă 
în bune condițiuni, se pune problema 
asigurării unui program corespunzător 
de pregătire și de competiții. Nu ne în
doim că antrenorii Valentin Ștănescu și 
Victor Stăneulescu, buni pedagogi, le vor 
Înlesni promovarea.

• Cu toate că terenul din Ocna Mu
reș este acoperit cu un covor gros de 
zăpadă, cei 16 jucători din lotul echipei 
Soda (categ. C seria Nord), se pregătesc 
de zor. Antrenorul R. Moldovan se 
străduiește ca jucătorii săi să fie bine 
pregătiți pînă la 13 martie, cînd Soda 
va juca la Moinești în cadrul „16-imi- 
lor“ Cupei României. în prezent, ju
cătorii fac exerciții pentru pregătirea 
fizică generală, iar începînd de săptă- 
mîna viitoare vor trece la antrenamente 
de tehnică individuală și de omogeni
zare. începînd de la 13 februarie, Soda 
Ocna Mureș va susține jocuri de veri
ficare cu echipe din regiune, apoi cu 
formații din categoria B, cu C.S.M 
Sibiu. A.S. Cugir și altele

GH. TĂUTAN

• Jucătorii de la Electrica Constan- 
(categ. C seria Sud), dornici de a 
prezenta cît mai bine pregătiți în 

returul competiției, se antrenează de 
4 ori pe săptămînă în aer liber. Au 
fost promovați în echipă juniorii D. 
Ciobănică și V. Constantinescu, iar de 
la echipe de categorii inferioare, S. 
Morarii și V. Lungu. Conducerea aso
ciației a scos din lot trei sportivi care 
nu mai corespundeau din punct de 
vedere' tehnic său dădeau 
indisciplină, cum sînt T. 
Nicolae și V. Rădulescu.

ta 
se

dovadă de 
Firică, Gh

C. POPA

• Fotbaliștii de la Minobradul Va
tra Dornei pot fi văzuți în aceste zile 
la antrenamentele de pregătire. Progra
mul săptămînal cuprinde patru ședințe 
în aer liber și una în sală. Antrenorul 
D. Vaida a promovat în formație doi 
tineri din echipa de juniori. La 6 fe
bruarie Minobradul va susține primul 
meci amical

P. SPAC.

2—3 ani. Rodind, în linii mari, 
efectiv, antrenorii Valentin

timii 
același 
Ștănescu și Victor Stăneulescu au a- 
runcat în luptă, la începutul actualei 
ediții o echipă sudată, dornică să atace 
titlul suprem cu mai mult succes ca 
pînă acum. Cu acest atu important — 
STABILITATEA JUCĂTORILOR PE 
POSTURI — echipa a dat dovadă de 
o bună orientare, desfășurînd un joc 
dinamic și spectaculos, cu trăsături 
care i-au imprimat un stil propriu, 
„o culoare" aparte.

Care sînt aceste caracteristici ? în 
primul rînd TEHNICITATEA, adap
tată la specificul echipei. într-adevăr, 
transmiterea cursivă a mingii și păstra
rea ei în scop tactic au adus de multe 
ori rapidiștilor superioritatea în joc 
și, bineînțeles, succesele. Firește, predi
lecția pentru pasa scurtă, pentru acest 
principiu al cursivității jocului, a iz- 
vorît și din... lipsa de gabarit a 
înaintașilor rapidiști puși în inferiori
tate ori de eîte ori s-au aventurat 
într-un joc de angajament, dc luptă 
„corp la corp" cu adversarul direct.

Datorită tehnicii ridicate, cuplul 
Dumitriu-Ionescu își permite acțiuni 
pline de subtilitate, cu un coeficient 
de eficacitate care a crescut substan
țial față de trecut. Și dacă prezența lui 
Ion lonescu în fruntea golgeterilor, la 
sfîrșitul turului (cu 15 goluri la activ), 
nu constituie o noutate, în schimb, spo
rirea eficacității la Dumitriu e un fapt 
inedit. Emil Dumitriu a rămas același 
ideal creator de situații, asumîndu-și, 
din ce în ce mai mult, în ultimul timp, 
și răspunderea finalizării. Deocamdată, 
din numeroasele încercări de a șuta 
decisiv, Emil Dumitriu a înscris șase 
goluri, cam atît cît realiza într-un 
campionat întreg. Persevcrînd în a- 
ceastă direcție, el va cunoaște — sîn- 
tem convinși — satisfacții și mai mari.

Vorbind despre cuplul Dumitriu-Io
nescu, apreciem că trebuie insistat a- 
supra unui aspect dezbătut și cu alte 
ocazii. Deși eficacitatea acestui cuplu 
a crescut, în raport cu anul trecut, po
sibilitățile dc a progresa și mai mult nu 
s-au epuizat. Este necesar însă, ca cei 
doi să subordoneze, în mai mare mă
sură, scopului jocului măiestria lor teh
nică, prin renunțarea la acel soi de 
„numere personale" de care se lasă 
tentați uneori. Numai în felul acesta ei 
vor putea să facă față în „duelul** cu 
Dridea I și Badea, un alt aspect al pa
sionantei rivalități Rapid — Petrolul, 
declanșată, în ultima vreme, spre folo
sul celor două echipe și al fotbalului 
nostru.

rea unei SIGURANȚE ÎN APĂRARE, 
preocupare ce denotă din partea an
trenorilor realism în abordarea proble
melor care frămîntă la ora actuală 
fotbalul mondial. Despre ce este vor
ba ? De principiu] ajutorului reciproc, 
al acoperirii zonei, prin care se cre
ează un circuit de trei apărători (fundași 
și mijlocași — în funcție de jucătorul 
care încearcă acțiunea de deposedare) 
în scopul de a îngrădi adversarul pur
tător de balon. Acest mecanism a func
ționat perfect, îndeosebi în meciurile 
cu Dinamo București, Steagul roșu și 
Steaua și cu... defecțiuni în jocurile 
de la Oradea și Iași. Sistemul defen
siv rapidist a avut și un punct forte 
al său : cuplul alcătuit de fun
dașii centrali, Motroc și C. Dan. 
Ultimul îmbinînd în mod fericit cali
tățile sale fizice cu o exemplară putere 
de luptă, s-a impus în sezonul care a 
trecut drept cel mai valoros fundaș 
al Rapidului și poate chiar al repre
zentativei naționale. Tînărul și masi
vul fundaș rapidist a încheiat sezonul 
'65 în apoteoză, stîrnind pînă și admi
rația lui Eusebio, adversarul lui direct 
în memorabila partidă cu Portugalia. 
O notă bună și pentru aportul adus 
de fundașii laterali Lupescu și Greavu, 
cu care Motroc și C. Dan au alcătuit 
un zid greu de trecut, ca și pentru ini
mosul Mihai Mihai utilizat, cu succes, 
în cîteva meciuri.

★
Sintetizînd cele spuse pînă acum, vom 

vedea că aceste trei trăsături atît de 
distincte în jocul formației rapidiste 
— GRADUL AVANSAT DE TEHNI
CITATE, ORGANIZAREA RAȚIO
NALĂ LA MIJLOCUL TERENULUI 
ȘI SIGURANȚA ÎN APĂRARE însu
mează atuurile acestei echipe, adeptă 
a unei concepții avansate de

La ora cînd rîndurile noastre văd 
lumina tiparului, fotbaliștii de la Ra
pid au și parcurs o primă etapă de 
pregătire, menită să-i pună la punct 
în vederea returului, care, acuși-acuși, 
va bate la ușă. Vor reuși rapidiștii 
să-și înscrie prima victorie în lunga 
lor carieră de aspirații la titlul su
prem ? Aceasta-i întrebarea care-i 
frămîntă, în momentul de fafă, pe 
inimoșii lor suporteri atît de greu 
„încercați* la toarte multe ediții ale 
campionatului. Zeloșii suporteri ai 
Rapidului ar saluta cu surle și trom
pete epocalul eveniment...

• Zilele trecute Steaua roșie Salonta 
și-a reluat antrenamentele. Pentru în
ceput antrenorul I. Darok a fixat un 
program care cuprinde trei an
trenamente săptămînale, două în sală 
și unul în aer liber. Concomitent au în
ceput pregătirile și componenții echi
pei de juniori.

GH. COTRĂU

De la I. E. B. S.
Patinoarul „23 August" este des
chis pentru patinaj public mîine 
între orele 10—13 și 16—18.
La bazinul acoperit Floreasca se 
primesc înscrieri pentru cursul 
de inițiere la înot pentru copii.

G. NICOLAESCU

joc.

0 problemă
încă nerezolvată

ștîc — și rapidiștîi au 
— cît de determinantă

demons- 
poate fi

Se 
trat-o 
în obținerea de succese stabilitatea jucă
torilor pe posturi. Se petrec, însă, pe 
parcursul acestei întreceri de regularitate 
și rezistență o serie de lucruri impre
vizibile care împiedică pe antrenori să 
alinieze formația standard în toate par
tidele. Unii jucători iși pierd forma spor
tivă (dc exemplu Andrei), alții sînt 
accidentați fiind nevoiți să stea pe 
tușă o perioadă mai mică sau mai marc

Au mai rămas numai trei zile pînă 
la tragerea excepțională LOTO pentru 
AUTOTURISME.

După cum s-a mai anunțat, la a- 
ceastă tragere se aplică o nouă for
mulă care asigură mari șanse de cîștig.

— Cu 24 lei se poate participa la 
toate extragerile pentru autoturisme și 
premii în bani pentru 2 numere ;

— Se fac 12 extrageri în loc de 4 
ca la tragerile anterioare ;

— Se extrag, în total, 36 de numere 
în loc de 18 ca la tragerile anterioare ;

— S-au micșorat taxele dc partici
pare de la 40 lei la 10 lei ; de la 20 
lei la 8 lei și de la 8 lei la 4 lei ;

— Cu numai 10 lei se poate 
un autoturism .Fiat 1 500“ sau 
toturism .Renault-Major' plus 
lei.

Jucați, neapărat, la tragerea

cîștiga 
un au- 
12 900

excep
țională LOTO din 1 februarie 1966.

PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport A 
și B 4 din 23 ianuarie 1966

Concursul Pronosport B

Premiul excepțional 1 variantă 
5.508 lei ;

Categoria I (12 + 1) 2 variante 
2.754 lei ;

4

a

a

va-Categoria a II-a (12 din 12) 2 
riante a 3.672 lei ;

Categoria a III-a (11 din 12) 21 
riante a 349 lei ;

Categoria a IV-a (10 din 12) 
variante a 47 lei.

Premiul excepțional de 5.508 lei a 
revenit participantului Coman Iulian 
din Brăila.

va-

234

Concursul Pronosport A

Categoria I (12 din 12) 23 variat : 
5.044. lei ;
Categoria a II-a (11 din 12) 195 

variante a 244 lei ;
Categoria a III-a (10 din 12) 1.544 

variante a 46 lei.

a

LOTO

28 ianuarie 
urnă urmă-

70 14 16

La tragerea Loto din 
1966 au fost extrase din 
toarele numere :

43 17 22 18 63 42 67
Premii suplimentare : 66 58 10
Fond de premii : 1.035.131 lei.

Tragerea următoare va avea loc vi
neri 4 februarie 1966 în București.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.



Colțul specialistului După campionatele republicane de patinaj artistic

Să nu neglijăm 
pregătirea fizică 

multilaterală la copii

Despre învingători 
și despre clțîva dintre adversarii lor

în natație, pregătirea fizică multilaterală la copii 
are o importanță deosebit de mare. La vîrsta adoles
cenței se observă o creștere intensă a țesuturilor 
osoase, a celor mușchiulare, precum și a organelor 
interne. în această perioadă importantă a perfecțio
nării funcționale a întregului organism este necesar 
să se creeze condițiile cele mai favorabile formării 
lui armonioase, ca și dezvoltării tuturor aptitudini
lor fizice.

Consider că după primii ani, așa-ziși de acomo
dare, în care întreaga gamă a elementelor de teh
nică (la toate procedeele de înot) s-a însușit, copiii 
selecționați și cîștigați pentru natație pot fi angre
nați treptat, printr-o pregătire fizică multilaterală, 
în rîndurile performerilor.

Aplicînd o creștere treptată și sistematică nivelului 
pregătirii fizice multilaterale a copiilor, contribuim 
la îmbunătățirea calităților motrice fundamentale, pe 
de o parte, iar pe de altă parte, asigurăm perfecțio
narea tehnico-sportivă cu succes la înot.

Este cunoscut faptul că pregătirea fizică multila
terală reprezintă baza pentru specializare. Și să nu 
uităm că cercetările științifice au stabilit ca o spe
cializare timpurie, corect efectuată, cu respectarea 
principiilor pedagogice fundamentale, poate exer
cita o influentă binefăcătoare asupra întăririi orga
nismului.

Ei bine, tocmai acest factor atît de important în 
antrenamentul modern al copiilor, care au o oare
care vechime în practicarea acestui sport, esle ne
glijat, multi dintre antrenorii noștri (unii cu expe
riență chiar) fiind lipsiți de o preocupare serioasă 
în acest sens.

Cred că ceea ce se- face în incinta bazinului aco
perit, la unele secții, cu extensoare, greutăți, haltere 
mici sau alte exerciții, înainte sau după pregătirea 
în apă, este cu totul insuficient. Mobilitatea și su
plețea la copii sînt calități la dezvoltarea cărora 
trebuie insistat mult mai mult pe uscat.

Efectuarea unui program special de pregătire fi
zică, fie în aer liber, fie în săli de gimnastică la 
cluburi (chiar de mai multe ori pe săptămînă), ieșind 
din atmosfera umedă a bazinului acoperit, ar rezolva 
cu mai mult succes această pregătire, care în ultimă 
instanță creează premisa unor rezultate superioare 
la vîrsta junioratului.

Pregătirea fizică multilaterală a copiilor și a ju
niorilor mici trebuie orientală, în primul rînd, spre 
Întărirea sănătății lor, spre formarea armonioasă a 
organismului in creștere. Trebuie lucrat atent, tre
buie selectate- cu maie grijă exercițiile întrebuințin- 
du-se numai acelea care nu dăunează, în dozarea 
lor tfnindu-se cont și de dezvoltarea fizică a lină 
rului.

Ar fi greșit ca această muncă să se desfășoare 
prin analogie cu cea a adulților. Goana după rezul
tate rapide se răzbună în' viitor. Avem- suficiente 
cazuri de tineri talentați care s-au pierdut pe drum 
și din vina noastră, a antrenorilor, pentru că la 
timpul cuvenit nu am acordat o mai mare atenție 
anumitor factori din pregătirea multilaterală a 
sportivilor, urmărind obținerea unor rezultate ime
diate. Fără o pregătire fizică multilaterală — și 
exemple avem suficiente — sportivii noștri vor mai 
putea eventual îmbunătăți cifre și recorduri, dar nu 
vor reuși niciodată performanțe de valoare înaltă.

Revenim cu cîteva aspecte desprinse 
din finalele campionatelor republicane 
de patinaj artistic legate mai a- 
les de figurile libere alese. îna
inte însă de a trece în revistă diferitele 
sărituri și figuri, asupra cărora arbitrii 
au ținut o strictă... contabilitate pentru 
a-i putea nota pe concurenți, vrem să 
menționăm că patinatorii au avut de 
înfruntat duminică seara un adversar 
pe cît de neașteptat pe atît de neîndu
plecat: ceața deasă, sufocantă.

capabil de rezultate bune. In pro
gram a avut însă și sărituri ncrea- 
lizate ca de exemplu dublu Flip, ter
minat pe ambele picioare, pe care tre
buie să le perfecționeze. Și încă ceva! 
mai multă atenție la ținută și în spe
cial Ia poziția brațelor.

LEO UNGUR- antrenor

DRAGOȘ SANDU 
— 12 ani — (Con
structorul Buc.), 
campion la juniori: 
în actualul sezon 
s-a prezentat mai 
bine de Ia un con
curs la altul. El 
șl-a întrecut deta
șat adversarii la 
figurile de școală 
iar la libere a exe

cutat dublu Salchow, dublu Rittber
ger eu bătaie, AxeB, Lutz și piruete în
lănțuite prin frumoși pași de legătură. 
Va trebui să lucreze intens pentru e- 
xeeutarea cît mai corectă a acestor exer
ciții, sirăduindu-se, în același timp, 
să-și îmbogățească, programul cu noi 
elemente.

Citiți
numărul
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Din cuprinsul acestui număr spicuim reportajele :
i» Trioul internațional M. lonescu - Dridea - Badea 

vrea să joace în „Cupa campionilor europeni"
,* Drumul săriturii cu prăjina de la bambus la sticlă
• In laboratorul de medalii al caiaciștilor și cano- 
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SPORT-MAGAZIN

Acest număr îl găsiți, începînd de mîine, la orice 
chioșc al difuzării presei din Capitală și din provincie.

ELENA MOIȘ — 
14 ani — (Dinamo 
București), cam
pioană la senioare: 
a lucrat cu sigu
ranța cu care ne-a 
obișnuit în ultima 
vreme. Ea a reușit 
dublu Salchow, du
blu Rittberger cu 
bătaie și a execu
tat, curat. Axei de- 
Axel, Lutz și alte

sărituri simple, precum și o serie de 
combinații de piruete. La dublu Axei 
(e singura sportivă care încearcă aceas
tă dificilă săritură) a aterizat însă pe 
două picioare și s-a dezechilibrat Ia al 
doilea dublu Salchow. Concluzia e clară: 
trebuie să exerseze la aceste sărituri 
și să caute să-și îmbogățească neconte
nit repertoriul ..liberelor".

BEATRICE HUȘ- 
TIU — 9 ani — 
(Dinamo București), 
campioană la juni
oare: a confirmat, 
din nou calitățile pe 
care le are, exccu- 
tînd un program va
riat cu dublu Sal
chow, dublu Ritt
berger cu bătaie. 
Axei, Lutz, combi
nații de piruete și pași de legătură a- 
leși în ritmul muzicii. Ni s-a părut 
cam... pripită cfnd taie gheața. Ea tre
buie să continue să se pregătească cu 
aceeași conștiinciozitate.

MARCEL CO
MA NICI — 21 ani 
— (Dinamo Bucu
rești ), campion la 
seniori: a apărut
duminică seara în- 
tr-un. progres vă
dit. Dublele (Lutz 
și balehow) execu
tate corect ca și 
spectaculoasele să
rituri simple Axelr 

Spreitz și Roberson denotă că, atunci 
cfnd se antrenează cu seriozitate, este

Despre cuplul campion, LETIȚIA 
PÂCURARU—RADU IOANIAN, care se 
pregătește pentru a participa la Uni
versiada de la Torino, ne-a vorbit an
trenorul Carol Herti: „Se cunoaște că 
se antrenează intens. Au executat des
tul de bine unele ridicări simple, du
ble și chiar triple, au realizat diferite 
piruete în doi și au sărit dublu Sal
chow, dublu Rittberger, Axei și Spreitz. 
Păcat însă că Letiția Păcurarii... ate
rizează încă pe două picioare la sări
turile duble. In consecință, trebuie să 
lucreze serios la sărituri și chiar la 
exercițiile de ridicări. Și încă ceva: în
ceputul programului lor mi s-a părut 
nesincronizat*.

Nu putem încheia aceste rânduri 
fără a consemna, alături de campioni, 
numele Rodicăi Dîdă (la fel de bună 
la „libere* ca și la „impuse*), ale lui 
Mihai Stoenescu și Dan Săveanu (am
bii Ia „libere", însă ultimul trebuie să 
se stabilească dacă va concura în viitor 
la individual sau la perechi) care au 
constituit revelațiile campionatelor re
publicane. Și din: repertoriul' lor n-au 
lipsit săriturile duble.

lată deci că tinerii noștri patinatori 
artistici au trecut, în acest sezon, la 
executarea unor exerciții cu un grad 
mare de dificultate. Le dorim succes în 
munca grea, perseverentă, care-i aș
teaptă pentru însușirea întregii game a 
săriturilor duble.
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TR. IOANIȚESCU

Premiul pentru cel mai bun film 
pentru tineret —Moscova 1965

o producție a studiourilor din R. P. Bulgaria
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Scenariul și regia. NIKOLA KORABOV 

cu: NADEJDA RANCEVA, IVAN MANEV, 
IVAN BRATANOV.

i

Cum s-a ajuns la 6,54 m la lungime și 23,8 pe 200 m?
(Urmare din pag. 1)

zat în anul 1965 cele mai bune 
performante din viața lor și 
s-au situat printre primele atle
te din Europa și din lume. Fap
tul este mult mai semnificativ 
decît ar părea la prima vedere. 
Care este cauza unor recorduri 
personale de înaltă valoare, 
într-un an în care atît pe plan 
intern cît și international se 
observă o relaxare după tensiu
nea și eforturile istovitoare din 
anul olimpic 1964 ?

De ce aceste atlete au obți
nut performanțe mai bune cînd 
obiectivele pregătirii și stimu
lentul reprezentat de confrun
tările internaționale au fast, 
mai mici, iar condițiile de pre
gătire inferioare, în general, 
celor din anul olimpic ?

Poate fi vorba, în cazul a- 
cestor două atlete, de o creș
tere firească, de la an la an, 
a performanțelor ? Puțin pro
babil să fie așa, deoarece atît 
Viorica Viscopoleanu cît și 
Ioana Petrescu au depășit de 
mult vî.rsta junioratului și au 
în urma lor numeroși ani <le 
activitate atletică. Mai mult 
chiar, în ceea ce o privește pe 
Ioana Petrescu, se observase în 
ultimii ani o îngrijorătoare 
stagnare a performanțelor.

Explicația progresului din ul
timul an este desigur comple
xă. Fără a nega și influența 
altor factori, credem că princi

pala cauză trebuie căutată ÎN 
CONȚINUTUL PREGĂTIRII, 

în anul 1964, din dorința de 
a realiza normele olimpice și 
prin aceasta participarea Ia în
trecerile de la Tokio, o mare 
parte dintre atleții noștri (și nu 
numai dintre atfeți !) și-au res- 
trîns preocupările și mijloacele 
pregătirii numai la ceea ce avea 
strînsă și directa legătură cu 
efortul specific din proba prac
ticată. Se spera ca, prin con
centrarea tuturor forțelor asu
pra unui domeniu restrîns de 
mijloace și eforturi cît mai 
specifice, să se obțină rezul
tate mai bune decît dacă s-ar fi 
lucra-t mai complex șf mai mul
tilateral. S-au eliminat aproape 
complet concursurile la alte 
probe decît cele fur. care se în
trevedea participarea la Olim
piadă și s-au întrebuințat numai 
eforturile și mișcările care se
mănau cel mai mult cu cele 
din proba olimpică

Ce s-a întîmplat în 1965 ? 
Antrenorul Mihai Tintorescn a 
introdus cu curaj în antrena
mentul „sprinterei" Ioana P’e- 
trescu un volum mare de lucru 
pentru rezistență, a înmulțit nu
mărul mijloacelor întrebuințate 
în antrenament și al probelor 
de concurs. în urma acestui 
fapt, Ioana Petrescu nu numai 
că nu a pierdut din viteză, ci 
din contră a realizat la 100 m. 
plat o performanță mai bună 
decît în anul olimpic, a făcut 
un adevărat salt în privința 
rezistenței în regim de viteză 
și,, concomitent, și-a îmbunătă

țit performanța la o probă mai 
complexă cum este cea de 80 m 
garduri.

Dintr-o atletă considerată de 
mulți „plafonată" a ajuns a 
treia performeră europeană la 
200 m plat, cea mai bună atle
tă română la 100, 200 și 400 
m plat și pe locul IV la 80 m 
garduri. Ne întrebăm : dacă 
ar fi lucrat și mai mult pen
tru forță și ar fi participat la 
concursuri la săritura în lun
gime, progresul la 100 m nu ar 
fi fost șf mai evident ?

Tot așa de interesant este și 
cazul Vioricăi Viscopoleanu. 
Performanța obținută de ea în 
1964 la săritura în lungime 
(locul V la Olimpiadă și recor
dul de 6',44 m) impunea multă 
prudență și îndemna la conti
nuarea metodicii de pregătire 
care o dusese la un succes atît 
de important.

Antrenorul Ion Soter a fost 
însă de altă părere ! Conside
rând că progresul necesar men
ținerii pasului cu creșterea ne
încetată a performanțelor pe 
plan mondial, nu poate fi rea
lizat decît adăugîndu-se mereu 
ceva nou în pregătire, a îndrăz
nit ceea ce alții în locul lui nu 
ar fi avut curajul s-o facă. 
Bazîndu-se pe experiența lui 
personală (deși fost săritor în 
înălțime s-a pregătit cu grijă și 
a ooncurat și la decatlon) și pe 
bogatul material faptic adunat 
din pregătirea Iolandei Balaș, 
Soter a pus la baza pregătirii 

săritoarei în lungime, pregătirea 
multilaterală.

în anul 1965 Viorica Visco- 
poleanu s-a pregătit și a concu
rat nu. numai la săritura în lun
gime, cum a făcut în anul 1964, 
ci și la 100 m, 200 m, 80 m 
garduri, greutate și înălțime. 
Această „dispersare" de preo
cupări nu numai că nu i-a 
micșorat performanța la proba 
în care este specialistă, ci a fă
cut-o să devină a treia săritoa
re în lungime din. Europa, cea 
mai bună alergătoare de gar
duri din țara noastră alături de 
Maria Iliuță (la 0,1 sec de re
cordul republican), a doua per
formeră la 100 m și Ia penta
tlon și să realizeze recorduri 
personale la 200 m, săritura în 
înălțime și aruncarea greutății.

Cadrul restrîns al unui arti
col de ziar nu ne îngăduie să 
insistăm mai mult asupra aces
tor două merituoase atlete.

Ne-am folosit de exemplul lor 
pentru a aduce în discuție o 
problemă de importanță gene
rală pentru atletismul nostru 
de performanță, deoarece cazul 
acestor două atlete nu este nici 
nou și nici izolat.

Cei care se preocupă mai de 
mult de problemele atletismului 
își amintesc desigur de Luiza 
Ernst-Lupșa marea noastră cam
pioană din perioada anilor 
1’946—1954. Pregătinclu-se mul
tilateral ea a devenit în 
repetate rînduri, campioană 
la 100 și 200 m plat, Ia sări
tura îa lungime, aruncarea 

greutății și la aruncarea discu
lui. Pe plan internațional cel 
mai bine co-tat dintre toate re
zultatele sale era cel de la să
ritura în lungime (.5,44 m din 
1948). Plecîndu-se de la premi
sa că specializîndu-se într-o 
singură probă ar putea obține 
performanțe și mai bune, a h.o- 
tărît să-și restrîngă pregătirea 
numai pentru săritura în lungi
me. Dar,, cu toate eforturile 
depuse, ea nu a mai realizat 
nici un fel de progres timp de 
patru ani. Revenind la concepția 
inițială de pregătire, Luiza a 
obținut—în anul cînd a devenit 
campioană republicană la tria- 
tlon și pentatlon — un nou 
record republican la săritura în 
lungime (5,54 m) depășindu-și 
cu 10 centimetri performanța pe 
care zadarnic se străduise s-o 
întreacă în anii cînd se pregă
tea numai pentru această probă.

Că exemplul Ioanei Petrescu 
și al Vioricăi Viscopoleanu nu 
este izolat e ușor de demonstrat. 
Foarte important ni se pare fap
tul că îl întîfnim și în rîndul 
junioarelor noastre fruntașe. 
Ne vine în minte cazul Elenei 
Vintilă. La 16 ani ea a obți
nut o foarte bună performanță 
la 80 tn garduri. în următorii 
doi ani, deși pregătirea și-a 
axat-o aproape exclusiv pe a- 
ceastă probă, rezultatele au fost 
negative (îei 1964 cea mai bună 
performanță a fost cu 0,3 sec 
mai slabă decît în 1963). Abia 
în 1965, cînd s a pregătit mul
tilateral reușind la pentatlon 
4269 puncte, face un adevărat 
salt de valoare și devine una 
dintre cele mai bune atlete din 
tară la săritura în lungime 
(6,05), la 80 m garduri (11,6) 
și la pentatlon (4269 p).

Exemple asemănătoare sînt 

multe. Cele pe care le-am dat 
ni se par suficiente pentru a 
arăta că pregătirea complexă, 
multilaterală, precum și partici
parea la concursuri în probe al 
căror efort este asemănător ca 
natură cu cel din proba de bazl 
nu împiedică obținerea de re
zultate înalte, ei, din contră 
constituie una din condițiile e 
sențiale ale atingerii perforinan 
țelor maxime de care este ca
pabil un sportiv.

Bogatul material oferit d< 
mărețe figuri ale atletismului 
precum și cercetările științifict 
române și străine subliniază, îl 
mod convingător, ideea de ma 
sus.

Majoritatea tehnicienilor noș 
tri cunosc bine aspectele teo 
retice ale acestei probleme. Ră 
minerea în urmă a rezultateloi 
la unele probe, nu se datoreșt 
lipsei de documentare sau d 
cunoștințe a antrenorilor s 
mctodiștilor. Cauza principală 
performanțelor nesatisfăcătoar 
rezidă de cete mai multe ori îi 
neaplicarea în practică a aces 
tor cunoștințe.

Lipsa de curaj în a îmbră 
fișa ceea ce e nou ‘sau fblosire 
unoT căi neadecvate de tram 
punere în viață a cuceririle 
științei fac, ca între ceea ce știi 
și ceea ce lucrăm, să existe d 

,multe ori o mare diferență.
La începutul unui, nou a 

atletic,, expunerea metodelor d 
lișcru și a mijloacelor între 
buințate de. antrenorii noșt 
care, au reușit să înlăture j 
ceasta diferență poate contribt 
din plin la îmbunătățirea act 
vității noastre atletice.

Invitația către un astfel d 
schimb de experiență este scope 
principal al acestui articoL



ALEXANDEfl El EMING

^AlexanderIn cartea
Fleming", Andră Maurois 
ne dezvăluie faptul că des
coperitorul penicilinei a 
jucat polo șl a fost un bun 
trăgător la țintă.

Iată, de altfel, care erau 
părerile profesorului Fle
ming asupra sportului, pă
reri extrase din cartea de 
mal sus, (pag. 29) „Sînt 
oameni care-și închipuie 
că studenții ar trebui să-șl 
petreacă tot timpul studi
ind medicina și renunțînd 
la orice sport. Nu sînt de 
acord. Dacă un student 
n-ar face tot timpul dccît 
să citească manualele ar a- 
junge, poate, să le cunoas
că mai bine decît oricare 
altul. Zic poate, pentru că 
nu sînt de loc sigur. Pro
babil că ar cunoaște mai 
bine litera cărții, dar nu 
sfîrșitul lor. Cred că v-ați 
dat seama de pe acum că 
studiul medicinii presupu
ne mult mal mult decît 
cunoștințe livrești. Trebuie 
să Înțelegi oamenii și să 
cunoști natura umană. Nu 
există mijloc mal 
a înțelege natura 
decît făcînd sport 
cu seamă sport de

Cînd faci parte 
echipă, joci nu
tine, ci pentru toată echi
pa. Iată un antrenament 
admirabil pentru viitoarea 
noastră viață de medici. 
Căci imediat trebuie să 
joace jocul vieții nu pen
tru sine, nu pentru reușita 
sa materială, ci pentru bi
nele bolnavilor...*,

Amlntindu-șl de propria 
tinerețe adaugă : „Sportul 
• avut o influență consi
derabilă asupra carierei 
mele. Dacă Ia începuturile 
studenției mele nu m-ar fi 
Interesat Înotul, n-aș fl 
intrat niciodată la spitalul 
Saint Many’o, nu l-aș fi 
avut ca profesor pe Alm- 
roth Wright șl e foarte 
probabil că n-aș fl deve
nit niciodată bacteriolog". 
(trimisă de ing. Gh. Boc.

București)

bun de 
umană 

— mai 
echipă, 
dintr-o 
pentru

FOTO — GHICITOARECEA MAI BUNĂ 
ECHIPĂ DE FOTBAL 

DIN EUROPA

Care este cea mai bună 
echipă de fotbal din Eu
ropa, la ora actuală ?

Aceasta a fost între
barea pe care „Cehoslo- 
vensky Sport" a pus-o la 
16 ziariști sportivi din 
diferite țări. 15 din ei au 
indicat pe Intcmazionale, 
care a întrunit 159 punc
te în cadrul acestui „re
ferendum". Ea este urma
tă de : 2. Benfica 140, 3. 
Manchester United 106, 
4. Real Madrid 86, 5. 
Milan 57, 6. Liverpool 
49, 7. Sparta Praga 
8. Ferencvâros 44, 
Vestham United 36, 
Anderlecht 34 p.

Celor care susțin că îi 
cunosc — din văzute sau 
din fotografii — pe toți 
fotbaliștii renumiți, le 
oferim ocazia de a ne 
dovedi acest lucru, spu- 
nîndu-ne cine este jucă
torul din fotografia 
alăturată ?

Menționăm ca este vor
ba de un fotbalist străin 
care a evoluat și în fața 
publicului nostru, remar 
cîndu-se atît prin tehnica 
sa cît și printr-o caracte
ristică de alt ordin, 
a contribuit, nu mai 
țin la celebritatea pe 
o

La bucurie

Dialog sportiv cn Victor Eebengiac

care 
pu 

care
și la... necaz

46, 
9.

10,

are.
L-ați identificat?
Dacă nu... întoarceți 

pagina.
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LE-A FOST FRIG!
Un fapt neobișnuit s-a 

produs în Anglia, cu prile
jul unui meci de fotbal. 
Echipa din satul Dalwood 
susținea un joc „decisiv" 
cu formația din Millwey 
și conducea cu 1—0. Pînă 
la sfîrșitul jocului mai 
erau 20 de minute și se

CEL MAI MIC BASCHETBALIST DIN LUME

părea că situația nu se 
va schimba.

Deodată însă, doi jucă
tori de la Dalwood, Dom 
White și Derek Straw
bridge, au ieșit de pe te
ren, fără să fi fost elimi
nați de arbitru sau să fi 
suferit vreun accident.

Cerîndu-li-se Explicații, 
ei au răspuns cu senină
tate :

— Ne-a 
e !

Millwey 
cazie și a 
care l-a
mult — cum era și firesc 
— pe conducătorul echipei, 
în etate de 60 de ani:

— Poftim, doi tineri 
zdraveni de 20 de ani se 
sperie de frig și nevastă- 
mea n-a stat pe gînduri 
să monteze plasa înainte 
de meci!

fost frig!

a profitat 
egalat, 

supărat și

Asta

de o- 
lucm 

mai

In Italia fotografiile ma
rilor jucători de fotbal 
sînt vîndute la fel ca și 
cele ale vedetelor 
nema. Un ziarist 
curiozitatea să-l 

comerciant 
crește i 

vreunui

de ci- 
a avut 
întrebe 

pe un comerciant dacă 
vînzarea crește înaintea 
disputării vreunui meci 
internațional al reprezenta
tivei italiene. „Nu — a 
răspuns acesta — dar 
după meci afacerile merg 
excelent. Dacă băieții cîș- 
tigă, suporterii sărută fo
tografiile jucătorilor pre
ferați; dacă pierd, cumpără 
fotografiile pentru ca să 
le rupă în bucăți!".

— Reușita unui specta
col este subliniată de cele 
mai multe ori prin reacția 
imediată a sălii. Aplau
zele relevă valoarea spec
tacolului, 
blicului.
sport, ca 
in dialog 
blicul; obiectiv și exigent. 
El te aprobă sau te sanc
ționează.

O dată stabilită parale
la intre cele două arte — 
teatrul și sportul — dis
cuția evoluează în același 
sens:

— V-a tentat sportul de 
performantă'(

— Am simțit 
cepu t că n-am 

E adevărat că 
renta reprezintă 80°Io, dar 
am liotărit s-o consacru in 
tegral scenei. Am păstrat 
lotuși nostalgia fotbalului 
și a partidelor de șah.

— Din programul repu
blican, ce urmăriți ?

— De predilecție fot
balul. Sufăr cu adevărat 
dacă am spectacol atunci 
etnd ai mei au meci.

— Ai dumneavoastră?
— Steaua. Indiferent de 

fluctuațiile de forma din 
ultimii ani, nu o pot pă
răsi,

— Așa trebuie să fie 
un suporter consecvent...

— Vă asigur că taro 
mi-ar face plăcere .să 

reediteze performantele tre
cute. Pentru ei anul ’56 
reprezintă apogeul unei 
perioade de aur. Măcar 
din deceniu in deceniu 
să-și arate strălucirea.

— Dar anul acesta ?
— Vre(i să spuneți că 

...Rapidul are mai multe 
puncte decît Steaua și 
Dinamo la un loc ? Totuși, 
tn plutonul fruntașilor s« 
mai poate ocupa un 
onorabil I

•— Avansul acesta 
Rapidului...

— Nu știu dacă se 
tocește valorii intrinseci a 
echipei (tot respectul pen
tru antrenor, marea mea 
pasiune de pe cînd era 
portar la Rapid) sau dacă 
nu cumva declinului mari
lor ei rivale. Returul o 
să fie cu „truc".

— Petrolul amenință 
furtunos.

— Ar merita „Oscorul".

aprecierea
Pe terenul 

și pe scenă, 
direct cu

pu- 
de 

ești 
pu-

de la în- 
chemare.
perseve-

loc

al

da-

Nu este nici un secret că baschetul este un sport al 
celor înalți. lată că există însă și excepții... In echipa 
universității High School din Sacramento (S.V.A.) 
există un baschetbalist „pitic*: John Bruce Lee, înalt 
de... 1,24 m. El este deosebit de talentat și în ciuda 
faptului că nu prea marchează coșuri (în șapte etape 
din actualul campionat universitar al S.U.A. a în
scris... un singur coș), este foarte simpatizat pentru 
driblingul său spectaculos. II vedeți în fotografia a- 
lăturată, trecînd la nevoie... și printre picioarele „lun
ganilor*.

Am făcut plng-pong 
In tinerețe, scrimă in in
stitut, am regim de gim
nastică dimineața, iar pen
tru „bătrlnețile* care so 
anunță intenționez să far 
tenis, 
șahul, 
ledul.

la plus. 
Solicită

Angajați
tide ?

— Nn am 
Am sentimentul 
mine.

îmi 
mult

des

placo 
into-

l>ai

pătrun-

O echipă serioasă, con
stantă. Dialogul Badea— 
Dridea, de mare succes; 
amindoi tenace, 
zători.

— Este o replică feri
cită dată cuplului consa
crat Jonescu—Dimitriu.

— Mai matură și hotă- 
rttă. Au „rutina" scenei. 
Ceva mai sobri. Ultimii 
fac mult pentru „galerie" 
care, de altfel, savurează 
totul fără să discearnq 
totdeauna dantelăria u 
foară de jocul cu fantezia 
fi eficacitate. Cineva spu 
nea: distrugătorii echipei 
sînt... suporterii ! Aș a- 
danga : cei care de dragul 
momentului uită perspec 
tiva.

— Urmăriți cu interes 
și alte sporturi ?

— Bugbtul. II găsesc un 
spori al plenitudinii. An 
ga/ează, ca și hocheiul 
toată personalitatea.

— Practicați vreun 
sport ?

parteneri ! 
că fug de 

Ultima partidă a 
fost cu un as în materie. 
Dintr-o neatenție a lui 
l-am făcut șah. Sesizînd 
situația și văzîndu-mă im
pasibil, mi-a strigat: m-ai 
făcut „mat* I Am rămas 
stupefiat. Nu văzusem.

— Probabil că tot mai 
bine jucați fotbal.

— Trag prost cu a- 
mîndouă picioarele, cre
deam cîndva în eficacita
tea stîngului. Am ramai 
însă să admir pe Sivori, 
Amarildo, Corso — maeș
trii piciorului sting. In 
plus, jucătorii mă cam o- 
colesc. Un coleg s-a sim
țit obligat să-mi atragă a 
tenția: tragi mai mult 
în... picioare decît h» 
minge !

După 80 minute, în foa
ierul teatrului „Bulandra* 
în primul antract la „Un 
tramvai numit dorință* de 
Tennesse, remarca „teribil 
este Rebengiuc* era foarte 
des auzită.

Meditam : el are posibi
litate de a-și compensa in
succesele., sportive.

NUȘA MUSCELEANU

Modest, ea
Refcrindu-se la viitoarele 

sale meciuri, Cassius Clay 
a făcut presei americane 
următoarea declarație :

— In maximum două 
luni mă voi întîlni cu Er
nie Terrell pe care, nu știu 
de ce, W.B.A. continuă 
să-l considere... adevăratul 
campion mondial de box la 
toate categoriile. M-ar fi 
bucurat să pot boxa, în 
aceeași seară, și cu Doug 
Jones și Brian London, cu 
o pauză de 10 minute între

Reflecții pentru fotbaliști
® Bucurați-vâ întotdeauna de un suc

ces, dar, neapărat, numai după ce 1-ațl 
obținut în întregime. Anticipările sînt 
deosebit de riscante. (Informații supli
mentare puteți lua de la Rapid, referin- 
du-vă la campionatul trecut).
• Punctele cîștlgate în toamnă consti

tuie un bun cojoc de primăvară. A 
se pierde însă din vedere că 
sesc ace și pentru... cojoace.

® La fotbal, portarului îi 
sarcina de a opri intrarea 
poartă, nu numai aceea de 
din plasă. Acest lucru îl poate face și 
un jucător de cîmp.
• Betonul este un material lndlspen-

se mai
nu 
gă-

revine 
mingii 
a o scoate

Și 
în

săbii constructorilor, nu un sistem de 
joc al fotbaliștilor din apărare. „Beto
nul H H." (Helenio Herrera) 
totul altceva.

© De cînd lumea, fotbalul se ; 
goluri, însă nu numai primite 
marcate.

© Dacă ați pierdut, să știți că 
întotdeauna
S-ar putea
chiar dv.

este cu

joacă pe 
ci și..

de vină arbitrul 
să fie și... adversarul

nu este 
jocului, 

sau

VASILE DUMITRESCU 
arbitru internațional de fotbal

POȘTA MAGAZIN«Poșta Magazin «POȘI'A MAGAZIN
REMUS MACOVEI — 

BUCUREȘTI. — Să vă răs
pund cine are dreptate ? 
Dar n-o să-mi poarte pică 
prietenii dv. cu care ati fă
cut rămășag ? Fie ce-o fi : 
dv. ! Ion Bogdan și Hele
nio Herrera au fost colegi 
în linia de atac a echipei 
franceze Roubaix.

STELUȚA MANEA, OI. 
TENIȚA. — Ne invitați la 
un „spectacol“ reușit z 
SFlNTUL MITICA BLA* 
JINUL cu. . . Alexandri» 
Vasile.

M. BILEA, BUCUREȘTI. 
— O singură echipă uru 
guayană a evoluat în țara 
noastră : Cero '' ' ’ ’ '
Progresul a 
4—1, C.S.M.S. 
Știința Cluj a 
nie separată, 
2—0.

VASILE NENCIU. 
RENI. — „Un ‘ 
șah pune mîna 
o mută, dar se 
imediat și vrea 
gă mutarea, 
drept ?“ Are sau 
de-aici începe 
meciurile dintre începători 
(v-o spun din experiență ’) 
Jucătorul se poate răzgîndi 
gi poate face o altă muta 
re CU ACEEAȘI PIESA, 
numai în cazul cînd mîna 
n-a părăsit piesa jucată. 
Altfel, nu are drept să re 
vină asupra mutării.

BOGDAN BURILEANU, 
BUCUREȘTI. — 1) în spor
turile pe echipe este greu 
— aș spune, imposibil — de 
făcut clasamente individua
le. . . Personal, consider că 
cel mai bun jucător de ho
chei pe care l-am avut noi 
de-a lungul unei perioade 
mai mari, a fost Czaka 
Acum, cel mai bun mi se 
pare Varga. Dar. . . de gus- 
tibus etc., etc. — 2) De ce 
ați ales Farul pentru „spec
tacolul" CU ȘI FARA FOT
BAL ? S-ar potrivi pentru 
toate echipele noastre !

de obicei...
și altul. Sînt con- 
i-aș face K. O. 

trei. Cum acest

Montevideo, 
învins-o cu 
cu 4—0, iar 
făcut... opi- 
pierzînd cu

_____ MO 
jucător d» 
pe o piesă, 
răzgîndește să-și retra ■ 
Are acest 

nu are. 
cearta în

NICOLAE BAICAN. — 
Boc a început să joace fot
bal pe meleagurile Oradiei. 
Apoi, ca junior, a activat 
la Petrolul, fiind promovat 
acum în prima echipă.

SORIN CRISTEA, ELEV, 
BACAU. — Vă felicităm 
pentru epigramele trimise 
șl. . . așteptăm și altele I 

ȘTIINȚEI CRAIOVA :
La cîntul vostru de alean 
Cu ..M-a făcut mamaoltean" 
Aș adăuga (Sînt umorist !) : 
Ce bine-ar fi... și fotbalist !

ECHIPEI C.S.M.S. Iași 
„specialistă" în clasamente 
bune în prima parte a 
campionatului.
In toamnă — știu —

luați bine startul. 
Dar o-ncurcați voi

primăvara : 
Uitați că-n fotbal, 

număratul 
Bobocilor, se face. . . vara J 

FLOREA IULIAN, “VĂ
LENI. — 1) Frățilă, din e- 
chipa de tineret este înain
tașul de la Dinamo Bucu
rești. 2) Recordul neutru 
la haltere, categoria 56 de 
kilograme, este de 312 ki 
lograme (Ion Panait). Față 
de ceea ce pot să ridic eu, 
e mult ! Față de ceea ce 
ridică recordmanul mon
dial Foldi — 362 de kilo
grame — e cam puțin !

EMIL MÎNDRUȚ. COMU 
NA CARBUNEȘTI. — „Pe 
teren se întrec două echipe 
de fotbal. Să le denumim : 
Flacăra și Olimpia. In mi
nutul 87 rezultatul este 9-0 
pentru Flacăra. Văzîndu-se 
conduși cu acest scor, fot-

baliștii de la Olimpia se 
retrag de pe teren. Ce scor 
se omologhează ? 9-0 sau 
S-O (forfait) ? 3-0 ? Toate
echipele s-ar retrage de pe 
teren cînd ar vedea că-i...

lată ! Și aici, 
așa, se aplică _  . . .
vantajului : se omologhează 
scorul din momentul între 
ruperii, dacă acesta este 
mai mare de 3-0, sau se 
acordă meci cîștigat cu 3-0, 
dacă în acel moment sco
rul era de 3-0 sau mal mic. 
Bineînțeles, povestea are 
și. . . supliment : papara 
comisiei de disciplină !

ca să spun 
legea. . . a-

ION POȘTAȘU
Desene de

NEAGU RADULESCU

un meci 
vins că 
pe toți 
lucru nu mi se permite, 
mă voi mulțumi să-l pun 
K.O. pe cel mai bun din
tre ei, pe Ernie Terrell*.

In patru rînduri
delăsării 

asociației
Din cauza 

consiliului 
sportive Zefirul (fabri
ca „Suveica" București) 
activitatea sportivă a 
stagnat.

La „Zefirul" cum se știe. 
Consiliul și-a spus 

cuvtntul:
— „Dacă-i «Zefir». . . 

Zefir să fie. . . «
(Si a lăsat să bată vîntul).

★
Boberilor Panțuru și 

Neagoe, care ne repre
zintă la campionatul 
mondial de la Coi’tina 
d’Ampezzo.

Pentr-un clasament frumos 
Doar atît avem de spus i 
Coborîți mai iute-n jos 
Ca s-ajungeți cit mai sus /

RADU MIRCEA-
RĂȚESCU 

FLORIN GHENEA

Numai una din for-i 
mațiile participante la 
campionatul de fotbal 
al regiunii București a 
început pregătirii»

Echipele sus-amintite,De-acum o lună, pasămite, 
Au început să se gîndească 
La pregătirea...

sufletească.
★

In cadrul G.A.S. Mo 
goșoaia se desfășoară o 
slabă activitate spor, 
tivă.

Preocuparea voastră-i 
marț 

Pentru recolta de pe ogoare. /. 
Ne-ar bucura să fiți activi 

la recolta de. ..
sportivi Jși

V. D. POPA

★
Sorții au decis ca în 

Cupa României, Mine
rul Baia Mare să joace 
cu Petrolul

Minerul 
Joacă-n 
Vor să 
De-astă

din Baia Mare
Cupă o carte tare, 
scoată din subsol 
dată și... Petrol

ELIZA FILIP



Spoitul

în primul meci din semifinalele „C.C.E.“
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Partizan Belgrad-Dinamo București 3-1 la polo

Vești din tarile 
socialiste

ZAGREB 28 (prin telefon). Astă-seară 
au început în localitate întrecerile pri
mei semifinale a „C.C.E.” la polo. Par
tida inaugurală a turneului a opus for
mațiile Partizan Belgrad și Dinamo 
București. La capătul unul joc viu dis
putat, formația iugoslavă a cîștigat cu 
scorul de 3—1 (1—0, 0—0, 1—0, 1—1). In 
prima repriză, la o eliminare a lui Fle- 
șeriu, Sandici a deschis scorul. Imediat, 
Kroner a ratat o lovitură de la „4 me
tri” ! In continuare, Partizan a atacat 
furtunos, dar Frățilă a apărat excelent. 
In al treilea „sfert”, după ce Novac, 
Zahan și Blajec pierd alte ocazii mari, 
Trumbici mărește avantajul echipei sale:

Campionatul mondial
CORTINA d’AMPEZZO, 29 (prin 

telefon). — Echipajele celor 12 țări 
(Anglia, Austria, Belgia, Canada, Ce
hoslovacia, Elveția, Franța, R.F. Ger
mană, Italia, Romania, S.U.A. și Sue
dia) participante la cea de a 29-a edi
ție a campionatului mondial de bob (2 
persoane) s-au antrenat intens în ulti
mele zile în vederea importantelor în
treceri care vor avea loc sîmbătă și du
minică, în nocturnă.

Promițătoare sînt rezultatele echipa
jului român Pan turu—Neagoe, revela
ția campionatului european disputat cu 
numai o săptămînă în urmă Ia Garmisch - 
Partenkirchen, unde s-a clasat pe locul

Beverwijk înaintea 
ultimelor două runde

HACA. 28 (Agerpres). — Cea de 
a 9-a rundă: a turneului de șah de la 
Beverwijk a adus complicații în cla
samente. în concursul feminin, pe pri
mul loc a trecut șahista maghiară Eva 
Karakas cu 6.5 puncte, urmată de A- 
lcxandra Nicolau cu 6 puncte și o par
tidă întreruptă, la olandeza Fanny He- 
emskcrk. Pe locul trei urmează iugo
slava Katia Jovanovici, care a învins-o 
pe sora sa Rujița. Karakas a cîștigat 
la Timmer, iar Elisabeta Polihroniade ; 
a întrerupt cu Chande de Silans.

în turneul masculin, Theodor Chițes- 
ru împarte primul Ioe cu finlandezul 
Vesterinen, avînd fiecare cîte 6.5 punc
te. Ghițescu a remizat cu Smederevac, 
în timp ce Vesterinen l-a învins pe 
Kramer.

Keino a reintrat 
cu o victorie!

NEW YORK. 28 (Agerpres). — Pe 
pista sălii „Madison Square Garden**, 
luînd startul în proba de o milă. a- 
tletul kenian Kipchoge Keino, a termi
nat învingător cu timpul de 4:03,9. Pe 
locurile următoare s-au clasat america
nul Bob Day — 4:04,2 și cehoslovacul 
Odlozil — 4:04,8. Un nou record bel
gian pe teren acoperit a stabilit Gaston 
Roelants în proba de 2 mile, pe care a 
cîștigat-o cu timpul de 8:40,6,

Sferturile de finală 
ale „€. C. I." la fotbal

Comisia de organizare a „Cupei cam
pionilor europeni" la fotbal a reținut ca 
definitive următoarele date la care ur
mează să se dispute sferturile de fi
nală ale competiției: Manchester United 
•—Benfica Lisabona (2 februarie și 9 
martie) ; Sparta Praga—Partizan Bel
grad (2 martie și 9 martie) ; S. C. An- 
derlecht—Real Madrid (23 februarie 
și 9 martie) : Tntemazionale Milano— 
Ferencvaros Budapesta (23 februarie I 
și 2 martie).

la Închiderea ediției
JUCĂTORII DE TENIS DE MASĂ, 

SOVIETICI ÎNVINGĂTORI ÎN 
CEHOSLOVACIA

PRAGA, 28 (Agerpres). — Selecționa
tele de tenis d.e masă ale Cehoslovaciei 
și U.R.S.S. s-au întâlnit în localitatea 
Szumperk, victoria revenind sportivilor 
sovietici în ambele meciuri cu 5—4 la 
masculin și cu 3—0 la feminin. Iată re
zultatele tehnice : mascuiin : Gomoșkov— 
Stepanek 3—1 : Amelin—Kudrnacz 2—0 ; 
Miko—Vartanian 2—0 ; Armelin—Stepanek 

2—0. In ultima repriză, înscriu Janko- 
vici și Kroner din „4 metri", meciul în- 
cheindu-se cu rezultatul de 3—1 pentru 
Partizan.

Arbitrul M. Manguillot (Spania) a con
dus bine formațiile : PARTIZAN : MUS- 
KATIROVICI—Ciukvas, Perisici, SANDI
CI, JANKOVICI, Maniei, Tedeschi. Jiv- 
eovicl, CIOLOVICI, Glițici ; DINAMO : 
FRAȚILA—Zahan, Kroner, GRINTESCU, 
Blajec, Mărculescu, Zamfirescu, Mihăi- 
Iescu, Novac, Fleșeriu.

In al doilea meci al serii : Dynamo 
Magdeburg—Amateur Duisburg 10—2 (2—0, 
1—1, 3—1, 4—0)

de bob 2 persoane
6. Celălalt echipaj român, Tătarii— 
Mafiei, sosit doar de cîteva zile în Io 
calitate, a beneficiat de mai puține 
coborîri de antrenament, dar și la el 
s-au înregistrat îmbunătățiri ale perfor
manțelor.

Comentariul nostru
I I 'I' ilT'l i iWTimiif WWFI If I"W

Cu șase luni înaintea campionatelor mondiale de fotbal
Vremea continuă să fie capricioasă în Europa. Cînd viscol năpraznic, 

cînd lapoviță... Cu o înfățișare disimulată, iarna vrea parcă să-i împie
dice pe fotbaliști în pregătirile lor pentru „mondiale". Dar...

Pe un teren aproape impracticabil 
formația R.F. Germane își începe pre
gătirile pe ’66 jucînd cu Duklă Praga ; 
selecționata U.R.S.S. își inaugurează tur
neul de verificare în fața echipei Corin
thians (Brazilia), cedînd surprinzător cu 
1—3; maghiarii anunță că vor juca cu 
Elveția și Iugoslavia, în timp ce bulga
rii sînt gata să traverseze oceanul Pa
cific pentru susținerea unor întîlniri de 
verificare. Brazilienii, cîștigătorii Cupei 
„Jules Rimet", ediția 1962, vor să treacă 
din nou Atlanticul pentru a susține, în 
Europa,- cîteva partide de control. La ea 
acasă, cuprinsă tot mai mult de febra 
pregătirilor. în postură de gazdă a 
..mondialelor", Anglia are o surpriză ne
plăcută : doar 1—1 cu Polonia. Cu ade
vărat, partida de verificare a fost utilă. 
Deși formația engleză nu prea merge, 
Ralf Ramsey nu se sfiește să indice fa- 
vorițli : Anglia sau Brazilia. Jao Have- 
lange, președintele Confederației brazi
liene de sport, și mai îndrăzneț, declară: 
„Vom merge la Londra să cîștigăm. în- 
frîngerea nu am prevăzut-o în calculele 
noastre !*. In ceea ce privește pe cîști- 
gătoarea din acest an a lui „World Cup" 
nu manifestă rezerve nici „regele beto
nului", signor Helenio Herrera : „Seriile 
— declară Herrera — se anunță foarte 
tari. Campionatul mondial de fotbal va 
fi pentru toate formațiile foarte dificil. 
Noi însă ne apărăm sansele și sperăm 
să nu-i deziluzionăm, pe „tifosii" fotba
lului italian".

Nici presa internațională, prin croni
carii săi de specialitate, nu se lasă mai 
prejos în ceea ce privește aprecierile cu 
privire Ia echipe, pronosticurile. Intr-o 
serie de ziare și reviste străine, de pil
dă, au apărut mari reportaje pe tema 
pregătirilor, desfășurării și... finalei cam
pionatului mondial, cu titluri ca „For
mația U.R.S.S. are puține șanse să se 
claseze pe primele trei locuri" („L’Equi- 
pe”); Experiența Uruguayului poate fi 
un atu, dar, în același timp și un fard" 
(„Miroir du Football"); „Anglia este o 
mare favorită a Cupei Rimet ’66 („C.or- 
riere dello Sport"); „Nu ne vom lăsa 
surprinși" („Kicker" din R.F. Germană). 
Cuprinse de febrilitatea pregătirilor, par
ticipantele la turneul final al campiona
tului mondial de fotbal întreprind tot 
felul de acțiuni menite să le întărească 
potențialul de luptă, să le desăvârșească 
tactica și strategia pentru marea bătă
ile fotbalistică ce se va desfășura în 
plină vară — iulie — pe marile stadi
oane de peste Canalul Mînecli.

Acasă la ei. specialiștii englezi, federa
ția, comisia de organizare se străduiesc 
să pună la punct ultimele probleme le
gate de deschiderea oficială a „mondia
lelor", de primirea sportivilor, oficiali
lor șl îndeosebi a turiștilor. Spunem „în
deosebi" deoarece, așa cum scrie șl re
vista franceză „Miroir du Football", 
„Cupa lumii trebuie să fie un... bussines 
pentru englezi. Și, în acest sens, turiștii

2—0 ; Miko—Gomoșkov 2—0 ; Vartanian— 
Kudrnacz 2—0 : Miko—Amelin 2—0 : Ste
panek—Vartanian 2—1 ; Gomoșkov—Ku
drnacz 2—1 ; feminin : Grinberg—Karli- 
kova 2—1 ; Rudnova—Mikoriova 2—0 : 
Rudnova, Grinberg—Luzova, Karlikova 
2—1.

ATLAS A CÎȘTIGAT TURNEUL 
DE FOTBAL DIN MEXIC

Echipa mexicană Atlas a cîștigat (la 
golaveraj) turneul internațional de fot-

O NOUA STEA

Ultimul sezon competițional de gim
nastică sportivă în Cehoslovacia a a- 
dus revelația unei talentate tinere spor
tive din libia va. Numele ei este liana 
Lișkova. La 13 ani, calitatea execuțiilor 
sale la aparate și în exercițiile libere 
î-a permis să pășească în rîndul com
ponentelor lotului reprezentativ ceho
slovac.

Debutul Hanei Lișkova în arena in
ternațională a gimnasticii a avut loc în 
toamna anului trecut, cu prilejul meciu-

st.răini sînt aceia care vor aduce o con
tribuție importantă".

Este oare Anglia gaia să primească 
sportivii, oficialii, zecile de mii de tu
riști ? Vor primi englezii oaspeții cu cla
sica răceală britanică sau cu ceai cald 
și hoteluri bune ? Sînt pregătite orașele 
și terenurile pentru startul marii compe
tiții fotbalistice a anului ? Iată întrebări 
pe care și le pun nu numai lumea 
sportivă ci, în primul rînd, echipele par
ticipante. oamenii de afaceri care în 
acea perioadă, sub pretextul fotbalului, 
vor vizita Anglia și, bineînțeles, turiștii. 
Răspunsul la aceste întrebări îl dau une
le publicații și unii ziariști englezi, pre
cum și persoane oficiale care răspund 
— sub o formă sau alta — de unele tre
buri pe linia organizării campionatelor 
mondiale. în ceea ce privește pregătirile, 
revista britanică „Economist", din 25 de
cembrie 1965. subliniază „Anglia joacă 
Ia ea acasă șl acest lucru cere din par
tea noastră o atenție sporită. Iată de ce, 
în primul rînd. pentru ajutorarea clubu
rilor privind reamenajarea optimă a ce
lor 7 terenuri afectate pentru „mondia
le" organele competente, prin dl. Dennis 
Howel (el însuși un arbitru de fotbal ac
tiv) a acordat 400.000 lire. Tot pentru re
facerea terenurilor, băncilor și instala
țiilor la stadioane federația de fotbal en
gleză a alocat suma de 150 000 de 
lire. împreună cu sumele investite, 
de cluburile interesate se vor cheltui 
pentru amenajări și reamenajări sporti
ve la stadioane circa 800 000 de lire. Dar, 
în același timp. — conchide revista Eco
nomist" — pregătirile pentru campiona
tul lumii la fotbal au permis orașelor 
noastre de provincie să-și dea seama 
cît sînt de slab înzestrate si organizate 
pentru găzduirea unor evenimente spor
tive de anvergură".

Pe linia pregătirilor se întreprind si 
alte importante acțiuni în Anglia : se 
editează programe si afișe în sute de 
mii de exemplare (pentru programul în 
40 de pagini editat la Liverpool s-au chel
tuit 9 000 de lire), se difuzează ecusoane 
și embleme. Fotografii cu echipele par
ticipante și ..stelele" fotbalului mondial 
se vînd la chioșcuri pe „Oxford" sau pe 
.„Picadilly". în holurile cinematografelor 
sau în fața gurilor de metrou. Leul 
.,Willie" ’ simbolul campionatului, dă 
declarații. face pronosticuri.

Declarații și pronosticuri face și zia
ristul de sport Patrick Robinson. In 
concluziile sale pe marginea pregătirilor 
pentru campionat, publicate într-un lung 
articol în „Daily Express", el subliniază: 
..Anglia n-a cunoscut niciodată o aseme
nea invazie de observatori, corespondenți 
si comentatori de sport ca aceea din pe
rioada campionatului. Ei vor veni nu 
numai să vizioneze campionatele, ci să 
viziteze șî tara noastră, să analizeze cu 
un ochi critic cît de bine sîntem pregă
tiți pentru a găzdui oaspeții din întreaga 
lume". Temerile ziaristului britanic sînt 

bal de la Ciudad de Mexico. Atlas și 
Sparta Praga termină neînvinse turneul 
cu cîte 8 puncte fiecare. In ultimul meci, 
Atlas a făcut joc egal (2—2) cu Guada
lajara. Două partide restanță, care nu 
mai pot influența însă clasamentul vor 
avea loc săptămînă viitoare : Guadala
jara—Vasco da Gama și F. C. America— 
R.D. Germană.

• La box : Anglia—Scoția 6—4, la 
Londra.

Recordmana R. D. 
Germane la patinaj vi
teză, Helga Hasse, 
va fi fără îndoială una 
din favoritele a- 
propiatelor campionate 
mondiale.

Foto: Zentralbild

A GIMNASTICII ?

lui Cehoslovacia—Ungaria. Ea a reușit 
să obțină un nesperat loc trei — din 
12 concurente — în proba de săritură.

Poate că rezultatele tinerei școlărițe 
din Jihlava nu trebuie privite ca atît 
de surprinzătoare. Lișkova a început să 
practice gimnastica încă de la vîrsta de 
5 ani, sub supravegherea atentă a ma
mei sale, ea însăși o veche și în
cercată gimnastă, fostă campioană olim
pică, în 1948, la Londra.

pe deplin justificate. Dacă Londra și 
Liverpool sînt cele mai bine dotate din
tre toate orașele pentru primirea amato
rilor de fotbal de peste hotare, a turiș
tilor, nu astfel se petrec lucrurile în 
rest. „Daily Express" evocă o imagine 
din Birmingham : „Pe peronul gării 
Show Hill sînt 18 bănci solide de lemn, 
înghesuindu-se, pot să doarmă pe de 
36 de persoane, timp de 10 nopți. In luna 
iulie vor fi probabil 9700 de... con-
curenți peste aceste locuri. întrucît co
mitetul de organizare a asigurat, pînă 
în prezent, doar 300 de paturi pentru cei 
peste 10 000 de turiști care vor veni cu 
prilejul finalelor, ne întrebăm „cum se 
vor descurca organizatorii în ziua înce
perii meciurilor". Iată și răspunsul : 
„N-am nici cea mai vagă idee despre 
locul unde vor dormi turiștii — a decla
rat Walter Goodman, secretarul comite
tului de organizare — Hotelierii noștri 
nu se prea interesează de mondiale".

Sigur, n-am vrea să se tragă o con
cluzie pripită în legătură cu posibilită
țile de organizare ale forurilor britanice. 
Mai este timp. Tn cele șase luni ce ur
mează se pot face multe retușuri în 
bine pe linia găzduirii oaspeților. Ne-o 
spun acest lucru dimensiunile „întrece
rii" organizate între orașe pe linia pri
mirii oaspeților (hoteluri, masă, organi
zare, distracții, inițiative) la care parti
cipă comisiile locale de organizare, pri
măriile orașelor, personalități marcante 
ale vieții sportive și culturale engleze, 
„întrecere" sprijinită de federație și de 
alte foruri engleze. în această „întrece
re" care — alături de celelalte măsuri 
luate — trebuie să asigure succesul fi
nal al competiției și, bineînțeles cel bă
nesc. un tabel publicat de ziare arată 
că Liverpool ul se află pe locul I cu 45 
de puncte, pe locul II Manchester cu 
44 p, urmînd apoi Sunderland 34 p, 
Sheffield 30 p, Midlesbrough 17 p și Bir
mingham 14 p. Dar lupta pentru întâie
tate continuă...

V. G.

ȘTIRI... REZULTATE... ȘTIRI...
VIENA. — în concursul de schi de 

la Saalbach. proba de coborâre a reve
nit surprinzător elvețianului Bniffgmann, 
urmat de Orcel (Franța), NindI și Zim
mermann (ambii Austria). Eșecul aus
triecilor pe teren propriu este conside
rat una din marile surprize ale actualu
lui sezon de schi. La feminin. în 
schimb, sehîoarele austriece au ocupat 
primele trei locuri prin Traudl TTecher, 
Elfi Untermoser și Liesl Huber.

BERT. IN. — întâlnirea revanșă din
tre echipa secundă de hochei pe gheată 
a R. D. Germane și selecționata Iugo
slaviei, desfășurată la Crimmitschau, 
s-a încheiat cu victoria hoclieiștilor 
germani la scorul de 4—3 (0—1, 3—1, 
1-1).

PEKIN. — în cadrul meciului de 
patinaj viteză R. P. Chineză—Japonia, 
disputat la Harbin, pe primul loc s-a 
clasat sportivul chinez Van Cin-iui cu 
186.263 puncte. Timpurile sale: 500 m
— 43.4; 1500 m — 2:12,4; 5 000 m
— 8:04.3; 10 000 m — 16:46,0. La 
femei, victoria a revenit patinatoarei 
In Ciun (R. P. Chineză) cu 205,628 
puncte.

HELSINKI. — Norvegianul Harald 
Gronningen, medaliat cu ’■•argint la J.O. 
de la Innsbruck, a cîștigat cursa de

HANDBALUL - UN SPORI MULT 
ÎNDRĂGIT ÎN IUGOSLAVIA

Handbalul în 7 se bucură de o largă 
popularitate în Iugoslavia, fiind prac
ticat de sute de mii de tineri, în ca
drul diferitelor competiții organizate 
pe plan local sau național. în Cupă, 
dc exemplu, iau parte zeci de mii de 
echipe. Sînt raioane unde fotbalul a 
cedat primul loc handbalului. La Vin- 
kovei, de pilda, handbalul este sportul 
cel mai agreat. Spectatorii asistă în 
număr mare la meciurile amicale sau 
de campionat. De altfel în acest raion 
activează nu mai puțin de 105 echipe 
de handbal.

Un deosebit interes stîrnesc parti
dele de campionat, atît cele în aer 
liber, cît șl cele în sală.

Handbalul iugoslav se bucură de un 
frumos prestigiu pe plan internațional. 
Echipele de club (Medveșciak Zagreb, 
Partizan Belgrad, Bosna Sarajevo etc.) 
sînt apreciate peste hotare, iar repre
zentativa națională are la activ o serie 
de rezultate remarcabile. în prezent, 
lotul național se află în pregătire 
pentru viitorul campionat mondial 
masculin, sub conducerea noului căpi
tan federal Ivan Snoj. în vederea 
unei bune comportări a fost elaborat 
un amănunțit plan de pregătire, în 
care sînt prevăzute numeroase întîlniri 
internaționale, printre care și cele din 
cadrul „Gupei orașulni București** din 
noiembrie a acestui an.

ȘOSTAKOVICI Șl SPORTUL

In cadrul unui interviu acordat re
cent ziarului „Izvestia", cunoscutul com- 

j pozitor sovietic Dmitri Șostakovici a 
fost întrebat asupra preocupărilor sale 
din timpul liber. .Jmi place sportull
— a declarat Șostakovici. In special 
mă pasionează fotbalul și șahul. Frec
ventez în mod obișnuit stadioanele 51 
urmăresc activitatea echipelor noastre de 
fotbal fruntașe. Bineînțeles, sînt foarte 
curios să urmăresc desfășurarea apropia
tului campionat mondial de fotbal și 
voi pleca la Londra pentru a asista Ic 
jocurile turneului final. De asemenea 
îmi place foarte mult șahul. In el se îm
bină arta și știința. Ca jucător actii 
sau ca spectator al marilor turnee, gă
sesc totdeauna în șah, odihnă și inspi
rație".

întrebat asupra șanselor ce le au ce. 
doi competitori la titlul mondial de șal
— Petrosian și Spasski — în meciu 
lor din primăvară, Șostakovici a spus 
„...Se spune că în sport este mai ușo, 
să cîștigi titlul de campion decît să- 
păstrezi. Sînt de aceeași părere". Iat( 
deci că preferințele compozitorului s> 
îndreaptă către actualul șalanger la tit 
Iul mondial, Boris Spasski.

Interesant de menționat, pe de alti 
parte, că însuși Spasski nu pare atî 
de optimist în aprecierea șanselor sale 
Referindu-se la victoria sa din cadru 
meciului pre ten den iilor, care i-a adu 
calificarea în etapa finală a campione 
tului mondial, tînărul mare, maestru 1 
declarat ziariștilor: „Dacă vă voi spun 
că rezultatul meciului meu cu Tal a fos 
pentru mine o surpriză, poate că nu m 
veți crede!.. **

30 km de la Kouvola, parcurgînd dis 
tanta în 1 h 46.

STOCKHOLM. — Jucătorii de teni 
de masă ai Iugoslaviei s-au revanșa 
în a doua întâlnire, dispunînd cu 5— 
de echipa Suediei. Cîteva rezultate 
K. Johansson—Vecko 2—0. Korpa- 
Alser 2—1, K. Johansson—Korpa 2—' 
Vecko-Alser 2—0. Al treilea echipi< 
suedez — Chrîster Johansson — 
pierdut trei meciuri.

® Echipele feminine de basch< 
Wisla Krakovia și Slavia Sofia s-a 
calificat pentru semifinalele „Cup 
campionilor europeni**. Baschetbaliste 
poloneze au cîștigat și returul întâlnii 
cu Radnicki Belgrad, desfășurat în c, 
pitala Iugoslaviei, cu scorni de 67—" 
(29—26). în primul joc. Wisla cîșt 
gase cu 83—64. Slavia Sofia a într 
cut echipa italiană Portorico Vicen; 
cu scorul de 83—71. (în primul mec 
86—66).

SYDNEY. -— în turneul internați: 
nai de tenis de la Sydney, australian 
Stolle La învins cu 6—2, 7—5. 7— 
pe Gerrard (Noua Zeelandă), Arth> 
Aslie (S.U.A.) a cîștigat cu 14—1 
6—4, 6—3 la Roche (Australia) 
Newcombe (Australia) cu 3—6, 6— 
6—3, 7—5 la Graelmer (S.U.A.).
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