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Înălțimea va fi la... înălțime!
Peste 350 de juniori 

lin numeroase localități 
■or evolua, astăzi și mîi- 
îe, în sala Floreasca II. 
n cadrul concursului re- 
iublican rezervat juniori- 
or de categ. I (17—19 
ni). Este cel mai bun 
irilej să constatăm nive- 
ul atins de sportivi în 
iregătirea efectuată pen

ii noul sezon de con- 
u-ăsuri în aer liber.

Dintre cele 13 probe, 
aprinse în program, cele 
nai interesante hi se par 
ăriturile în înălțime. în 
ceastfi privință am ce- 
ut părerea maestrului 
portului C-TIN DUMI
TRESCU, antrenor la 
.ceasta probă :

„înălțimea fete reuneș- 
e o serie dc săritoare 
oarte tinere și valoroase, 
iste vorba de Erica Stoe- 
lescu (Alexandria), Vie
nna Pulpea (C-lung), 
lumitra Radu și Elena 
Tîrza (București) etc. 
Ieși pînă acum -au lu- 
rat specific, ci numai 
>entru pregătirea fizică 
multilaterală și. deși, sala 
Toreasca nu le permite 
lesfășurarea unui elan 
jirnial, am convingerea 
,1 se va sări peste 1,55 m 
acă nu chiar 1,60 
)upă calitatea 
lesfășurate în 
arnă, în special primele 
louă atlete, vor reuși 
- sînt sigur — în acest 
n, rezultate de peste 
,65 m.
în ceea ce privește în- 

recerea băieților, în mod

rn. 
muncii 
această

ÎNTRECERI PENTRU 
MICII SPORTIVI

Duminică dimineața, 
de la ora 8,30 vor avea

Victoria Pulpea (în fotografie, nivelîndu-și locul de 
elan), elevă la Liceul cu program special de educafie 
fizică din Cimpulung Muscel a cîștigat anul trecut, la 
Poiana Brașov, titlul de campioană a junioarelor 
„mari''. Principala sa adversară va fi Erica Stoe- 
nescu, campioană și ea, dar la junioarele „mici". 

Cine va învinge acum ?

normal, Șerban loan nu 
poate pierde primul loc. 
El este foarte bine pregă
tit și poate realiza, sîm- 
bătă, un nou record repu
blican de sală pentru ju
niori (actualul record îi 
aparține cu 2,01 m).“

Concursul începe astăzi 
la ora 16 (prăjina la 13) 
și va continua mîine de 
la ora 9.

I6 ani 102 kg!
Ora de educație fizică a 

clasei a X-a a liceului „Ni- 
colae Bălcescu" din Cluj. 
Intre elevii care lucrează 
cu mult sîrg remarcăm pe 
un tînăr cu gabarit deose
bit. Tov. DUMITRU OL- 
TEANU, director adjunct al 
liceului, ni-1 prezintă :

— Se 
Toții.
înălțime și 102 kg ! De un 
an a început să practico 
atletismul (aruncarea cio
canului) și se dovedește un 
elev foarte conștiincios, cu 
remarcabile calități. Anul 
trecut, la campionatele ju
niorilor mici s-a clasat pe 
locul III cu 48,ÎS m (cio
canul de 5 kg) dar în 1966 
sînt convins că va putea 
obține rezultate de peste 
55 de metri.

numește ștefan 
Are 16 ani, 189 cm

Foto : R. Vilara
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CAMPIONATELE 
INTERNATIONALE 

DE SCHI ALE 
ROMÂNIEI

întrecerile campiona
telor Internaționale de 
schi ale țării noastre 
sînt programate anul 
acesta în zilele de 25, 
26 șl 27 februarie res
pectiv la Sinaia, Pre
deal șl Poiana Brașov. 
In program figurează 
două probe de slalom 
uriaș si una de slalom 
special. Pînă în prezent 
și-au confirmat parti
ciparea schiori și schi
oare din Franța, Italia, 
K. D. Germană, Bulga
ria si Anglia.

La Baia Mare și la Satu Mare luptele ocupă un Ioc de frunte în 
ierarhia celor mai populare sporturi, această ramură a atleticii grea 
avînd o frumoasă tradiție pc aceste meleaguri. Luptătorii băimăreni, 
alături de cei sătmăreni, au avut un cuvînt greu dc spus în campio 
natele țării, iar în unele perioade erau nelipsiți din loturile repre
zentative.

Aceasta a fost... cu ani în urmă ! Nici acum nu se poate spune 
că sportul celor puternici n-are „priză44 în rîndurile tine
retului din această parte a țării. Dimpotrivă! Și acest lucru 
îl reflectă numărul marc de secții de lupte existente, 
dintre care multe cu activitate de performanță. Atunci 
ce se poate reproșa luptătorilor din regiunea Maramureș? 
Elementul cel mai important al activității dc performanță 
— PREOCUPAREA PENTRU CALITATE. în ultimul 
timp, luptătorii din Baia Mare și Satu Mare n-au mai 
fost prezenți în primele garnituri ale țării, în 1965 au 
cîștigat doar un singur titlu de campion republican la 
junior; (la „libere44, prin R. Elias — Unio Satu Mare), 
iar în campionatul pe echipe, în special băimărenii, au 
avut o comportare slabă. Iată care au fost motivele care 
nc-au determinat să facem 
din regiunea Maramureș.

La Baia Mare, multe a- 
socialii au secții de lupte : 
Chimistul, I.G.O., Voința, 
Minerul Baia Sprie și al
tele, Dintre acestea, pa 
primul loc si cu 
o activitate corn- ~
petițională 
complexă se 
tuează /f. 
Chimistul — 
o echipă în
tegoria A la ,,gre- 
co-romane1,1 și alta 
„libere". Trebuie 
amintim și de formația 
asociației sportive I.G.O 
care a retrogradat în cate
goria B — la greco-romane 
dar la baraj a obținut to
tuși dreptul de a activa pe 
mai departe în aceeași 
competiție.

In campionatul republi
can pe echipe, luptătorii 
de la Chimistul au avut, 
cum spuneam mai sus, • 
comportare n esat is facă t oa-

mai 
si- 
S. 
cu 

ea

un raid prin secțiile de lupte

re. La „greco-romane", Chi
mistul s-a clasat pe locul 
XI și a scăpat de retro
gradare

DÎN VIAȚA
SECȚIILOR
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TURNEUL DE TENIS 
DE LA OSLO

OSLO 11 (prin telefon). — 
In semifinalele probei de 
dublu masculin a campio
natelor de tenis pe teren 
acoperit ale Norvegiei Ju
cătorii români Ion Tiriac 
șl Ilie Năstase au fost eli 
minați, după o partidă de 
luptă, de perechea fran
ceză Henri Contet-Patrice 
Beust cu scorul 6—3, 7—5. 
De notat că în al doilea 
set, românii au avut de 
mal multe ori conducerea 
In cealaltă semifinală, pe
rechea favorită, englezii 
Wilson—Stevens, a pierdut 
la Carmicheal (Australia) 
— Jagge (Norvegia) cu 6—4. 
4—6, 6—4.

DUMINICĂ, PE STADIO
NUL GIULESTI : RAPID - 

PROGRESUL

loc — în organizarea 
clubului sportiv Con
structorul — două inte
resante concursuri do 
șah și tenis de masă 
rezervate elevilor din 
clasele V—VIII (băieți 
și fete) din școlile ra
ionului N. Bălcescu. 
Șahiștii se vor întrece 
în sala de sport a clu
bului organizator (piața 
Palatului Republicii So
cialiste România, lingă 
cinematograful „Union”) 
iar amatorii de tenis 
de masă în sala de 
sport din str. Aurora 
nr. 1 (lingă podul Mă- 
rășești).

în 11 la 
să mai

datorită retragerii 
din competiție a 
echipei V iitorul 
București.

Slaba compor
tare a luptători
lor de la Chi
mistul a avut 
mai multe cauze. 

Pom enumera doar cîteva : 
menținerea în secție a unor 
sportivi cu posibilități re
duse de dezvoltare, lipsa 
unei discipline ferme la an
trenamente și in con-

T. RĂBȘAN

I
I
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I
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Continuîndu-și pregătirile, 
echipele bucureștene de 
fotbal Rapid și Progresul 
se vor întîlni duminică, de 
la ora 10, pe stadionul Giu
lești, într-un meci amical.

O NOUĂ SECȚIE LA 
A.S. RULMENTUL 

BÎRLAD
Zilele acestea s-a împli

nit o veche dorință a tine
rilor de la Fabrica de rul
menți din Bîrlad care vor 
să practice sportul haltere
lor : conducerea asociației 
Rulmentul a înființat o sec
ție de haltere.

Munca de pregătire a 
viitorilor halterofili a fost 
încredințată inginerului Gh. 
Tescu, un marc amator al 
acestui sport. Pentru în
ceput, membrii secției, 
printre care și tinerii D. 
Constantin, Gh. Burghelea. 
L. Saulea etc. se antre
nează de trei ori pe săptă- 
mînă.

ELIADE-coresp.

CAUT A TEA MATERIALELOR

ONDICA 
; DE SUGESTII 
;SI RECLAMATII

Șl ECHIPAMENTELOR 
SPORTIVE (III)

E
Eun loc — în afara stadioanelor, sălilor de edu

cație fizică, bazinelor de înot, patinoarelor și 
pîrliilor de schi — unde, la fel, simți pulsul 

viguros al dezvoltării sportului în țară la noi. 
magazinul sportiv, cu afluența solicitanților
necurmată de la ora deschiderii și pînă la închidere, 
cu larga diversitate a cererilor exprimate de cum
părători. Deosebit de clar se manifestă în aceste 
unități ale comerțului socialist dragostea de sport a 
tinerilor și a vîrstnicilor ce-și caută aici echipamen
tul și materialele trebuincioase. Iar fabricile specia
lizate pun pe piață produse așa 
sportivii: mereu mai multe 
superioară.

și în
cum le așleantă 

genere de calitate

Asemenea mărturii ale 
grijii îață de cumpără
tori am găsit recent în 
Capitală, petreeîndu-ne 
cîteva ore în cele două 
magazine de echipament 
și materiale sportive de 
pe Lipscani, apreciind 
cantitatea mărită de măr
furi și — în raport cu 
vizitele noastre anteri
oare — plusul de varie
tate al sortimentelor. Am 
putut face astfel nume

constatări poziti-roase
ve. Dar am înregistrat șl 
o serie de neajunsuri, de 
care cumpărătorii din 
sectorul respectiv se mai 
lovesc. Parte dintre ele 
le-am descoperit 
șine, majoritatea 
le-au împărtășit 
torii celor două
ne. „Condica de

Au început întrecerile
turneului feminin

noi în- 
însă ni 
vînză- 

magazi- 
sugestil

și reclamatii", întocmită 
în rîndurile de mai jos, 
vizează în principal, așa 
cum se va vedea, activi
tatea fabricilor producă
toare de echipament șf 
materiale sportive.- Dar 
țintesc și alte aspecte...

1N BUCUREȘTI....
Cele 11 jucătoare care 

articipă la turneul fe- 
tinin dc șah din Capitală 
u început ieri după a- 
îiază întrecerile în sala 
Constructorul. Prima run. 
ă a fost precedată de 
radiționala tragere la 
orți pentru ocuparea 
ocurilor pe tabelul de 
oncurs, în cadrul șe- 
iinței tehnice care a a- 
ut loc dimineața la Fe- 
lerația română de șah.

Iată ordinea participan
telor pe tabel : 1. ITeidrun 
Brantsch ; 2. Marieta Io
nescu ; 3. Margareta Pe
revoznic; 4. Eleonora Ji
anu ; 5. Maria Pogore
vici ; 6. Suzana Makai ; 
7. Rodica Reicher ; 8.
Margareta Teodorescu ; 
9. Elena Răducanu ; 10. 
Maria Desmireanu ; II. 
Gertrude Baumstarck.

Din cele cinci partide 
programate în prima run-

dă, două au 
primele ore 
alte două s-au 
egal : Perevoznic — Des- 
mireanu 1—0, Jianu — 
Răducanu 1—0, Ionescu 
— Baumstarck */2, — ’/a 
Pogorevici — Teodores- 
cu 1/î—'/2. La încheierea 
rundei, a luat sfîrșit și 
partida Makai -— Reicher, 
cîștigată de prima după 
o luptă frumoasă.

fost decise în 
de joc, iar 

încheiat
• Mai întîi, observa

ții în legătură cu apro
vizionarea diferită a ma
gazinelor în cauză : cel 
din str. Lipscani nr. 21 
(responsabili gestionari 
tov. S. Berlin și Ileana 
Saita), purtînd firma 
.Material sportiv", pen
dinte de I.C.S. București, 
aflat în nomenclatura și 
gospodărirea Direcției 
marilor magazine din Ml-

IN DISCUȚIE

(Continuare în nag. a 3-a)

GIILEȘTI, 1«

nisterul Comerțului 
terior, e permanent bine, 
ehiar foarte bine și bo
gat asortat,■ spre deose-

C. FAUR

(Continuare tn pag. a 6-a)

Intr-una din diminețile trecute am 
fost în Giulești. Am intrat pe poarta 
stadionului și am urcat în tribuna- 
ntîia. Faimoasa „potcoavă" era albă, 
tăcută. Liniștea a fost sfîșiată de șuie
rul prelung al unei locomotive de ma
nevră. Am închis ochii și șuierul lo
comotivei s-a transformat. în urechile 
rr.ele, în „explozia galeriei giules- 
tene". De cîte ori nu s-a scris despre 
această „galerie", consemnîndu-i-se 
prezența și pe un teren sau într-o 
sală de sport din Moscova, Fraga, 
Leipzig sau Budapesta. De cîte ori 
cronicarii jocurilor de fotbal dispu
tate la lași, Constanța, Oradea sau 
Cluj n-au inserat în însemnările lor 
cuvintele : „galeria giuleșteană 
purtat favoriții spre victorie".

O dată cu încetarea șuieratului lo
comotivei, vraja se destramă, deschid 
ochii și revăd tribuna stadionului 
giuleștean. Da, sînt aici în citadela 
sportului feroviar din țara noastră 
Aici, pe Șoseaua Giulești nr. 18, se 
află sediul clubului pentru care pal
pită zeci de mii de oameni - înflă- 
Cărații suporteri ai Rapidului.

Cine este Rapidul, în sportul ro
mânesc ? Undeva, în paginile ziarelor 
ce apăreau la începutul secolului 
nostru, istoriograful găsește însem
nări despre „atleții și trîntașii* celei 
mai mari gări a orașului. Istoria 
propriu-zisă a Rapidului a început să

și-a

se înfiripe prin anul „douăzeci și 
unu", cînd reprezentanții lui se înscriu 
și participă cu succes în diferite com
petiții oficiale.

Ultimii douăzeci de ani consacră 
Rapidul ca o „mare putere* în spor
tul românesc iar în unele ramuri de 
sport (volei, handbal) chiar în cel 
european. Dar, astăzi, vreau să scriu 
despre altceva în legătură-cu „giu- 
leștenii". Vreau să consemnez niște 
lucruri valabile pentru Gheorghe 
Bățan din Codlea („o dată cu aceste 
tînduri vă trimit și cotizația pe ulti
mele două luni" — dintr-o scrisoare 
primită la club din partea acestui 
inimos suporter de departe -pentru 
Emil Vasiescu din Timișoara și pen
tru alti nenumărați „rapidiști" din 
toate orașele și satele tării. Tran
scriu, deci, un micro-interviu luat în 
dimineața aceasta secretarului clubu
lui, Mihai Vîlceanu.
- Cîți sportivi activi are înscriși clu

bul în „scriptele* sale, la ora 
tuală ?
- 950.
- Cîte secții pe ramură de 

aveți ?
- 11. Să le amintesc ?
- Nu. Aș dori să-mi spuneți 

este cel mai prețios trofeu t,
V. PAUNESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

ac-

spor*

,i care 
sportiv



SPORTUL

IN SCOLI
J
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Elevi bucureșteni, fruntași la schi, pe piitia de la Clăbucet, înaintea concursului pentru desemnarea titlurilor de campioni

BUCUREȘTI Bogat program compelițional
pentru elevii sportivi

Institutul

sportul are mulți

pedagogic

prieteni

Consiliul orășenesc UCFS București a stabilit programul activității 
competiționale școlare din primul semestru al acestui an. Iată cîteva 
amănunte în legătură cu acest program.

O Pe agenda asociațiilor sportive din școlile bucureștene se află 
în prezent campionatele de baschet și volei, care au început la 30 ia
nuarie și se vor încheia la data de 3 martie. Participă campioanele 
raioanelor (8) și, în afară de concurs, liceul nr. 35, cu program special 
de educație fizică. Se cunosc de pe acum echipele care vor fi „cap 
de serie". La baschet băieți — „Bălcescu" și „Spiru Haret" ; la baschet 
fete — „Bălcescu" și liceul nr. 36 ; la volei băieți — „Matei Basarab" 
și „23 August", la volei fete — „Mihai Viteazul" și „Matei Basarab". 
Acestea sînt de fapt și pretendentele la titlurile de campioane școlare 
ale Capitalei.

© In zilele de 11 și 12 martie se va organiza campionatul școlar 
de gimnastică deschis sportivilor de categoria I juniori, seniori și 
maeștri (băieți și fete). Apoi, în vacanța de primăvară, vor avea loc 
o serie de alte competiții la fel de interesante : un campionat de fotbal 
dotat cu „Cupa școlarului*, sistem eliminatoriu, cu participarea repre
zentativelor raionale, „Cupa primăverii" la tenis de masă pentru elevii 
din licee și școli profesionale și un campionat de tir pe echipe (de 
cîte 3 sportivi) proba culcat rezemat.

Imediat după vacanță va începe turneul final de handbal cu par
ticiparea campioanelor pe raioane.

O întrecerile atletice vor începe în luna aprilie. Este vorba de un 
concurs rezervat liceelor și de un campionat cu participarea elevilor 
din școlile generale de 8 ani, sub forma unui tetratlon, gen de între
cere atletică intrat în tradiția celor mai mici sportivi bucureșteni.

• Alte competiții vor avea loc în luna mai, la canotaj — am
barcațiuni universale — cu participarea sportivilor din licee.

Acestea sînt principalele întreceri rezervate elevilor din Capitală.

• O precizare : fiecare acțiune a fost repartizată spre organizare 
cîte uneia din cele trei școli sportive de elevi precum și Clubului spor
tiv școlar. Bineînțeles că, în materie de organizare, aceste unități vor 
avea tot sprijinul secțiunii de învățămînt a Sfatului popular al Capita
lei și al Consiliului orășenesc UCFS București, prin comisia de școli.

îmi exprim convingerea că toate aceste acțiuni vor fi bine orga
nizate și mai ales încununate cu rezultate pe măsura condițiilor exis
tente în școlile din primul oraș al țării, a entuziasmului elevilor și a 
priceperii celor care le îndrumă pașii.

prof. CAMIL MORȚUN
membru în Comisia școli 

a Consiliului orășenesc UCFS București

Liceul din Sebeș-Alba. Mai bine de 
600 de elevi și eleve dezleagă aici multe 
clin „necunoscutele" matematicii și fizi
cii, chimiei și științelor naturii, iar în 
orele lor libere fac pași spre măiestrie 
în sportul preferat.

CEA MAI ACTIVĂ ASOCIAȚIE 
SPORTIVĂ !

Vorbind despre Știința, asociația spor
tivă a liceului din Sebeș-Alba, trebuie 

să pornim de la un adevăr unanim re
cunoscut : este cea mai activă dintre 
asociațiile sportive sebeșene. Documen
te de evidență bine întocmite arată că 
aproape n-a existat competiție, de ju
niori și chiar de seniori, în care repre
zentanții Științei să nu fi fost prezenți ; 
în foarte multe cazuri printre învingă
tori. O bună selecție dublată de o pre
gătire corespunzătoare au determinat 
succesele sportivilor de la Știința Sebeș- 
Alba, cu care colectivul liceului, profe
sori și elevi, are toate motivele să sa 
mîndrească.

Mă gîndesc, în special, la handbal, 
unde băieții profesorului Florin Fleșeriu 
se. . . luptă, de 4 ani consecutiv, cu co
legii lor de la Școala sportivă de elevi 
din Petroșani pentru întîietate pe plan 
regional. Fetele, handbalistele, începă
toare (primele grupe lucrează doar din 
toamnă), fac și ele progrese în nădejdea 
de a-i ajunge pe băieți, cît de curînd.

Cît privește gimnastica, după o fru
moasă tradiție, timp de 4 ani nu se știu 
de ce, a trecut pe ultimul plan. Acum 
ea este din nou în actualitate și se lau
dă atît cu elemente de vîrsta. . . specia
lizării timpurii (Valentina Munteanu, 
Silvia Hîrza, Georgeta Haprian și Ioana 
Romcea) și cu sportive care lucrează la
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Și totuși, s-ar putea realiza mai mult!...
categoria I senioare : Maria Frățilă, 
Elena Cîrcioavă, Valentina Corța Si 
Anne Marie Weger. fruntașe pe regiune.

DEPLINA ARMONIE
Fiindcă veni vorba de gimnastică, se 

cuvine să facem o subliniere : una din 
cele mal bune gimnaste ale liceului este 
actuala profesoară și antrenoare, Ana- 
Marla Fleșeriu. Numele de Fleșeriu l-ați 
mai întîlnit în acest articol : Ana-Maria 
este tovarășa de viață și muncă a profe
sorului Florin Fleșeriu, absolvent al 
I.C.F.-ului, cu specializare în gimnastică.

I-am văzut lucrînd, în aceeași sală, 
pe aceleași terenuri de sport. Ana-Maria 
cu fetele, Florin cu băieții. Uneori însă 
Ana-Maria își. . . completează soțul, în 
exercițiile de sol ale gimnaștilor, unde 
sensibilitatea și grația tinerei profe
soare sînt mai convingătoare cînd tre
buie să însoțească demonstrația cu ele- 
mente complexe de „artistică". Tn. . . re-- 
plică, Florin își ajută soția la jocurt 
sportive ; așa că, pînă la urmă, egalitcL 
tea redevine perfectă. ,,

★
Tn trecere — despre baschet și volei; 

în ambele cazuri echipe de băieți bine 
cristalizate. Speranțele membrilor aso* 
ciației ca, într-un an-doi, aceste echipe 
să ajungă pe primul plan în regiune, n>* 
sînt. de fel, de domeniul fanteziei.
UN SPORT „UITAT": ATLETISMUL

N-am prea înțeles, în schimb, de ce 
față de atletism interesul membrilor a- 
sociației sportive Știința Sebeș-Alba este 
mai slab. Cei doi profesori au recunos 
cut că drumul spre performanță în jocu- 
rile sportive (atît de îndrăgite în liceu) 
trece, în foarte multe cazuri, prin. . x. 
atletism. Mi-au și amintit cîteva auten
tice talente care au rămas credincioasa 
acestei ramuri sportive : Elena Ailenel, 
aruncătoare de - greutate, finalistă în 
„Cupa speranțelor" (peste 10 metri cm 
greutatea de 5 kg) și un alt specialist, In

Sportul a luat un puternic avtntgfi 
printre studenții care îhsață ’tn centrul 
universitar din Brașov. Acest lucru 
este demonstrat de numeroasele con
cursuri și‘competiții care au loc aproape 
tn fiecare ui, de participările masive care 
sînt înregistrate la întrecerilo sportive 
studențești.

La Institutul pedagogic, de exemplu, 
activitatea sportivă se desfășoară în- 
trun ritm intens, imprimat atît de ca
tedra de educație jtzică (prin interme
diul profesoarelor Marta Bîrleanu și Vir
ginia Ferariu), cit și de comitetul 
U.T.C. și Asociația studenților. Strînsa 
și permanenta colaborare dintre acești 
trei factori a fost deseori subliniată și

PLOIEȘTI 5î3 dc elevi pe pista
acoperită a stadionului Petrolul
Atletismul este un sport cu... priză 

la Grupul școlar petrol-chimie din 
Ploiești. Elevii și elevele de aici au 
luat deseori startul în competițiile 
școlare organizate în oraș. De curînd, 
atleții grupului școlar petrol-chimie 
au participat la un concurs de sală, 
organizat în două etape : etapa I, pe 
ani de studii, și a Il-a, pe școală. 
Concursul a avut loc pe pista acope
rită a stadionului Ptrolul și a antre
nat în prima etapă 573 ide elevi din 
anii I și II.

în etapa a II-a, finala pe școală, 
au participat 96 de sportivi, care 
și-au disputat întîietatea cu multă 
ardoare. Iată rezultatele tehnice : 
BĂIEȚI : 50 m plat : Sorin Eftimescu 
fânul IB) 6,3 sec ; Vasile Panait (IIC' 
6,4 sec; Constantin Ene (IJ) 6,4 sec. 
lungime : Gheorghe Gorgoteanu
(IIC) 5,35 m ; V. Panait (IIC) 5,35 
m ; C. Ene (IJ) 5,25 m. FETE : 50 m 
plat : Elena Cristache (IIH) 7,8 sec ;

——®

aceeași probă, Vasile Ho dea nu, precum 
și un sprinter, Nicolae Popinc, alergător 
sub 13 secunde pe „sută". Dar despre 
concursuri și competiții atletice în toata 
puterea cuvîntului nu mi-au amintit de 
cît la modul „viitor". Faptul, desigur, 
m-a surprins, cu atît mai mult cu cît 
recentele instrucțiuni comune ale Mini
sterului învățământului și Consiliului 
General al UCFS recomandă practicarea 
atletismului; mai mult, îl pun pe primul 
plan al activității competiționale desfă 
șurată de elevi. De altfel, însăși parti
ciparea la campionatele republicăne șco . 
lare este condiționată de existența și în
scrierea în această competiție a repre
zentativei atletice a școlii respective.. .

Iată de ce am considerat că este nime 
rit să intitulez acest articol „Și, totuși, 
s-ar putea realiza mai mult". Handbal, 
gimnastică, volei și baschet, toate la 
nivelul notei 10. Foarte bine ! Dar ală
turi de acestea (și nu undeva la. • - 
urmă) grijă și pentru secția de atletism. 
Doar este amintită între cele 5 secții 
pe ramură de sport ale asociației. Sîn- 
tem siguri că și ea este capabilă să 
aducă multe satisfacții.

Se înțelege că în direcția impulsionării 
atletismului la Știința Sebeș-Alba, Con
siliul raional UCFS și, mai ales, comisia 
raională de atletism, ar trebui să acorda 
un sprijin mai. . . vizibil. (Mai ales că 
în fruntea el se află un specialist, pro
fesorul Dorin Brașoveanu). Sprijin înx 
seamnă organizarea cît mai multor con: 
cursuri de selecție pentru elevi și ju*- 
niori, crearea unui centru (viabil) de 
inițiere pentru școlari și, chiar din acest 
an, concursuri de mai mare amploare, 
pe oraș, raion și regiune. Inițierea unor 
concursuri atletice între asociațiile spor
tive școlare, care să capete, în timp, tra' 
diție ar fi, de asemenea, o treabă foar» 
te bună, menită să impulsioneze și ea 
activitatea atletică a elementelor de 
perspectivă.

TIBERIU STAMA 

neAngâduim să o evidențiem și cu acest 
prilej.

Pe lingă o serie de rezultate merito
rii )în organizarea unor întreceri de 
masă (în care procentul de participare 
trece de 70 la sută), în cadrul Institu
tului pedagogic brașovean mai bine de 
100 de studenți și studente au cucerit 
Insigna de polisportiv.

La buna organizare a concursurilor și 
competițiilor catedra de educație fizică 
este sprijinită activ de către cei 84 de 
instructori sportivi școlarizați în cadrul 
institutului și care își desfășoară acti
vitatea în aproape toate ramurile spor
tive practicate de studenții de aici.

De un frumos succes s-au bucurat în-

Ana Drăgan (ID) 7,9 sec ; Elena Ale
xandru (ID) 7,9 sec ; lungime : Olga 
Ioniță (ID) 4,18 m ; Georgeta Oprea 
(IIB) 3,98 m ; Ana Luchian (IIB) 3,80 
m ; Elena Cristache (IIH) 3,80 m.

La organizarea acestui concurs 
și-au adus contribuția toți profesorii 
diriginți ai anilor I și II (Georgeta 
Stănescu, Nicolae Mărășescu, Geor
geta Lică, Olga Mustețea) și, firește, 
profesorii de educație fizică Octavian 
Velicu, Aurel Matei și St. Iuscinski.

ALEX. MÎȚU
antrenor

SATU-MARE un drum bur
O 500 DE ELEVI PRACTICĂ ATLETISMUL 9 16 ECHIPE TNTR-UI 
CAMPIONAT DE FOTBAL • COAAPETITII DE BASCHET PENTR 

BĂIEȚI SI FETE
Tot mai mulți elevi din Satu-Mare 

participă Ia întrecerile de atletism, 
baschet, fotbal, gimnastică, tenis de 
masă, liupte și volei organizate pentru 
ei în acest an școlar.

„De la începutul anului școlar 
1965/1966 — ne «punea tov. P. Sabin, 
vicepreședinte cu probleme tehnice _al 
consiliului orășenesc UCFS — asocia
țiile sportive școlare au dovedit mai 
multă preocupare pentru a atrage în 
competiții tineretul școlar din orașul 
nostru. La trei sporturi (atletism, fot
bal și baschet) se organizează cam
pionate sistem tur și retur, la care 
participă sute de elevi din licee, școli 
profesionale și școli generale".

La întrecerile de atletism organiza
te de comisia orășenească, sistem divi
zie participă peste 500 de elevi din 
18 asociații sportive școlare. Pînă la 
venirea iernii s-au disputat patru 
etape, urrnînd ca în primăvară să se 
organizeze returul competiției. Ne-am 
notat și noi cîteva dintre numele 
viitorilor performeri;: ,1. Știru 2:57 pe 
1000 m, Ecaterina Lcnke 1,40 m la 
săritura în înălțime, Gh. Marian 5,95 
m ia lungime și 11,9 la 100 m, Ecate
rina Donca 11,60 m și C. Pișcoreanu 
13,16 rn.la, greutate etc. Majoritatea 
evidențiaților?fac parte din asociațiile 
sportive de pe lîngă liceele nr. 1 ți 
nr. 2. De altfel, după patru etape 
conduc în clasament atleții de la Li
ceul nr. 2 cu 749 p urmați de Liceul 
nr. 1 cu 748 p. La grupa micilor 
atleți, elevi în clasele V și VIII, s-au 
remarcat cei de la Școala generală 
nr. 4 (145 p). Iată și cîteva. nume : 
Sanda Someșan (1,25 m la înălțime), 
Maria Pop (9,1 sec — pe 60 m), T. 

trecerile organizate cu participarea sti 
denților din anul I, la atletism, volei 
baschet. Atletismul/ îndeosebi, și-a erei 
o adevărată tradiție printre student 
care pășesc în institut și a dat 
iveală în concursurile organizate de 
începutul anului universitar multe > 
lemente cu frumoase posibilități. V. 
aminti cîteva. La fete s-au impus sprii 
terele Maria Barbu și Ana Căpățîn 
(fac. fizică-chimie) cu 14 seciTnde $ 
respectiv 14,1 sec. pe 100 m. La grei 
tale studenta Maria Popescu (materni 
tici) a realizat o performanță de 8 
cu o greutate de 4 kg, la 500 m Mi 
ria Marca (șt. naturale) a acoperit di 
tanța în 1:50,0. Dintre băieți s-au r 
marcat Dumitru Crăciu (matematici) c 
13 sec. pe nsutău, Liviu Pleșa (fizic» 
chimie) cu 11,40 m la greutate (5 kg) 
Tiberiu Cîrlânescu (fizică-chimie) c 
3:11,0 pe 1 000 m.

Rezultatele spun mult dacă ne gîndi 
că este vorba de studenți din anul 
care — îndrumați corespunzător — vi 
putea să-și îmbunătățească substanți 
aceste prime rezultate cu care ei apt 
în evidența catedrei de specialitate.

Interesant este și clasamentul pe ii 
stitut, stabilit tn urma întrecerilor de 
fășurate pînă la finele, semestrului 
Ordinea pe facultăți este următoarea 
1. Matematici, 2. Fizică-chimie, . 
Științe naturale — la fete și 1. Mat< 
mutici, 2. Științe naturale, 3. Fizici 
chimie la băieți. (După cum se vei 
matematicienii, în ciuda timpului lib< 
drămuit pe care îl au, se situează pir 
acum în frunte...).

întrecerile, care vor continua irnedii 
după vacanță, sînt așteptate cu mult ii 
teres...

TIBERIU MANIU 
student

Sabo (11,1 sec ■— pe 80 m), S. Bartl 
(1,35 m la înălțime) etc.

Nu este lipsit de interes să arătă 
că pentru asigurarea echipamentul: 
ca și în întocmirea foilor de concu 
și în îndrumarea elevilor la concurs 
rile de selecție pe clase, școli etc. o 
ganizatorii au avut un sprijin preți 
din partea profesorilor de educaț 
fizică I. Lini, S. Flontaș, Olga Ga: 
Eva Orosi, Gh. Marian și ailții.

Desigur, au fost și unele asocia 
sportive școlare ai căror atleți s-: 
prezentat la concursuri slab pregăt 
sau au absentat chiar, cum a fc 
cazul cu atleții de la școlile prof 
sionale forestieră, auto, construct 
Școala de meserii, Școala genera 
nr. 6.

La fotbal, cele 16 echipe au fc 
împărțite în serii de cîte patru fo 
mâții, care și-au disputat turul cor 
petiției. întrecerea a evidențiat mul 
elemente talentate.

La baschet, întrecerile sînt ongar 
zate numai pentru școlile generale ■ 
8 ani. S-au înscris opt echipe de fe 
și opt de băieți. Comisia orășeneas 
de baschet (președinte Gh. Giurca 
urmărește desfășurarea jocurilor 
depistează elementele talentate. O 1 
nară jucătoare, de 14 ani, eleva Vi 
rica Ballai (Școala generală nr. 1( 
a și fost introdusă în lotul eohip 
Ș.S.E. care activează în campionat 
republican.

După cum se vede, organele UC1 
din Satu-Mare se preocupă intens i 
problema sportului școlar, dc la cai 
firește, se așteaptă rezultate pe m 
sura cerințelor actuale.

R. TOMA



Si în aceste zile de iarnă activitatea 
sportivă continuă cu intensitate. Se 
organizează întreceri de schi, să
niuțe, patinaj, iar sălile găzduiesc 
pasionante confruntări la șah, hal
tere, tenis de masă, trîntă, volei etc. 
Corespondenții noștri ne relatează 
zilnic aspecte ale acestor concursuri, 
la care tineretul de la orașe și sate 
participă în număr tot mai mare.

• DIN BÎRLAD ne-a sosit vestea 
— trimisă de corespondentul S. 
ELIADE — că asociațiile sportive 
Tînărul ucenic și Voința au organi
zat pe dealul Țuguiatul un interesant 
concurs de schi pentru cei mai 
tineri schiori. Concursul a avut 
drept scop trecerea normei de schi 
pentru Insigna de polisportiv. S-au 
remarcat cu acest prilej E. Vasila- 
che (Voința) la fond 5 km, G. Mușat 
și P. Valeriu (Tînărul ucenic) la ju
niori și Rodica Simian, Elena Mihăi- 
lescu și Gabi Dănilă (toate de la 
Voința) la fond 3 km junioare.

• ELEVII GRUPULUI ȘCOLAR DE 
CHIMIE din Piatra Neamț, membri ai 
asociației Chimistul, iubesc foarte 
mult tenisul de masă. Mulți dintre 
ei pot fi văzuți aproape zilnic la me
sele de joc, antrenîndu-se pentru di
feritele concursuri. Zilele trecute, 30 
de sportivi care au ocupat primele 
locuri în întrecerile pe clase și-au 
măsurat forțele în finala pe școală. 
După cum ne transmite corespon
dentul R. Toma, întîlnirile au fost 
deosebit de disputate, locul I reve
nind elevului I. Ionașcu. (anul III 
lăcătuși), locul II lui G. Stachie 
(anul I operatori) iar locul III lui 
G. Lupu (anul II constructori).

• PESTE 300 DE SPECTATORI au 
urmărit concursul inaugural de schi 
și săniuțe care a avut loc în aceste 
zile la Sf. Gheorghe, în organizarea 
asociației sportive Textila. Corespon
dentul nostru Z. PAPP ne-a scris că 
organizarea a fost ireproșabilă, dar 
că la întreceri n-a luat parte nici o 
fată. Iată cîțiva dintre cîștigători: 
slalom uriaș și coborîre — juniori — 
P. Rudolf • fond — juniori — I. 
Fiilop,- slalom special — seniori — 
Z. Șandor ; săniuțe — AI. Boroș.

• CORESPONDENTUL NOSTRU 
din Fălticeni, I. JORA, ne scrie des
pre interesantele concursuri de volei 
care au avut loc în localitate. Ast
fel, la etapa raională a campionatu-

Noi amenajări 
sportive la Rupea 

în aceste zile, iubitorii sportului din 
orașul Rupea au avut o deosebită sa
tisfacție. în localitate s-au dat în folo
sință un patinoar natural și o sală în 
care se pot practica acum, pe timp 
de iarnă, sporturi ca tenisul de masă, 
handbalul și voleiul. La amenajarea 
patinoarului și a sălii s-a evidențiat 
A.S. Știința Rupea.

I. FULGOȘ — coresp. 

Boxerii din Cîmpulung Muscel au realizat cu regularitate, in ultimii ani, succese de seamă. In fiecare 
an, pe lista campionilor tării la juniori figurează și pugiliști din această localitate, iar în 1965, printre cei 
IO campioni republicani de seniori se afla și un reprezentant al muscelenilor: Aurel Simion.

Succesele tinerilor pugiliști din Cîmpulung se datoiesc, firește, și antrenorului lor, Cristian Panailescu, 
despre a cărui dragoste și pasiune pentru creșterea elementelor tinere avem numai cuvinte de laudă. 
Intr-adevăr, în sala de antrenament a „bătrînului" antrenor... roiesc un mare număr de tineri, care vor să 
înve(e „tainele" boxului. Cu pricepere, cu răbdare, antrenorul Panailescu pregătește — după cum se vede 
și în fotografia noastră — viitorii pugiliști fruntași...

lui republican de volei au participat 
formațiile de la liceele nr. 1 și 2, de 
la liceul din Dolhasca și Școala pro
fesională de mecanici agricoli din 
Fălticeni. Mai bine pregătită, echipa 
Liceului nr. 2 (profesor F. Iorgoș) a 
reușit să se califice pentru etapa re
gională a competiției. De asemenea, 
recent, s-a desfășurat un concurs de 
șah la care au participat peste 200 
de băieți și fete. Primele locuri au 
fost ocupate de Rodica Manolache 
și V. Nigel.

e MULTĂ VREME iarna a... ocolit 
orașul Timișoara. Acum însă iubi
torii sportului pe zăpadă și gheață 
se pot bucura din plin. Numai în o- 
rașul de pe malul Begăi ei au la 
dispoziție cinci patinoare, la care se 
vor adăuga în curînd încă două. 
Ele funcționează pe lîngă asociațiile 
Constructorul și C.F.R. și sînt dotate 
cu instalații pentru nocturnă și mu
zică. La patinoarele de la ștrandul 
1 Mai, Plaja tineretului și Parcul 
central pot fi văzuți zilnic zeci de 
tineri, care sub îngrijirea unor in
structori învață metodic patinajul. 
P. FĂNIȚÂ, corespondentul nostru, ne 
arată că și schiorii au condiții minu
nate pentru practicarea acestui sport. 
La sfîrșit de săptămînă ei pleacă în 
număr mare în excursii în care pot 
schia.

Tradiția e frumoasă, 
dar trebuie continuată!

(Urmare din pag. 1)

cursuri slaba preocupare a biroului sec
ției pentru problemele echipelor etc.

In ultimul timp însă lucrurile au în
ceput să se schimbe în bine. In pri
mul rînd au fost scoși din echipă 
sportivii care nu mai puteau face față 
cerințelor de azi în sportul luptelor 
(Teglaș, Vigh și alții). Din august, 
anul trecut, echipa de „greco-romane* 
are un nou antrenor, pe Iul iu Tucaci 
care, după părerea tehnicienilor de la 
Clubul sportiv orășenesc, s-a apucat 
serios de muncă. In prezent la „greco- 
romane* sînt în evidență 23 de spor
tivi, din care 5 juniori sub 18 ani. 
Toți vin cu regularitate la antrenamen
tele care se țin de patru ori pe săp
tămînă, Acestea nu sînt în concordanță 
cu linia metodică actuală, de exemplu 
în lima ianuarie s-a pus prea mult ac
cent pe pregătirea specifică în dauna ce
lei fizice multilaterale. Cei mai buni sînt 
Vasile Orza (locul II la finala campiona
tului republican la categ. 87 kg), A. 
Krumbacher, Gh. Barz, A. Salca și F, 
Racotzi.

In privința juniorilor, cei doi antre
nori (Tucaci la „greco-romane* și FI. 
Julea la „libere* ) au planuri frumoase 
și anume organizarea unei suite de 
concursuri, în cadrul Grupului școlar 
miner, care să constituie baza de se
lecție a tinerilor dornici să practice 
sportul luptelor. Dar, din păcate, pu
nerea în aplicare a acestui plan se a- 
mînă mereu și aceasta din cauză că 
nici consiliul asociației sportive și nici

• In scopul asigurării unei activități 
continue celor peste 1000 de membri 
UCFS, consiliul asociației sportive Vo
ința a terminat amenajarea unui teren 
sportiv, pe care sc vor disputa întreceri* 
de baschet, volei și box. In aceste zile 
pe teren a fost amenajat un patinoar 
natural. Terenul este înconjurat de tri
bune metalice cu o capacitate de aproape 
700 de locuri.

® Asociațiile sportive din oraș a- 
cordă o deosebită atenție organizării de 
concursuri pentru trecerea normelor In
signei de polisportiv. Astfel, rezultate 
frumoase au obținut asociațiile sportive 
Avîntul Buzău 386 de purtători, 
Rapid — 143, Voința — 189, In pri
mele zile ale anului și-au mai trecut 
normele pentru obținerea Insignei peste 
250 de tineri din asociațiile Rapid 7, 
Victoria Buzău și altele.

© Pe valea Slănicului, la o distanță 
de 25 de km de Buzău, sc află comuna 
Cărpiniștea. lin cri din această comună 
practică șahul, fotbalul, handbalul, vo
leiul și alte sporturi. Consiliul asocia
ției sportive Voința a organizat mai mul
te concursuri de șah, tir, trîntă, haltere 
în cadrul Spartachiadei de iarnă a tine
retului. De asemenea, deoarece vremea 
a fost favorabilă, s-a amenajat pe apa 
Slănicului un patinoar natural, unde 
zeci de tineri petrec ore plăcute»

MARIN DUMITRU, coresp.

biroul secției de lupte (președinte M.
Lazăr) nu acordă sprijinul cuvenit.

★

La Satu Mare sportul luptelor la ni
vel de performanță se practică numai 
la A. S. Unio. Aici, consiliul asociației 
(președinte ing. M. Dumitrașcu) este 
preocupat de asigurarea celor mai bune 
condiții de pregătire și de concurs. Sec
ția de lupte de la Unio este încadrată 
cu trei antrenori (unul cu normă întrea
gă) și un instructor voluntar. In cam
pionatul pe echipe din 1965 formația de 
„libere" a avut o comportare bună, cla- 
sîndu-se pe locul II în categoria B; în 
schimb cea de „greco-romane", din ca
tegoria A, n-a reușit să ocupe decît lo
cul IX. In campionatul republican in
dividual luptătorii de la Unio au obținut 
unele succese dar nu pe măsura posi
bilităților pe care le au (un titlu de 
campioni la juniori — B. Elias la „li
bere" categ. 78 kg, două locuri II la 
juniori și un loc II la seniori la „greco- 
romane").

La ora actuală, secția are în evidență 
aproape 100 de sportivi, dintre care ju
mătate sînt juniori și copii între 10—15 
ani. Cei trei antrenori — A. Veber și 
I. Toma — „greco-romane" și Z. Gyenes 
— „libere" — au început pregătirile 
de cîteva săptămîni și, după cum ne 
spunea antrenorul Iosif Toma, atît pre-

EXERCIȚIILE FIZICE Șl SPORTUL ÎN PREVENIREA
BOLILOR PULMONARE

Oamenii care practică sportul con
tractează mult mai greu o afecțiune 
pulmonară și suportă mai ușor diver
sele îmbolnăviri posibile ale aparatului 
respirator. Iată și explicația :

După cum se știe, procesul respira
ției se realizează prin plămîni și 
— secundar — prin piele. Prin plămîni, 
aerul din alveole se reînnoiește în per
manență datorită mișcărilor cuștii to
racice. Inspirația și expirația se reali
zează prin contracția și relaxarea unor 
mușchi respiratori speciali : diafragma, 
mușchii intercostali externi și interni, 
mușchii intercartilaginoși.

Cu cît inspirația este mai profundă, 
și deci mai rară, cu atît pătrunde în al
veole mai mult aer, iar în sînge o can
titate mai mare de oxigen din volu
mul care se află în alveole. Pe măsura 
creșterii frecvenței respirației scade, 
inevitabil, profunzimea ei. Respirația 
profundă și rară este cea mai eficientă, 
cea mai sănătoasă.

O mușchiulatură toracică puternică, 
bine dezvoltată — apanajul oamenilor 
care practică sportul — va permite o 

zența cît și pofta de lucru a sportivilor 
atestă că lucrurile merg bine. S« lu
crează separat cu copiii și juniorii și 
cu loturile celor două echipe care acti
vează în campionat. La „greco-romane" 
— la grupa fruntași — accentul este 
pus pe pregătirea fizică și concomitent 
se lucrează Ia stilizarea unor procedee 
tehnice cu accent pe viteză. La stilul 
„libere" antrenorul Gyenes își axează 
antrenamentele pe corectarea deficien
țelor constatate în campionatul de anul 
trecut. Astfel, se muncește intens pen
tru dezvoltarea forței în brațe (ca mij
loace ajutătoare se folosesc cățăratul 
pe frînghie și halterele) și pentru însu
șirea procedeelor de apărare.

Dintre obiectivele pe 1966 ale luptă
torilor de la Unio am notat cîteva : cîșli- 
garea locului I în campionatul catego- 
rei B la „libere", pregătirea a trei ju
niori pentru lotul republican („libere") 
și a tînărului N. Boca pentru lotul re
publican de seniori („greco-romane").

★

In încheiere trebuie să arătăm că, în 
interesul dezvoltării sportului luptelor în 
regiunea Maramureș, se impune ca an
trenorii din Baia Mare și din Satu Mare 
să colaboreze mai mult, să-și împărtă
șească metodele pe care le folosesc în 
pregătirea tinerilor. Pe această linie ar 
fi timpul să dispară acea atitudine ne
sănătoasă a unor membri ai comisiei 
regionale de lupte de a favoriza o e- 
chipă sau alta la concursurile cu carac
ter regional. Totodată este nevoie ca 
organele UCFS, respectiv C.S.O. Baia 
Mare și consiliul raional orășenesc 
UCFS Satu Mare să dea un sprijin mai 
eficient secțiilor respective, să contro
leze și să îndrume mai îndeaproape 
munca antrenorilor.

GIULEȘTI, 18...
(Urmare din pag. 1)

pe care-l deține clubul la ora ac
tuală ?
- „Cupa campionilor europeni", la 

volei. Trofeu pus în joc în 1960, cu
cerit de trei ori și adjudecat astfel 
de către echipa noastră masculină.
- Numiți-mi pe cel mai vechi spor

tiv activ al clubului
— Tache Macri. Are T6 ani vechime 

și 400 de partide jucate sub culorile 
clubului nostru.
- Și acum, ultimul sportiv legiti

mat î
— Boxerul Petre Cojocaru. Legiti

mația lui este datată ; 25 ianuarie
1966
- Cîți antrenori muncesc în secțiile 

clubului î 

respirație corectă, va menține o venti
lație alveolară bună, contribuind, în 
mod direct, la păstrarea sănătății.

Există exercițiile speciale pentru spo
rirea capacității aparatului respirator. 
In gimnastica igienică și în cultura fi
zică medicală, acestor exerciții li se 
acordă o mare importanță.

Exercițiile de respirație trebuie să 
prevadă : dezvoltarea forței mușchilor 
respiratori, prin mișcări de respirație 
de caracter și amplitudini diferite, spo
rirea capacității vitale a plămînilor, 
prin respirația profundă și lentă cu 
utilizarea maximă a posibilităților ana
tomice ale cuștii toracice și ale diafrag
mei, precum și creșterea capacității 
de ventilație a plămînilor și dezvolta
rea mobilității cuștii toracice, prin 
folosirea respirației cu frecvență cres
cută (601—120 pe minut) și cu expira
ție accentuată.

Folosirea justă a acestor exerci ții de 
respirație ne va ajuta să realizăm o 
creștere considerabilă a capacității vi
tale a plămînilor, a ventilației maxime, 
deci un consum sporit de oxigen, con
diții esențiale în prevenirea bolilor 
pulmonare care găsesc un teren propice 
în toate cazurile de insuficiență pul
monară latentă sau manifestă.

Tulburarea ventilației și a schimbu
lui gazos la nivelul plămînului se ob
servă ori de cîte ori se reduce supra
fața respiratorie a plămînului prin um
plerea alveolelor cu exudat inflamator, 
ca de exemplu în pneumonia lobară, 
în procesele de scleroză pulmonară 
consecutivă exudatelor pleurale sau în 
procesele patologice care produc modi
ficări de calibru ale arborelui bronșic 
(bronșite cronice, dilatații bronșice^, 
stenoze bronșice, astm bronșic etc.

Pe lîngă acțiunea de prevenire a bo
lilor pulmonare, exercițiile fizice sînt 
de un real folos și în tratamentul boli
lor pulmonare, atît prin influența di
rectă, pe care o exercită asupra func
ției respiratorii, cît și aceea indirectă 
asupra activității inimii, metabolismu
lui, sistemului nervos, circulației san
gvine și limfatice etc.

Educația fizică este aplicată siste
matic și cu mult succes în serviciile de 
chirurgie toracică, urmărind trei obiec
tive principale : menținerea unei sta
tici corecte ; recuperarea funcțională a 
articulațiilor scapulo-humerale și 
scapulo-toracice și recuperarea func
ției respiratorii.

Cu ajutorul exercițiilor fizice putem 
crea bolnavului o stare psihică bună, 
limitînd efectele emoționale negative 
cauzate de boală. Emoțiile plăcute pe 
care le trăiește bolnavul o dată cu 
efectuarea exercițiilor fizice sau a unor 
jocuri sportive Ușoare îi ridică moralul 
și ajută, implicit, la restaurarea unei 
activități neuro-vegetative normale.

Bolnavul vede în gimnastica tera-: 
peutică un remediu real care îl ajută 
la restabilirea sănătății, a puterii de 
muncă.

Din cele de mai sus, rezultă clar in
fluența binefăcătoare pe care educația 
fizică o are asupra aparatului respira
tor în prevenirea bolilor pulmonare, 
într-o însănătoșire grabnică.

dr. ALEXANDRU BERBERIANU 
medic primar la Spitalul Pantelimon

- 49.
— Cel mai vechi dintre ei este...?
- Ing. Nicolae Meadu, antrenorul 

echipei feminine de volei.
- O întrebare privind pe supor

teri : cîți dintre ei păstrează o legă
tură permanentă cu clubul ?
- Este, desigur, foarte greu de 

spus. Cred că aproape 4 OOO. Cu do
miciliul în București, lași, Giurgiu, 
Constanța etc. Deci, avem prieteni 
peste tot.

Dar nu e vorba numai de acești 
prieteni „oficiali". Să nu uităm pe 
toți acei care sînt alături de noi în 
focul întrecerii sportive și cărora le 
datorăm, de multe ori, victoria. Pe 
aceștia cine poate să-i mai nu
mere ?



ȘAH: La jumătatea întrecerilor
șahiștilor bucureșteni

TENIS: Două victorii ale lui Petre Mărmureanu’BOX • Campionatele rfe juniori

Finala campionatului masculin al 
Capitalei a continuat cu disputarea 
partidelor programate în rundele 6 
și 7, în care au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : Mardare-Georgescu 
I—0, Schlesinger-Tucă 1/z—*/2, Ghiz 
davu-Ott 1—0, s-au întrerupt partide 
le Andrițoiu—Bondoc, Chiricuță—Al
brecht, Ionescu—Bardan și Pitpinic— 
David (runda a 6-a) ; David—Marda- 
re 1—0, Bardan—Pitpinic 0—1, Al
brecht—Ionescu 0—1, Ott—Chiricuță 
1—0, Georgescu—Schlesinger 0—1, s-a 
întrerupt partida Bondoc—Ghizdavu, 
a fost amînată partida Țucă—Andri 
țoiu (runda a 7-a).

După șapte runde, în clasament con
duce Schlesinger cu 5 puncte, urinat 
de Pitpinic 4*/^ (I), Ionescu 3Va (2). 
Ott 3V» (1), Țucă 8 (3) etc.

în campionatul feminin s-au mai ju
cat două runde : Nicolici—Steroiu 
0—1, Karibian—Bogdan 1—0, Solo- 
monovici—Pitpinic 1—0, Zsigmond— 
Murafa 0—1 1 S-au întrerupt partidele 
Radu—Schapira și Simu—Apostolescu, 
(runda a 7-a), Murafa—Simu 0—1, 
Pitpinic—Zsigmond 0—1, Radu—Ni
colici 0—1, restul partidelor s-au în
trerupt (runda a 8-a), Solomonovici—atletism: Șefii „promoției anului 1965“

In fața atleților noștri, seniori și ju
niori, fruntași sau abia ...învățăcei, 
stau — în acest an — sumedenie de 
competiții, una mai importantă decît 
cealaltă. Evident, dintre toate, marele 
examen al atleților fruntași îl reprezintă 
campionatele europene de la Budapesta 
și, tot așa, pentru juniori, Jocurile eu
ropene de la Minsk.

Iolanda Balaș și Mihaela Peneș, cam
pioanele noastre la Tokio, țintesc acum 
— și lucrează cu seriozitate pentru a- 
ceasta — titlurile europene. Viorica 
Viscopoleanu și Zoltan Vamoș se gîn- 
desc la locuri pe podium iar alții — 
și sînt destui — nutresc speranța unui 
loc în finală. Bineînțeles, rezultatele ce 
le vor obține, depind în primul rind de 
ei, și de nimeni altul !

Sînt însă o scrie de atleți care, de
ocamdată, nu și-au mărturisit veleitățile 
în a se impune la campionatele europene, 
în întrecerea cu așii atletismului conti
nental. Obiectivul lor, pentru acest an, 
nu este — tocmai de aceea — legat 
de o bună participare la campionatele 
de la Budapesta. Pentru aceștia obiec
tive sînt, cel puțin pînă la ora actuală, 
obținerea unor rezultate constant 
bune, de rodarea lor în multele con
cursuri interne și internaționale, de 
creșterea continuă a măiestriei lor spor
tive.

Acestor atleți, de fapt, ne-am propus 
să le adresăm rîndurile de față. Este 
vorba de „șefii promoției 1965“, toți 
campioni și recordmani republicani de 
juniori, cei care — de la 1 ianuarie — 
au trecut la seniorat. Unii dintre ei (Cos- 
tache, Naglii și Suciu) s-au impus, încă 
de anul trecut, dc la Timișoara cînd 
au îmbrăcat tricourile de campioni ai 
țării la seniori. Ceilalți au realizat și 
ei unele rezultate care-i recomandă cu 
căldură și-i anunță, ca pe niște tineri 
dc nădejde, entuziaști și harnici, ca
pabili să înregistreze, în scurtă vreme, 
progresele însemnate pe care, de altfel, 
le așteptăm de la majoritatea atleților 
noștri.

GHEORGHE COSTA CUE. Aruncarea ciocanului. Născut la 4.7.1946. înăl
țime 181 cm. greutate 92 kg. Antrenor Constantin Spiridon. Clubul : Dinamo 
București. Recordman republican de juniori la ciocan 6 kg — 71,51 m (cel mai 
bun rezultat mondial) și 7,257 kg — 63,36 m. Campion republican de seniori în 
1965 cu 62,24 m.

Evoluția rezultatelor sale:

Ciocan 5 kg 6 kg 7.257 kg
1961 51,00 38,04

1962 58,83 53,78 45,02
1963 — 61,66 55,86
1961 — 69,21 62,12
1965 — - 71,51 63,36

CLAUDIA IACOB. 400 și 800 m. Născută la 23.9.1946. înălțime 163 cm, 
greutate 52 kg. Antrenor Eugen Danciu. Clubul : Progresul București. Record
mană1 republicană dc junioare la 800 m — 2:10,4.

Evoluția rezultatelor sale:

400 m 800 m
1963 63,9 2:26,5
1964 ' 60,1 2:19,5
1965 57,7 2:10,4

ELENA IONESCU 200 și 100 m. Născută la 16.5.1946. Înălțime 163 cm, 
greutate 53 kg. Antrenor Ernest Radulian. Clubul : Constructorul București. 
Recordmană republicană de junioare la 400 m — 57,2.

Evoluția rezultatelor sale:

GEORGE LUCII I AN. Greutate-decatlon. Născut la 23.3.1946. înălțime
182 cm, greutate 88 Kg. Antrenor Virgil Andronic. Clubul ; S.S.E. Constanța. R«-

200 m 400 m 800 m
1963 — 65,0 —
1964 26.4 59,2 2:21,7
1965 25,5 57,2 2:18,1

Zsigmond 1—0 (partidă întreruptă), 
în clasament conduce Veturia Simu 

cu 5 (2) puncte, urmată de Virginia 
Steroiu 5 (1), Zări Karibian 3 (2), Cor
nelia Radu 3 (1) etc.

T. NICOARĂ

SCHI: Actualitatea la sfîrșitul săptămînii
băieți. Federația de specialitate, care 
organizează acest concurs, va distribui, 
ca în fiecare an, premii primilor clasați 
și „Cupa Speranțelor" echipei cu cel 
mai bun punctaj.

• La Rî.șnov, în „Cupa României", 
(întrecere pe echipe a fondiștilor), sc vor 
întrece atît seniori, cit ?i juniori. Pro
bele din program sînt următoarele: 
junioare 3 km, senioare 5 km, ștafetă 
de 3X3 km (componența obligatorie 
fiind de 2 junioare și o senioară); ju
niori 5 km și ștafeta 3X5 km, seniori 

______  r____  __r__,_ ___ r__  ... 15 km și ștafeta 3X10 km. Clasamen- 
azi și mlinc, la Predeal. Vor lua startul tul pe echipe va fi determinat de locul 
tineri schiori din 10 centre pe locali- ocupat în întrecerea individuală de că
tați, probele din program fiind slalom tro reprezentanții clubului sau asocia- 
uriaș și special, atît la fete, cît și la țîeî respective.

• Poiana Brașov găzduiește azi și 
mîiue campionatele universitare de schi. 
Se dispută probe alpine (slalom spe
cial și uriaș) și de fond (3—5 km Ia 
fete, 5-—10 km la băieți, în funcție de 
starea pîrtiilor). Din datele preliminare, 
comunicate de organizatori, se scontea
ză pe mai mult de 100 de participant, 
reprezentînd centre universitare cu în
semnată tradiție sportivă: București, 
Brașov, Petroșeni, €luj și altele.

• „Cupa Speranțelor", tradițională 
întrecere anuală a juniorilor și junioa
relor la probele alpine, se dispută tot

Rîndul de sus: Claudia Iacob, Elena Vintilă, Viorel Suciu și 
Luchian, Elena Ionescu și Iosif Naghi

Intrînd în rîndurile seniorilor acești 
tineri trebuie să se mobilizeze pentru o 
activitate sportivă dc o calitate și mai 
înaltă, să muncească mai mult și mai 
bine, să învingă eventualele greutăți pe 
care le vor avea. De la ei, fiind vorba 
de cei mai buni reprezentanți ai „pro
moției 1965“, așteptăm succese pe mă
sura renumelui pe care și l-au cucerit 
ca juniori. Le dorim deplin succes și 
să nu uite că pînă la Mexico n-a mai 
rămas chiar atît de mult.

Iată acum scurte prezentări ale noilor 
noștri seniori.

Sala de tenis a clubului Steaua, 
reamenajată cu grijă și prezentîn- 
du-se acum în condiții ireproșabile 
pentru concurs, găzduiește de joi 
întrecerile tenismenilor noștri frun
tași. Turneul, primul de acest fel 
desfășurat în acest an în Capitală, 
are de scop să facă o verificare a

Gheorghe Costache. Rîndul de jos: George

Văzuți de Neagu Rădulescu

cordman republican dc juniori la greutate 6 kg—17,30 m, 7,257 kg—15,56 m, 
decatlon — 6413 p.

Evoluția rezultatelor sale:
' Greutate 5 kg 6 kg 7,257 kg triatlon penta. decatlon

1961 12,83 _ _ _ 1610 __ —
1962 15,06 13,47 — 2025 — —
1963 15,48 14,84 — 2117 —
1964 _ 17.30 15,15 — .— —
1965 — 16,87 15,56 — — 6413

IOSIF NAGIII. Aruncarea discului. Născut la 20.9.1946. înălțime 191 cm, 
greutate 102 kg. Antrenor Mircea Buhlea. Clubul : Steaua București. Recordman 
republican de juniori la disc 1 kg — 58,91 m, 1,5 kg — 64,07 m (ccl mai bun 
rezultat european) și 2 kg — 53,09 m. Campion republican dc seniori în 1965 
cu 52,31 m.

Evoluția rezultatelor sale:

Disc 1 kg 1,5 kg 2 kg
1962 58,94 41,83 —
1963 _ 56,53 48,08
1964 59,44 50,54
1965 — 64,07 53,09

VIOREL SUCIU. Alergările peste garduri. Născut la 17.2.1946. înălțime 187 
cm, greutate 73 kg. Antrenor Gheorghe Teșu. Clubul: CSMS Iași. Recordman 
republican de juniori la 90 mg— 12,2 sec, 110 mg (91,4 cm) — 13,7 sec. (cel 
mai bun rezultat mondial), 110 mg (106 cm) 14,5 sec. Campion republican dc 
seniori în 1965 cu 14,7 sec.

Evoluția rezultatelor sale:

Notă : 1 ■= garduri de 91,4 cm ; 2 = garduri de 106 cm'.

100 m 200 m 90 mg 110 mg1 110 mg2 200 mg 400 mg
1961 13,0 16,0 _ 27,9 _
1962 12,2 14,4 15,7 25,8 _
1963 11,3 23,2 _ 13,9 15,1 25,4 57,8

1964 1.1,1 — — 13,9 14,7 — 55,5
1965 11,0 23,2 — 13,7 14,5 — 56,1

ELENA VASI-VINTILĂ. Pentatlon. Născută la 27.1.1946. înălțime 171 cm, 
greutate 59 kg. Antrenor Ion Vintilă. Clubul : Dinamo București. Recordmană 
republicană de junioare la 80 mg —11,6 (junioare mici), pentatlon — 4269 p.

Evoluția rezultatelor sale :

ROMEO V1LARA

200 m 80 mg Lungime Înălțime Triatlon Pentatlon
I960 _ 12,5 5,07 1,43 _
1961 — 11,6 5,09 ' 1,48 —

1962 27,8 11,9 5.35 1,48 2131 —
1963 28,0 11,5 5.20 1,50 _ 3526
1964 — 11,9 5,17 1,45 _ _

1965 26,2 11,6 6,05 1,57 — 4269

Mărmureanu terminînd vie- 
confruntarea cu C. Năstase. 
a început în nota de donu
lui Năstase, care a cîștigat 
prețioase chiar împotriva ser- 
puternice ale adversarului.

formei cîtorva component! ai lotului 
republican. 1

în prima zi a concursului de la 
Steaua, meciul principal a opus doi 
vechi component! ai lotului, G. 
Bosch și C. Năstase. A cîștigat Bosch, 
după prelungiri în al doilea set : 
6—4, 8—6. Boaghe a luptat cu dîr- 
zenie în fata lui Mărmureanu, obli- 
gindu-1 pe acesta să 6e „întindă* pe 
distanța a trei seturi pentru a cîștiga 
cu 6—3, 3—6, 6—4. La fel, Popovici a 
cîștigat cu relativă dificultate la R. 
Niculescu : 6—1, 3—6, 7—5.

Ieri a fost desemnat un singur rfs- 
tigălor, 
torios 
Meciul 
nare a 
puncte 
viciilor , __  . __ ___ ___
în setul doi, însă, Mărmureanu s-a 
regăsit total, a venit 
și n-a mai lăsat șanse 
Scor : 3- —-6, 6—3, 6—2 
mureanu, care culege 
victorie.

Al doilea îneci înscris in programul 
de ieri nu s-a încheiat. La întrerupe
rea jocului, Boaghe conduce cu 6—4, 
3—2 în țața lui Popovici.

decis la fileu 
învinsului său. 
pentru P. Măr- 
astfel a doua

și seniori in actualitate
PLOIEȘTI. Zilele trecute s-au desfă

șurat în sala de festivități a uzinelor 
„l Mai" finalele f azei orășenești a cam
pionatului republican de juniori, cate
goria I și a Il-a. Boxerii dc la Voința 
(antrenor Gh. Popescu) au cucerit 7 
titluri, cei dc la Rafinorul (G. Schile- 
ru) 5 titluri, iar reprezentanții clubului 
Prahova (Gh. Moise) 5 titluri. Au ab
sentat de la această competiție boxerii 
de la Petrolul I
L POPESCU, I. RADULESCU, coresp.

LUPENI. Sala de sport Minerul din 
localitate a găzduit, recent, finalele eta
pei orășenești a campionatului de ju
niori și a concursului republican de ca
lificare seniori. Iată cîțiva dintre cîști- 
gătorii fazei orășenești la juniori: P. 
Narița (Minerul), I. Sas (Vulcan), St. 
Popescu (Minerul Lupeni), P. Onisie 
(Vulcan), I. Ivănuș (Minerul Lupeni). 
La seniori, au fost declarați cîștigători 
următorii pugiliști: M. Lupu, Șt. Pal, 
Gr. Vlad, Gh. Dragotă, T. Aldca, I. Si- 
jnandan, N. Sărăcin.

I. CIORTEA, coresp.

Despre campionatul republican de ju
niori și concursul republican dc califi
care nc-au mai scris și tovarășii : D. 
Rădulescu (C-lung Muscel), Z. Rîș- 
noveanu (Mediaș), N. Costin (Brăila), 
N. Todoran (Cluj), I. Păuș (Tg. Mu
reș), Al. Andronescu (Orașul Gheorghe 
Ceorghiu-Dej), C. Enea (Pașcani), I. 
Bondrea (Baia Mare), I. Ciocșan, Șt. 
Marton (Timișoara) etc.

Dinamo—Metalul, 
astă-seară, pe ringul 

de la sala Dinamo
Pe ringul instalat în sala Dinamo se 

va disputa, astă-seară, o interesantă 
reuniune pugilistică amicală, între for
mațiile Dinamo și Metalul. Componcnții 
ambelor echipe se află într-un stadiu 
avansat de pregătire (în curînd vor în
crucișa mănușile în cadrul concursului 
republican dc calificare seniori), ceea 
ce ne îndreptățește să sperăm că vom 
viziona partide de bună calitate. Primul 
sunet de gong : ora 19,

• Duminică, dc la ora 9,30, sc va 
disputa în sala Casei de cultură a ti
neretului, raionul Tudor Vladimirescu 
(str. Turturele nr. 11), prima gală din 
cadrul fazei orășenești a campionatului 
republican de juniori.

Unde mergem?
SÎMBATA

TIR : Poligonul Dinamo, dc la ora 9 : 
„Cupa 16 Februarie" (probele de armă 
liberă, standard și pistol viteză).

ATLETISM: Sala Floreasca II, de la 
ora 16: concurs republican pentru ju
niori mari (prăjina va începe la ora 13).

HALIERE : Safa Dinamo 11, de la ora 
17 : concurs de clasificare.

TENIS: Sala Steaua, de la ora 11 : 
concurs dc verificare a lotului republican.

ȘAH : Sala Constructorul, de Ia ora 
16: runda a Il-a a turneului feminin.

SCRIMA : Sala Facultății de drept, de 
la ora 16,30 : campionatul Capitalei, se
niori categoria a 11-a (floretă fete).

BOX : Sala Dinamo, de la ora 19 : în- 
tîlnirea amicală Dinamo-Metalul.

HANDBAL: Sala Floreasca, ora 17 : 
Lotul reprezentativ-Steaua; ora 18,15: 
Dinamo-A.S.A Cluj (meci în „Cupa 
F.R.1I.“).

DUMINICĂ

NATA1TE : Bazinul Floreasca, de la 
ora 9 și de la ora 17 : concurs de înot 
și meciuri de polo în campionatul Ca
pitalei pentru copii.

FOTBAL : Stadionul Giulești, ora 10 s 
Rapid-P ro greșul.

SCRIMĂ : Sala Facultății de drept, 
de la ora 8,30: campionatul Capita
lei, seniori, categoria a Il-a (sabie).

BOX : Sala Casei de cultură a tine
retului din raionul T. Vladimirescu 
(str. Turturele nr. 11), de la ora 9,30: 
meciuri în cadrul fazei orășenești a 
campionatului republican dc juniori

TIR : Poligonul Dinamo, de la ora 
9 : „Cupa 16 Februarie" (probele de. 
armă liberă, standard și sport).

ATLETISM : Sala Floreasca II, de la 
ora 9 : concurs republican pentru ju
niori mari.

ȘAH : Sala Constructorul, de la ora 
16: runda a Hl-a a turneului feminin.

RUG Bl : Terenul Constructorul, ora 
10.15 : Dinamo-Știința Petroșeni, ora 
11,30: Steaua-Grivița Roșie, ora 12,45: 
Constructorul-Gloria (meciuri în „Cupa 
Primăverii").

HANDBAL: Sala Floreasca, ora 11: 
Dinamo-A.S.A. Cluj (returul în „Cupa 
F.R.H.").



PREGĂTIRI...
LA CRIȘUL ORADEA

1RADEA (prin telefon). După ana- 
activității secției de fotbal, care 

vut loc la 13 decembrie 1965, e- 
la a început pregătirile efectuîn- 
le însă, firește, cu o intensitate re- 
ă. Aceasta pînă la 24 decembrie. 
>ă 11 zile de odihnă a avut loc 
multul control medical după care, 
3 ianuarie, au fost reluate antre- 
îentele.
ină Ia 30 ianuarie au avut loc 
de ședințe de pregătire. Antreno- 
Zilahi și Buda au întocmit un pro- 
n minuțios de antrenamente, im
ul în trei etape. în prima (6—28 
larie) se pune accent pe dezvol- 
a calităților fizice de bază; în 
de a doua (29 ianuarie — 14 fe- 

arie) se pune accent pe dez- 
area calităților fizice specifice și 
ecționarea tehnicii, în care scop 
dispută mai multe jocuri-școa- 
n compania formației de juniori, 
la 13 februarie se va disputa un 
i cu U.T.A. în sfîrșit, etapa a 
r, precompetițională, are ca obiec- 
principal verificarea și omogani- 
? echipei în meciuri amicale.
itrenamentele au fost frecventate 
egularitate de următorii jucători: 
m, Sacaci II, Solomon, Pojoni, 
g, E. Naghi, Iacob, Vigu, Ale- 
Iru, Harșani, Suciu, Mureșan II, 
eșan III, Sacaci III și Bacoș. în 
aiul lot au fost promovați ju- 
i Cociș, Covaci, Serfozb, Levai.

II IE GHIȘA — coresp. reg.

LA DINAMO BACĂU

ele trecute, Constantin Trașca, au
rul dinamoviștilor din Bacău, ne-a 
t serie de amănunte despre pregă- 

fotbaliștilor săi în vederea re- 
campionatului.

tfel, cu toate că vremea a fost 
cinică (zăpadă multă, lapoviță, 
, fapt care a împiedicat realizarea 
tregime a obiectivelor, totuși jucă- 
s-au luptat cu... nămeții și, pînă 
februarie, efectuaseră 30 de an-

>epinieră arădeană
itru a impulsiona și mai mult ac
ea fotbalistică și a asigura noi 
ii de sportivi talentați, F. R. 

I a înființat centre de copii și 
i pe lîngă majoritatea echipelor 
tegoria A : adevărate „pepiniere'* 1 
•tbalului românesc. Un astfel de 

activează și în orașul Arad, pe 
asociația sportivă U.T.A. Aici, 

îdrumarea unor antrenori priceputi 
Dan, I. Petschowski, A. Mareea, 

•mati și 0. Călinescu se pregătesc 
Jtă rîvnă 30 de copii și juniori.

PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport din 
6.II.1966

Concursul B nr. 6
Premiul excepțional : 1 variantă a 

21 489 lei
Cateqoria I (12-f-l): 3 variante a

1 355 lei
Categoria a II-a (12 clin 12): 3 va

riante a 1 807 lei
Categoria a III-a (11 din 12): 47 va

riante a 115 lei
Categoria a IV-a (10 din 12) : 425 

variante a 19 lei
Premiul exceptional de 21 489 lei 

a fost obținut de participantul Vigh 
Antoniu din Arad.

Concursul A nr. 6
Categoria I (12 din 12) : 15 variante 

a 4 494 lei
Categoria a II-a (11 din 12) : 384 

variante a 108 lei
Categoria a 111-a (10 din 12): 3 314 

variante a 18 Iei

LOTO

La tragerea Loto din 11 februarie 
1966, au fost extrase din urnă urmă 
toarele numere :

88 41 38 89 60 69 54 50 59 74
Premii suplimentare : 57 29 50
Fond de premii: 956 403 lei
Tragerea următoare va avea loc 

vineri 18 februarie 1966 în Bucu
rești.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

Obiectivul principal al muncii 
? — ne spunea antrenorul Al.
— este acela de a descoperi, se- 
a și pregăti elemente tinere, va-

necesare echipei de seniori.
— Cum se desfășoară munca de 
gătÎFe în cadrul centrului?
fn două etape. Prima are ca sar- 
■ypistarea și selecționarea copiilor 
vîrstă de 12—14 ani — cu apti- 
pentru sport. Cea de a doua

— de pregătire specială — cu- 
copii și juniori între 13—18 ani
ca sarcină principală instruirea 

novar ea celor mai buni dintre ei 
pa de seniori.
— Ați început pregătirile în ve 
ja sezonului competițional de pri- 
ară ?
la. începi nd de la 11 ianuarie, 
ei echipe de juniori (care acti- 
n campionatul republican de ju- 
ampionatul orășenesc de seniori 
'ori) participă la cite trei an- 
nte săptămînal, iar începînd de 
ebruarie. la cinci antrenamente, 
nd, vor începe în sală și pregă- 
ipiilor.
• Care sînt obiectivele pe care 
îrmăriți la antrenamente?
a juniori ne interesează dezvol- 
progresivă a calităților fizico
• specifice, îmbunătățirea și 
ionarea procedeelor tehnico-tac-

nivelul cerințelor moderne alo 
de fotbal. La copii, procesul 

mire are un caracter de inițiere 
i cu accent pe dezvoltarea fi- 
nonioasă, formarea unor deprin- 
)trice corecte, folosirea ambelor 

la manevrarea și lovirea mân
cătorii vizați pentru promovare 
in plan individual de pregătire, 
îndeplinirea căruia sînt afectate 

de minute la fiecare antrena-

Cum vă ocupați de educația 
ilor, pentru ca aceștia să dc-

PREGĂTIRI...
trenamente, dintre care numai 6 în 
sală. De cîteva zile, Ia orele de antre
nament se pune un accent deosebit pe 
execuțiile tehnice individuale, pase în 
deviere, Circulația balonului, viteza în 
joc etc.

Pînă la meciul din 13 martie din 
cadrul „Cupei României", cu C.S.M.S. 
Iași, Dinamo Bacău se va deplasa în 
regiunea Cluj pentru o suită de jocuri. 
Iată și programul lor : 20 februarie cu 
Aricșul Turda, 23 februarie Ia Aiud, 
27 februarie cu Industria sîrmii Cîm- 
pia Turzii, 2 martie cu Clujeana, 6 
martie cu Știința Cluj. De asemenea, 
pînă la data jocului de cupă sînt pre
văzute și partide de verificare cu echi
pe din regiunea noastră, printre care 
Steaua roșie, Textila Buhuși etc.

în atenția antrenorului a fost și este 
întinerirea echipei : din vechiul Iot, în- 
tr-o perioadă de cîteva luni, au fost

tntr-una din zilele trecute, la Pitești, timpul neobișnuit de cald pentru luna 
februarie a eliberat terenul de fotbal din strinsoarea zăpezii. A fost un motiv In 
plus pentru jucătorii echipei de categoria A, Dinamo, de a pune accentul la an
trenamente pe pregătirea tehnică.

Tn fotografia noastră fotbaliștii piteștenl exersează la capitolul „controlul ba
lonului".

Duminică, Dinamo Pitești întilnește, într-un meci de verificare, formația Di
namo București.

vină fotbaliști de valoare și în a- 
celași timp cetățeni cu o înaltă ți
nută morală, utili societății ?

— în primul rînd, îi îndrumăm spre 
ridicarea nivelului de cultură generală, 
spre o temeinică calificare profesiona
lă. Apoi, acordăm o atenție deosebită 
întăririi disciplinei și ținem o strînsă 
legătură cu școala și familia. In ziua 
de 23 ianuarie, de pildă, am organi
zat o consfătuire cu părinții jucători
lor. Cu acest prilej, numeroși părinți 
și-au manifestat mulțumirea față da 
munca desfășurată în cadrul centru-

Record: 54 de autoturisme atribuite la tragerea excepțională
LOTO din 3 februarie 1966

PREMIILE :

Categoria I : 2 autoturisme ..FIAT 
1300“ și 9 autoturisme „Renault 10 
Major", plus 12.900 Iei.

Categoria a II-a: 9 autoturisme
„Fiat 1100 D“.

Categoria a TTI-a: 
„Wartburg 312/1“.

13 autoturisme

Categoria a
..Trabant 601.

IV-a: 21 autoturisme

Categoria a V-a : 11.680 variante a 
189 lei fiecare.

CÎȘTIGÂTORII DE AUTOTURISME 
DE LA TRAGEREA EXCEPȚIO
NALĂ LOTO DIN 3 FEBRUARIE 

1966

In urma omologării tragerii excepțio
nale Loto din 3 februarie 1966 au fost 
desemnați următorii cîștigători :

Categoria I cîte un „Fiat 1300“ : Nico- 
lescu Mircea din Ploiești și Fecioru 
Viorel din Băicoi.

Cîte un „Renault 10 major" plus 
12.900 lei : Săplăcan Ion din Cluj, Ungu- 
reanu Constantin din Petroșeni, Fabian 
Mihai din Negrești, Georgescu Radu 
Cănuță din Bâicoi, Strugăru Zaharia 
din Vatra Dornei, Ghercoiaș Victor din 
București, Drăgânescu Nicolae dîn Bucu
rești, Voicu Nicolae din București și 
Nanu Nicolae din București.

Categoria a n-a : cîte un „Fiat 1100 D“: 
Maghiar Vasile din Făgăraș. Crișmaru 
Vasile din București, Baiza Gabriella din 
Baia Mare, Mariș loan din Lunca de 
Sus — Miercurea Ciuc, Grusz Ștefan 
din Miercurea Ciuc, Pătruțescu Ștefan 
din Turnu Severin, Preda Ion din Bucu
rești. Tațîră Ion din Băneasa — Bucu
rești. Sima Mircea din București.

Categoria a 111-a : cîte un „Wartburg 
312/1“: Bartos Dumitru din Tg. Neamț,

PREGĂTIRI...
scoși nu mai puțin de... 11 jucători! 
Media de vîrstă a echipei nu va depăși 
21 de ani.

ILIE IANCU — coresp. reg.

FORESTA FĂLTICENI a efectuat 
pînă în prezent sub conducerea an
trenorului E. Munteanu peste 20 de 
antrenamente. în general, jucătorii 
iau parte la 5 pregătiri pe săptămînă 
în aer liber. Antrenamentele se des
fășoară cu multă seriozitate intrucît 
echipa are de susținut la 13 martie 
o partidă grea, cu Farul Constanța 
în 16-imile „Cupei României". Iată 
jucătorii care se pregătesc : Taca- 
maș, Bota, Ioniță, Nedelcu, Iancu, 
Saftian, Zaroaie, Pavel, Radu, Con
stantin, Nae, Muraru, Kelemen, Va- 
silovici, Sercău, Fălcuțescu, Apetrii I 
șt II și Cornaschi.

C. VASILIU — coresp.

lui, asigurîndu-ne de tot sprijinul lor.
■— Ce obiective de performantă 

tindeți să realizați în acest an '> 
— In primul rînd, dorim si pro

movăm cît mai mulți juniori în echipa 
de primă categorie, U.T.A., iar apoi 
să avem o bună comportare in cam
pionatul republican de juniori.

Pe drept cuvînt, despre centrul de 
copii și juniori de la U.T.A. se poate 
vorbi ca despre o adevărată pepinieră 
a fotbalului arădean.

ȘT. IACOB -coresp.

Balogh Alexandru din Baia Mare, 
Dabija Ion din Plaiuri-Cislău, Lucan 
Vasile din Botoșani, Soare Ion din 
București, Soneriu Constantin din Bucu
rești, Cosoreanu Letiția din București, 
Moldoveanu Dumitru din București. Bă- 
beanu Alexandru din București, Stoica 
Ion din București, Pop Mihai din Bucu
rești, Nachbar Nicu din București, Bă- 
cilă Ion din București.

Categoria a IV-a : cîte un „Trabant 
601“ : Parhon Titu din Rm. Vîlcea, Far- 
kaș Gheorghe din Bicaz, Flondor Ana 
din Timișoara, Todică Simion din Arad, 
Friedenwanger Elisabeta din Reșița, 
Labă Maria din Sibiu, Novotny Rudolf 
din Săcele, Eladi Lidia din Giurgiu, 
Roșea Leonida din Valea Argovei-Le- 
hliu, Ivănică Ion din Ghelar-Hunedoara, 
Dobre Angheluță din Iași, Papadopol 
Petru din Ploiești, Vulpasu D. Matei 
din Buzău. Chariton Vladimir din Vatra 
Dornei, Oprea Ion din București, Ser- 
deleanu Ioana din București, Catsanos 
Dumitru din București, Mânu Eugen 
din București, Cazacu Mircea din Bucu
rești. Mocanu Marin din București, Pro- 
san Ana din București.

ÎN ATENȚIA PARTICIP ANȚILOR

Deși Ia tragerea excepțională LOTO 
din 3 februarie 1966, s a înregistrat un 
număr record de premii 11.680 va
riante — I.OTO-PRONOSPORT asi
gură efectuarea plății în mod nor

mal. ca la fiecare tragere LOTO obiș
nuită și ca va începe în Capitală luni 
14 februarie a.c., la casieriile I0T0- 
PRONOSPORT din raioanele respecti
ve. In provincie, plata acestor premii 
începe marți 15 februarie a.c. prin uni
tățile C.E.C. și prin mandat poștal 
(în localitățile unde nil există Case 
raionale C.E.C. plătitoare, U.M., G.A.S. 
și spitale).

SĂ LE ACORDĂM
ÎNCREDERE!

Necesitatea formării unor jucători 
tineri valoroși, capabili să promoveze 
în echipele de seniori, constituie o 
obligație permanentă pentru cluburi și 
asociații, pentru oricare antrenor.

Noțiunea de promovare nu înseamnă 
însă simpla trecere a unui junior la 
echipa de seniori (pentru a juca unul 
sau mai multe jocuri oficiale) ; promo
varea trebuie să fie concluzia unei eta 
pe precise, care începe o dată cu de
pistarea și precizarea perspectivei aces
tui tînăr, continuă cu pregătirea, foi- 
marea și maturizarea șa și se încheie 
cu introducerea în prima echipă. în
tregul proces de promovare a juniori
lor de perspectivă trebuie să stea în 
atenția antrenorilor de la echipa de 
seniori.

în colaborare cu antrenorul echipei 
de juniori, antrenorul seniorilor preci
zează profilul tinerilor evidențiați în 
meciurile juniorilor, susceptibili de 
promovare, printr-o analiză atentă a 
capacității lor de joc în vederea stabi
lirii unui program de pregătire eșalo
nat, care să asigure o promovare ine 
todică și oportună.

După ce acești tineri se remarcă în 
locurile campionatului de juniori, pen
tru o mai bună apreciere a posibilită
ților lor se vor analiza gradul lor de 
tehnicitate, aptitudinile tactice, calită
țile morale și de voință, orientîndu-i 
spre postul pe care pot da randamen
tul cel mai bun. Cu ajutorul medicu
lui se vor stabili exact posibilitățile 
fizice.

Din momentul în care se cunoaște 
profilul acestor juniori, cu calitățile, 
lipsurile și, mai ales, perspectivele pe 
care le au, este recomandabilă întoc
mirea de fișe individuale în care vor fi 
trecute mijloacele necesare îmbunătă
țirii și perfecționării capacităților lor 
fizice, tehnice, tactice, pentru ca, în 
etapa stabilită pînă la promovare, să 
poată crește la nivelul cerut de echipă 
și competiție. De aceea este bine ca 
instruirea acestor elemente, în scoppl 
adaptării la efortul competițional al 
seniorilor, să se facă în cadrul echipei 
de seniori. In discuțiile ce le va purta 
cu acești juniori, antrenorul le va ară
ta intențiile cu privire la creșterea și 
promovarea lor în prima echipă.

Instruirea pe lîngă seniori este ne
cesară, dar nu suficientă. In preocupa
rea antrenorului de seniori trebuie să 
stea și pregătirea, prin jocuri amicale, 
organizate în cursul săptămînii. (în sco
pul maturizării, al cunoașterii orientă
rii de joc, a problemelor tactice ale 
echipei de seniori dar, mai ales, în 
scopul cîștigării experienței în condi
țiile jocurilor mai grele decît cele ale 
juniorilor). Prin astfel de jocuri se 
asigură treptata aclimatizare la noul 
mediu.

In anumite cazuri, în care juniorul 

a atins un grad de pregătire corespun
zător promovării dar deficiențe de or- ’ 
din psihic îl împiedică să dea în jocuri 
un randament ila nivelul posibilităților 
cunoscute, este recomandabil pentru 
echipele dc categoria A să-l împrumu
te, pentru un timp limitat (6 luni sau 
un an), unor echipe de categoria B, 
unde competiția îl poate ajuta să se 
formeze, prin participarea, cu regulari
tate, la jocuri mai tari. (Așa procedea
ză. de obicei, U.T.-Arad).

Momentul promovării în jocurile ofi
ciale trebuie ales cu multă atenție. In
troducerea în echipă se recomandă să 
se facă în jocuri susținute pe teren 
propriu și cînd echipa prezintă garan
ția unei forme corespunzătoare. în 
prealabil, e bine ca antrenorul să dis
cute personal cu juniorul care va fi 
promovat, arătîndu-i încredere deplină, 
în aceste discuții, nu trebuie să i se 
dea juniorului prea multe indicații și, 
mai ales, nu trebuie să i se ceară să 
rezolve probleme de joc noi pentru el, 
care l-ar putea depăși. Atît la jocul de 
debut, cît și în cele la care va mai 
participa, tînărtil promovat trebuie 
ajutat de coechipieri, în special de ju
cătorii vîrstnicî, cu personalitate în 
echipă, așa cum s-a procedat în cazul 
promovării juniorilor Boc (Petrolul), 
Grizea (Știința Timișoara), Pantca 
(U.T.A.), Vigu (Crișul). Manea (Stea
ua) etc

Cuvintele de încurajare și îmbărbă
tare vor influența pozitiv comportarea 
juniorului în joc, determinînd, uneori, 
în mare măsură, evoluția sa viitoare.

De obicei, cînd se creează climatul 
favorabil, promovările satisfac. Sînt 
insă și cazuri în care acești tineri ta- 
lcntați, pregătiți din toate punctele de 
vedere pentru a face față debutului, 
ratează primul meci în echipa de se
niori. Cauzele trebuie căutate fie în 
jocul nesatisfăcător al unor coechipieri, 
fie în jocul dur al unor adversari, fie 
în unele elemente de ordin emoțional, 
pe care juniorul nu le-a putut depăși.

Indiferent de comportarea din parti
da de debut, juniorul trebuie menținut 
în echipă mai multe jocuri, pentru că 
numai astfel va reuși să se impună și 
să-și cîștige încrederea colegilor de 
echipă.

Menținerea în echipă și tactul pe
dagogic al antrenorului trebuie să 
creeze tînărului fotbalist posibilitatea 
de a da randamentul de care este ca
pabil.

Un exemplu edificator, din acest 
punct de vedere, îl oferă discuția din
tre un ziarist și Hidegkuti, tînăr antre
nor la M.T.K. Budapesta, în anul 1960. 
întrebat despre alcătuirea formației în 
vederea unui joc de campionat, el a 
răspuns că menține aceeași echipă din 
ultimele două etape, extrema dreaptă 
fiind, în continuare, juniorul Falisek, 
în locul consacratului Sandor, aflat în 
formă slabă. La acest răspuns ziaristul 
a ripostat : „Bine, dar văd că menții 
în echipă pe Falisek, care în două 
jocuri consecutive s-a comportat slab. 
Nu ar fi cazul să-l schimbi ?“ Răspun
sul antrenorului a venit prompt : „Fa
lisek este un junior talentat și nu mă 
îndoiesc că, în curînd, va da satisfac
ție deplină". Și Hidegkuti a avut drep
tate : la al treilea joc de campionat, 
M.T.K. a ciștigat prin două goluri mar
cate de acest tînăr, care s-a evidențiat 
în mod deosebit.

O altă necesitate înaintea jocului de 
debut, este ca publicul să fie încuno- 
ștințat, într-un fel, de promovarea ju
niorilor. Acest lucru poate fi făcut prin 
presă sau pe stadion (la stațiile de 
radioficare) etc.

în cazul reușitei depline, în jocul 
de debut și în următoarele, atenția 
trebuie îndreptată spre combaterea 
unor eventuale manifestări de îngîm- 
fare, frecvente la unii dintre jucătorii 
noștri. Trecute cu vederea, aceste ati
tudini pot avea urmări negative în dez
voltarea personalității acestor juniori. 
Exemple : L. Micu (A.S.A. Tg. Mu
reș), C. Olteanu (Dinamo Pitești), N. 
Coman (U.T.A.) etc.

Reușita promovării și încadrarea ca 
titular în echipa de seniori reprezintă 
un moment important în viața junio
rului, dar o dată depășită, această eta
pă se impune, în continuare, respecta
rea unor obligații pentru asigurarea 
evoluției sale și a progresului pe care 
trebuie să-l înregistreze. în viața tînă
rului promovat încep să apară multe 
preocupări și influențe. Aici, însă, 
rolul determinant îl poate avea antre
norul care, prin personalitatea sa, ex
periența de viață și tactul pedagogic, 
trebuie să-l dirijeze spre consacrare 
fotbalistică.

I. BALANESCU și GH. OLA
— antrenori federali —



BASCHET: La antrenamentele cîtorva echipe 
din Cluj și Brașov

Aflate în apropierea reluării întrece
rilor de campionat, formațiile de baschet 
de categoria A, datoare mult în ce pri
vește calitatea jocului, și-au intensificat 
pregătirile. In ce măsură corespund a- 
ceste pregătiri? Cine, cum și cit mun
cește? Iată ce a urmărit federația de 
specialitate, prin tehnicienii săi, pre
zenți la antrenamentele cîtorva din e- 
cliipele noastre fruntașe. Secretarul ge
neral al F. R. Baschet, prof. Oclav Di- 
mitriu, a făcut recent un astfel de con
trol asupra pregătirilor unor secții din 
Cluj și Brașov, unde a făcut consta
tări interesante :

„La Cluj, am urmărit pregătirile echi
pei masculine Știința din seria I. La 
antrenamentul văzut de mine au fost 
prezenți doar 4 jucători, pivoții, cu care 
antrenorul (prof. El. Sarosi) lucrează 
și separat. Explicația numărului redus 
de jucători prezenți: studenții se aflau 
în plină sesiune de examene.

în general, am constatat că se lu
crează corect în raport cu perioada în 
care ne aflăm. Am apreciat ca pozitiv 
faptul că Demian, element de valoare 
republicană, dovedește mult mai multă 
conștiinciozitate și face patru antrena
mente pe săptămînă. De asemenea, tre
buie să subliniez și preocuparea antre
norului pentru tineri. El a găsit un ele
ment de perspectivă din punctul de 
dere al gabaritului și îl pregătește 
dividual. Este vorba de Andreița, 
elev în clasa a X-a, înalt de 1,93 
care activează la

Antrenamentele se fac în sala A.S.A., 
în condiții bune, cu singura obiecție că 
gazdele nu respectă programul: deși 
Știința are prevăzute pentru antrena
mente orele 20—22, la ora 21,30 se... 
stinge lumina !... Nu mi-a plăcut faptul 
că jucătorul Bogdan, prezent în sală, 
dar scutit medical, fuma... la fața locu
lui. în general consider că fumatul, încă 
prezent în rîndurile baschetbaliștilor, 
trebuie să dispară.

La Brașov am urmărit un excelent 
antrenament al echipei feminine Voința 
din seria I (condus de prof. Gh. Roșu). 
Deși erau prezente doar 7 jucătoare, s-a 
lucrat intens. Am putut remarca de a- 
semenea prezența a două jucătoare 
foarte dotate: Coca Mureș și Cornelia 
Petric (amîndouă 1,80 m •),

Mai prost stau lucrurile la Steagul 
roșu. Erau prezenți 7 baschetbaliști, 
dar printre absenți figurau trei din for
mația de bază : Bîrsan (examen), Ze-

ve
in- 
un
m,

Ș.S.E.

G. R. Ș.

rezistența la 
lor de către 
DE... calitate

Noi asociații sportive
• Zilele acestea, ia Școala generală 

nr. 6 din Orașul Gh. Gheorghiu-Dej s-a 
constituit asociația sportivă, care a luat 
denumirea de „Luceafărul41. Pentru în
ceput, elevii, membri ai asociației, își 
vor desfășura activitatea în patru sec
ții pe ramură de sport: atletism, fotbal, 
handbal și volei.

Peste puțin timp, în orașul nostru 
va lua ființă o altă asociație sportivă 
și anume pe lîngă șantierul Energocon- 
strucții.

A. AROMÂNESEI-coresp.

• La cele 86 de asociații sportive 
existente în raionul Sf. Gheorghe li s-a 
adăugat una: A. S. Unirea din satul 
Băcel, comuna Chichiș. Imediat după 
constituire s-au înscris în asociație 74 
de tineri cooperatori, elevi și cadre di
dactice. Conducerea noii asociații, din 
care face parte, printre alții, și profe
sorul Traian Petrescu, a luat o serie 
de măsuri pentru atragerea tineretului 
în practicarea șahului, iar cînd timpul 
va permite a voleiului și fotbalului. Tot
odată, se observă preocupare pentru 
mărirea numărului membrilor UCFS.

GH. BRIOTĂ-coresp.

• în ultimele săptămîni, în raionul 
Rm. Vîlcea s-au constituit șase noi aso
ciații sportive. Este vorba de noile or
ganizații UCFS Știința Păușești-Mă- 
glași, Viitorul Blidari, Unirea Creblești, 
Viitorul Rîureni etc. în cele șase noi 
asociații sportve s-au înscris peste 700 
de membri UCFS încă din primele zile 
după înființarea lor. 

prof. C. MARINOIU-coresp.

SPORTUL POPULAR
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releș (nu se cunoșteau precis molii e- 
le...) și Urolea (cursuri la facultate). 
Antrenamentul a fost insă neconcludent; 
tn plus, programul prevedea doar două 
antrenamente la sală într-o săptămână. 
Efectivul echipei este redus, necorespun
zător calitativ categoriei A. Deși dorința 
jucătorilor de a se menfine în seria I 
este evidentă, tot atît de evident este 
că, cum stau lucrurile la ora actuală, nu 
vor reuși. Antrenorul C. Negrea ni s a 
mai plîns ■— și are dreptate — că sînt 
greu de realizat antrenamente de bas
chet eficace în sala Tractorul, deoa
rece există doar două panouri, iar gaz
dele interzic montarea a încă două, pe 
motiv că se strică estetica sălii! De 
altfel, problema impietează și asupra 
pregătirilor echipei feminine Voința. 
Antrenorul se mai plînge și de lipsă de 
sprijin din partea clubului. N-am putut 
verifica, dar, oricum, o analiză mai se
rioasă și unele măsuri pe plan 
se impun.'’

Situația arătată de secretarul 
ral al F.R.B. ne-a îndemnat să ne 
săm secretarului tehnic al clubului 
gu] roșu, prof. T. Verdeș, care 
spus :

„Intr-adevăr, echipa I merge destul 
de slab și nu a reușit în tur să de
monstreze potențialul real al jucători
lor. Consider că antrenamentele tiu se 
desfășoară la un nivel corespunzător. 
Din punct de vedere tactic ele sînt me
diocre, iar efectivul redus scade și el 
din posibilitățile de lucru. Condițiile de 
la sală... ați aflat care sînt. De patru 
ori cite 90 de minute săptămânal, dintre 
care de două ori în aer liber și de două 
ori cu efectivul, incomplet (nu pot veni 
toii) reprezintă un antrenament 
răspunzător pentru categoria A. E 
te bine că antrenorul Negrea s-a 
pat și cu juniorii, dar e totuși 
pufin și nici gabaritul lor nu corespunde. 
In 1965 s-au desfășurat numai în pe
rioada turului 3 ședințe de analiză a 
secției, dar rezultatele acestora n-au a- 
părut încă. De vreo lună încoace s-a 
afectat o jumătate de normă pentru 
creșterea juniorilor (C. Dumitrescu) și 
poate așa... Oricum, problema antrenoru
lui echipei mi se pare deschisă."

Iată, deci, că deși secțiile de baschet 
manifestă în general preocupare pentru 
ridicarea calitativă 
tot treburile merg 
necesar ca nivelul 
crească substanțial, 
mult și mai intens.
bleme de ordin organizatoric impietează 
asupra pregătirilor, secțiile respective, 
eu sprijinul conducerii clubului sau aso
ciației și, desigur, al organelor locale 
UCFS, trebu ie să ia de îndată măsuri. 
Returul se apropie cu pași repezi, iar 
evoluția echipelor va fi direct propor
țională pc plan calitativ cu pregătirile 
efectuate I

local

gine
ați rc- 
Stea- 
ne-a

neco- 
foar- 
OCll- 
prea

a jocului, nu peste 
bine. Este imperios 
antrenamentelor să 
să se lucreze mai 
Iar acolo unde pro-

Calitatea materialelor
șl echipamentelor sportive (III]

(Urmare din pag. 1)

din 
ges- 
care

confecții „Crinul" și „Tînăra 
din București, „Textila roșie" 
„Drapelul roșu“ Sibiu, a fa
de confecții din Botoșani și

bire de „Magazinul sportivilor" 
str. Lipscani nr. 85 (responsabili 
tionari tov. C- Badea și I. Klein) 
aparține O.C.L. Universal și căruia îi 
sînt repartizate mărfuri de o diver
sitate inferioară cerințelor. Și celor 
generale, și celor de sezon. Sportivii, 
dintre care mulți nu pot deveni și 
cumpărători în magazinul respectiv, 
nu găsesc normală această diferen
țiere. Nici noi.

® Anormal e, de pildă, ca în luna 
ianuarie, în plin sezon al sporturilor 
de iarnă, acestui magazin să nu-i fi 
fost date spre vînzare nici un pulo
ver (I), măsurile mai mari de ha
norace solicitate, pantaloni de schi 
și canadiene în cantitate suficientă. 
După cum o insatisfacție pentru 
clienți stîrnește deseori faptul că 
sortimentele din galantarele ra
ionului de tricotaje și confecții 
de aici nu prezintă varietatea 
dorită în ceea ce privește mo
delele și culorile. Jtn atenția fabrici
lor de 
gardă" 
Brașov, 
bricilor
Iași.

• Pentru fabricile care produc că
ciulite de lînă, o sugestie : să încerce 
să afle cîți cumpărători le aduc înapoi 
la magazin, întrucit li se desface de 
la prima folosire ciucurele. Sau... 
moțul, cum vreți să-i spuneți, că nu-i 
asta problema. Și n-o fi nici coaserea 
cu grijă a moțului acesta. Devine 
însă și faptul ăsta „mărunt" o pro
blemă cînd îl deranjează pe plătitor !

• Tot așa cum nu-i cu putință să 
nu-1 supere cînd, fie că sînt produse 
de „Inox" București, fie că provin de 
la „Metal-Lemn" Oradea, patinele 
cumpărate se jupoaie de nichelajul 
lor la cel dinții contact cu gheața, 
cu umezeala. E adevărat, sînt mulți 
aceia care de luni de zile nu reclamă 
astfel de defecte : toți aceia care, ce- 
rînd la „Magazinul sportivilor" patine 
numerele 23, 24 și 25. au fost serviți 
cu... răspunsul „Nu avem 1"

• Cu „Nu avem 1“ li se răspunde 
și amatorilor de schi care cer panta
loni bărbătești supraelastici, asemenea 
celor produși pentru femei de 
Fabrica de confecții București...

• „Nu avem 1“ este replica 
și numeroșilor pescari sportivi 
in ambele magazine, solicită cizmele 
de protecție care pînă nu de mult 
veneaui de la Combinatul de cauciuc 
Jilava

• Bocanci de schi (produși de 
I.P.M.S. Reghin) și pentru copii (rea
lizați de Măgura Codlea), se găsesc 
destui. Dar nu-i de mirare că mulți 
pleacă din fabrică neglijent finisați, 
necurățați, unii plini de noduri și de 
cuie ? Dacă, intrînd într-unul din 
cele două magazine veți auzi la un 
moment dat un strigăt nereținut, veți 
ști care-i pricina: un cumpărător își 
încearcă bocancii și... 
cuiele lăsate înlăuntrul 
CONTROLUL TEHNIC 
din fabricile respective

• Sînt destui și bantofii de tenis.

către

dată 
care,

mase plastice 
altele, nu înțe- 
realizează și 

45) și port-ter- 
plaștic (Combi-din material

Mai" Salu Mare) le sar te- 
icpede capsele de legătură

Nu de lipsa lor se plîng clienții, ci 
de faptul că prea multora dintre cei 
produși de U.C.R. și de Atlas Bucu
rești li se dezlipesc curînd tălpile..- 
După cum, sandalelor de plajă (pro
ducție — Fabrica de 
București, care, între 
legem pentru ce nu 
numere 39. 40, 44 și 
moselor 
natul „ 1 
ribil de 
De ce ?

• Si de ce puloverele create de 
„Drapelul roșu" Sibiu și treningurile 
de la „Bella Brainer" și „Crinul" din 
București continuă să fie, multe din
tre ele, croite nesatisfăcător, asam
blate din fugă și cu fermoare înde
obște la fel de defectuoase ca și 
cele cu care sînt prevăzute nenumă
rate din sacoșele ieșite pe poarta 
fabricii „Flacăra roșie" București?

• De ce, în genere, grijii pentru 
cantitate nu i se alătură, mai stărui
tor, aceea pentru calitate ? Iată încă 
un exemplu. Luni de zile, turiștii au 
simțit nevoia unui arzător mic, por
tativ, atît de necesar în excursii. 
Astăzi el există, este reșoul portativ 
„Turist", cu butelie, realizat de I. R. 
Electrometal Timișoara. Turiștii nu-i 
mai reclamă deci absenta, ci... exis
tența sa la un extrem de redus nivel 
calitativ, reșoul nereținînd 
prezentînd astfel primejdii 
dentare ! Așadar, frumos 
de-ți fură ochii, dar practic

gazele, 
de acci- 
fasonat, 
cel mai

...SI
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la Brasov!»
magazi- 
echipa- 

sportive

cele 
care

în orașul Brașov, pe lîngă 
nul specializat în vînzarea 
meniului și materialelor 
O.C.L. Textila-încălțăminte nr. 30, a 
fost deschis anul trecut și magazinul 
„Sport“, aparținînd O.C.L. Met-alo- 
chimic, care desface și alte produse. 
De asemenea, în numeroase maga
zine din cartierele muncitorești Stea
gul roșu și Tractorul se pot găsi cele 
necesare pentru activitatea sportivă-

O analiză făcută asupra felului cum 
au fost satisfăcute cerințele marii 
mase de amatori ai sporturilor de 
iarnă ne duce la concluzii pozitive. 
Situația este îmbucurătoare în ceea 
ce privește atenția acordată de orga
nele comerciale, chemate să asigure 
aprovizionarea magazinelor cu 
necesare sportivilor și celor 
practică schiul și patinajul. Acest 
lucru îl putem aprecia mai ales după 
realizările obținute de singurul ma
gazin specializat, O.C.L. Textile-în- 
călțăminte nr. 30, situat chiar în cen
trul orașului. Să-i dăm cuvîntul res
ponsabilei magazinului, Matilda 
Schuller :

— Pentru sezonul de iarnă am fost, 
în linii generale, bine aprovizionați. 
Pentru masa mare de cumpărători 
am avut schiuri de la Reghin, bocanci 
„Poiana", „Campion" și „Bucegi", 
ghete de patinaj, hanorace de la 
F.C. Mureșul din Tg. Mureș și pan
taloni de schi produși de fabricile de 
confecții din Iași și Botoșani. Toate 
acestea au acoperit în bună măsură 

adesea imposibil de folosit. Iar 
atare... evitat. Și e păcat...

Așa cum e păcat și de cele 
scăderi, semnalate sau nesemnalat 
rîndurile de față, spre exemplu 
ale mingilor de volei, handbal, ri 
despre care am vorbit în alt ari 
prezenta uneori neîndestulătoai 
schiurilor mici trimise de C.I.L. 
ghin, adică a celor sub 2 metri < 
Toate dezvăluie, dintr-o sumed 
de puncte de vedere, certitud 
unor considerabile resurse doar 
țial exploatate. La urma urme 
treabă făcută în multe locuri pe 
matale, și aceasta nu întotdeaun, 
putința apelului la cauze obiec 
Precum în parte și singuri am f 
verifica, dar cum și mai bine < 
putea scoate la iveală (împreun. 
mijloacele cele mai eficace 
dreptare a situației dintr-un 
altul) o consfătuire a tuturor 
lor angrenați în acțiunea de 
tare și producere a echipamen 
șl materialelor dorite, căutate, c< 
de tot mai numeroșii iubitori ai .< 
tului. închidem deci „condica" 
sugerarea unei asemenea consfă 
cu concursul I.D.M.S-, direcțiilo 
teresate din Ministerul îndur 
Ușoare, Ministerul Comerțului 
rior, gestionarilor de la princip 
magazine sportive, sportivilor, 
părătorilor. Roadele unei astfel 
consfătuiri ne vor reduce cu sigi 
ță tabelul temelor 
în aceste rînduri și

de 
loc 
fac 
pn

negative'' tr 
în altele.

și calitativ,cerințele, cantitativ 
înregistrîndu-se reclamații în ac 
privință.

— Ați 
acoperit 
se putea

copii, precum și b 
de timp am dus lip 
schi pentru copii, 
solicitați. în plus, 
în vînzare schiuri d 

i“ afară dt

spus că în bună tnăsur 
cerințele cumpărătorilor 
total ?

— Desigur. Dar aprovizionare^ 
gazinului prin I.C.R.T.I. și, mai 
prin I.C.R.M. n-a fost făcută 
deauna la timp. în mai multe rî 
nu am avut schiuri de măsuri ; 
vite sau ne-au lipsit schiuri cu 
turi pentru 
O perioadă 
bocanci de 
erau mult 
putut pune 
port, patine „artistice1 
merele 20, 22 și 26 și ghete de f 

măsurile cele mai mult că 
închipuiți, deci, cum s-ar f 
vînzarea 
articolele

de 
Vă 
dat 
de

dacă nu am fi dus 
amintite I?

★
mai sus adăugămLa cele de 

ceva.
Este adevărat că singurul mc 

din Brașov care se ocupă exclus 
vînzarea echipamentului și me 
lelor sportive a făcut față și în 
sezon sub raportul aprovizk 
Condițiile în care acest magaz 
desface mărfurile, nu sînt îns< 
loc corespunzătoare. Spațiul mit 
ca în magazin să fie permanent 
merație și să se producă neînțe 
între vînzători și cumpărători, 
mulțumiți de modul în care m 
nul își desface produsele. Nu 
putea găsi un local corespunzăl 
parterul unuia din numeri 
blocuri noi din Brașov ?

C. GRUIA-coresp.

Citiți revista ilustrai

SPORT nr
Spicuim din cuprins :

Atletism : — Șansele noastrt 
„europenele" de la Budap 

Fotbal : — De la Zamora la Di 
fano.
— Imperativ preolimpic 1 

VITEZA.
— Dobrin în... tranzit ?
— Boc și Sătmăreanu — 

pivoți de 1,85 m.
— Reprezentanții „Balon 

de aur44 (Eusebio, Iași 
Suarez).
Franța din nou în „< 
lumii".

Rugbi : — Brașovul din nou ri 
zentat în elita rugbiului.

Natație : — Dialog la dista 
Costa — Șoptereanu.

Handbal : — Gheorghe Gruia 
un „idol" : Ioan Moser.

Hochei, patinaj, schi : — Pe pi 
de gheață și zăpadă.

Fotocronica „Sport44 și obiș 
rubrică de magazin compl 
ză acest interesant numâ 
revistei „SPORT".
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DICȚIONAR
Calorifer

Și-a găsit acum menirea, 
După unii, și în spart 
Că-și pot face „încălzirea" 
Fără cel mai mic efort.

Ger
îl compari, cum ieși din 

casă, 
Cu un spadasin de clasă. 
Totdeauna se pricepe 
De minune... să înțepe.

Om de zapadă
Deși șade dirz în poartă 
Fie vremea cît de rea, 
Cluburile nu se ceartă 
Ca-n echipa lor să-l ia.

V. D. POPA

Cel mai scurt meci
de box din lume
Fără îndoială, meciiul 

acesta este cel care a 
opus la 24 septembrie 
1946 pe Al. Couture lui 
Ralph Watton. Primul 
a învins prin K.O. după 
numai o secundă de la 
începerea luptei.

Desigur că vă intere
sează și care a fost cel 
mai lung meci de box 
din lume? Acesta a avut 
loc la 6 aprilie 1893 în
tre Andy Bowen și Jack 
Burke, pe o distanță de...

7
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De la 5000 m la maraton
Vă mai amintiți desi

gur isprava lui Emil Za- 
topek la Jocurile Olim
pice de la Helsinki. în 
1952 el a luat startul în 
trei curse (10 000 
5 000 m șl maraton) ob- 
țmînd victoria în fiecare 
dintre ele.

Pînă la Zatopek isto
ria atletismului n-a mai 
înregistrat participarea la 
J.O. a unui alergător în 
aceste probe atît de difi
cile ca efort. Anul trecut, 
la Tokio, au mai fost însă 
consemnate asemenea „ca
zuri”, dar nu și aceleași... 
performanțe. Australianul 
Ronald Clarke a evoluat 
la 5 000 m (9—13:58,0), 
10 000 m (3—28:25,8) și 
maraton (9—2.20:26,8) iar 
compatriotul său Anthony 
Cook a realizat 14:02,4 
(5 în serii), 29:15,8(8) și 
2.42:03,6(52).

Ceea ce ni s-a părut 
interesant la Tokio a fost 
numărul destul dc mare 
al alergătorilor dc la 
10000 m care au luat star
tul și la maraton. Cîteva 
exemple : William Mills 

28:24,4(1) . și
Kokichi 

(Japonia) 
2.16:22.8(3), 

(Ungaria) 
2.17:55.8(5). 
l (Anglia)

m,

altfel, la ora actuală, 
metodica curselor de

De 
în 
fond a început să fie tot 
mai des folosită „metoda 
alergării de durată”. Fap
tul că Ronald Clarke, dar 
și încă mulți alți fondiști 
o aplică cu succes, ne a- 
rată că, cel puțin pînă 
acum, ea este superioară 
metodei de „antrenament 
cu „intervale” preconiza
tă de Zatopck (r. v.).

100 meciuri
După maestrele sportului 

Viorica Niculescu și Anca 
Racoviță, iată că o nouă 
baschetbalistă fruntașă a 
țării noastre a reușit fru
moasa performanță dc a 
îmbrăca pentru a 100-a 
oară tricoul echipei repre
zentative. Este vorba de 
cunoscuta jucătoare bucu- 
reșteană HANI’LORE SPI
RIDON care în recenta 
partidă cu Italia (53—52) 
dc la Praga (imaginea 
alăturată) a reușit să de
pășească una din limitele 
la care visează orice bas
chetbalistă din echipa țării.

Este interesant să vă re
amintim că 1 lanelore a de
butat în sport nu ca bas
chetbalistă, ci ca... înotă
toare, De la 
ani ea a fost 
prezentantă a 
șovenc, fiind 
toare a 
republicane de junioare. In 
1955 a reușit să cîștige 
cursa de mare fond pe Du
năre, după care însă a 
abandonat complet lupta în 
apă cu cronometrai atrasă 
dc mirajul coșului de bas
chet.

Noua pasiune a Hanelo- 
rei Spiridon este legată 
doar de două formații :

vîrtsa de 11 
o demna re- 
natației bra- 
chiar dețină- 

cîtorva recorduri

STATISTICI
O statistică întocmită 

de federația suedeză de 
hochei arată că, în sezo
nul trecut, în această 
țară s-au disputat peste 
50 000 de meciuri pe pa
tinoare naturale și ar
tificiale, în săli și în aer 
liber.

Această statistică este

completată ou alta mai 
puțin... onorabilă. Unele 
meciuri au fost atît de 
dure, incit societățile de 
asigurare au trebuit să 
plătească medicilor sto
matologi aproape 250 OOu 
de coroane pentru... re
facerea danturilor jucă
torilor.

in echipa reprezentativă!

Voința Brașov (antrenor Gh. 
Roșu) în perioada 1956— 
1960 și Voința București 
(antrenor Gheorghe Lă- 
zărescu) din 1961 și pînă 
în prezent. Debutul în 
„5-ul reprezentativ și l-a 
făcut la Belgrad. în 1957, 
în jocul cu Iugoslavia (39- 
41) și de atunci ea a fost 
aproape nelipsită din prima 
formație a țării, totalizînd 
cele 100 de selecționări.

Un jubileu căruia nu i-ar 
strica și... o medalie la 
campionatele europene. Cine 
știe, poate că ediția din 
acest an ce va fi organi
zată în țara noastră îi va 
oferi și această satisfac
ție !... (a. v.).

POȘTA

ȘTIAȚI CÂ...
...în Franța, în cadrul 

unui meci de baschet de 
categoria a IlI-a (U.S.P. 
— Carcassonne), s-a în
registrat scorul de... 
141—0?

...de la 1
1964 echipa
fotbal U.S. 
sulei it nici o înfrîngere?

noiembrie 
franceză do 

Melun n-a

...echipa Cali Sporting, 
campioana Columbiei la 
fotbal, n-are în forma
ție decît... 2 columbiepi? 
Ceilalți 9 jucători sînt > 
4 brazilieni, 4 argenti
nieni șl 1 Uruguayan.

...Dietmar Friederich. 
căpitanul echipei de fot
bal Eintracht Osnabruk, 
a susținut 200 de me
ciuri consecutive în 
campionat?

MAGAZIN

Vă amintiți ?
I

RD. V.

110 reprize, durînd 
ore și 19 minute.

Ca să nu 
cele mou
ld ani la

IN 4 RlNDURI

z

DOLARI AMENDĂ1 500 DE
Cel care va 

ceastă amendă 
lalirul

poate fi 
o coii- 
puțin... 

metri !). 
dc sim-

numele de
(„Clubul

trebui să plătească a- 
nu este altul decîl ce-

Pierzîndu-și calmul

ma ginea acestei patina
toare pline de elan și 
grație nu ne-a parve

nit prin ,,telefoto“ de la 
campionatele europene ce 
s-au disputat la Bratislava. 
Nu. Am scos-o dintr-un 
plic vechi al fototecii 
noastre, acolo unde stau 
adunate chipurile mari
lor campioni ...dinainte 
vreme. Poate unii din
tre dv o recunoașteți 
de la prima vedere — 
Sonja Henie !

Ea deține un record al 
titlurilor europene, cucerite 
de șase ori consecutiv, între 
1931 și 1936. 
mai spunem de 
diale, cîștigate 
rînd.

Niculae Furnică, din 
consiliul asociației spor
tive Viitorul de la Fa
brica de mase plastice 
din București, nu prea 
se ocupă de activitatea 
sportivă. ..

Tu, pe Ia Fontaine, adică 
II dezminți fără sfială, 
Căci ești singura... Furnică 
Ce se lasă pe tînjală !

... în timp ce Nicolae 
Humă antrenează volun
tar echipa de volei a 
fabricii

Fiindcă n-am, ca Tudorică, 
O trompetă cu antren, 
„Galeria" cuvenită
Eu ți-o fac într-un... catren!

VL. DUDANOV

(S.U.A.) 
2.25:55,4(14),
Tsuburaya 
28:59,4(6) și !
Jozsef Siito 
29:43.0(16) și ‘ 
Ronald Hill 
29:53,0(18) și 2.25:34.4(19) 
etc

Maratonul, altădată 
adevărată „spaimă“ p< 
tru fondiști, a început să 
devină o probă larg ac
cesibilă chiar și pentru 
mai puțin specialiștii ei.

De. trei ori campion național, participant la nenu
mărate competiții interne și internaționale de canotaj 
academic, Paul Barcani a făcut o colecție frumoasă 
de trpfee.

Cupe... Cupe... Cupe...
'Acum,' ca antrenor la Dinamo București, Barcani 

se străduiește ca și elevii lui să poată oferi cîndva 
obicctiiAdui fotografic o vitrină la fel de... încărcată.

Foto : Aurel Neagu

IULIANA MI-CU, BUCU
REȘTI. — Ne-au plăcut 
„Spectacolele" și multe din 
celelalte materiale trimise. 
Să vă răspund, și eu, fo
losind titlul unui film : 
„Dă-i înainte, fără grijă !" 
Reținem, pentru astăzi, un 
fragment din poezia „Ce 
te legeni. . . Crișule ?“ ; 

— Ce te legeni, Crișule 
Fără ploaie, fără vînt, 
Cu punctele la pămînt ? 
— De ce nu m-aș legăna 
Dacă simt că plec din „A“?

DUMITRU CISMARU, 
REȘIȚA. — Vreți să știți 
ce însemnează F.I.F.A. ? 
Federația internațională d*. 
fotbal asociație.

ION BEDIE, URZTCENI.
— în ultimii ani, de cîte 
ori a cîștigat Steaua cam
pionatul țării la polo ? 
Dacă m-âți fi întrebat de 
cîte ori a. . . vrut să-1 cîș
tige, îmi era mai ușor să 
Vă răspund ! De 9 ani, la 
rînd, . tot Dinamo est© 
campioană !

DANIELA TANU, CÎM- 
PULUNG MOLDOVENESC.
— 1). Jamaischi s-a afirmat 
la Dinamo Bacău, de unde 
a trecut la Viitorul, făcînd 
parte din lotul nostru do 
juniori care a cîștigat 
Turneul U.E.F.A. din 1962. 
2). Vreți să vă pregătiți, 
de pe acum, pentru exa
menul de admitere la 
I.C.F. ? Foarte bine. La 
atletism, probele practice 
sînt următoarele : 100 m, 
aruncarea greutății și să
ritura în lungime (sau 
înălțime). 3). Rapidului îi 
urați să fie campioană la 
fotbal în 1966. Drept să 
spun, ar cam fi timpul !

IOAN MAGHIAR, ORA
DEA. — In „Cupa orașelor 
tîrguri", un gol marcat în 
denlasare nu se socotește 

, dublu, așa cum se proce
dează în „Cupa cupelor", 
în caz de egalitate de punc
te și de golaveraj.

MIHAI GIUVELIU. SATU 
MARE. — Vă înțeleg do
rința de a avea un auto
graf de la Pele, dar nu vă 
dau prea multe speranțe. 
El este singur șl amatorii 
de autografe sînt cu sutele 
de mii ! Dacă țineți, totuși, 
încercați-vă norocul, seri

NU E CHIAR ATÎT DE SIMPLU!
Edmond Hilary, „cuceritorul Evcres- 

tului“, a înființat un club în Noua 
Zeelandă, c&țjuia i-a dat i 
„The Twenty Thousand Club“ 
celor 20 000”).

Orice alpinist de pe lume 
membru al acestui club. Cu 
diție însă : să fi urcat cel 
20 000 de picioare (6 096 dc

...Ceea ce nn c chiar atît
i '

APĂRĂTORI CARE AU ÎNSCRIS
50 DE GOLURI...

nu în proprie poartă I
Realizatorii acestei performante sînt 

fotbaliștii englezi Lynn Stan (Birmin
gham), Jim Langley (Queens Bark 
Rangers) și Jack Browsird (Sourit- 
herpe United). Deși au ocupat tot 
timpul postul de fundași, ei au înscris 
de-a lungul anilor, nu mai puțin de 50 
de goluri.

Multi înaintași au toate motivele să-i 
pizmuiască.

după un îneci, Herrera a declarat unui 
ziarist că arbitrii „trag“ pentru Ju
ventus. Judecat de forurile de resort, 
el a fost condamnat la această amendă 
care nu poate lăsa indiferent nici pe... 
Creeus.

„11.11.“ a făcut apel, dar... de- 
' 'geaba I

SE CAUTA OAMENI CURAJOȘI
Ziarul londonez „Times* a publica! 

— nu de mult — următorul anunț : 
„Caut cinci canotori înzestrați cu cu
raj pentru a traversa Atlanticul într-o 
barcă cu o lungime de 8 metri“.

Prezentând acest anunț, englezul Da 
vid Johnstone a crezut că o asemenea 
traversare a Atlanticului, într-o barcă 
cu vîsle, va constitui o senzație. Dar, 
dezamăgire. El a aflat că încă în unul 
1896, doi americani, Frank Samuelson 
și George Ilarbo, 
de la New Y ork 
gliei. Și, ca și 
manță nu ar fi 
mitoare ,ei au vi slit mai departe pînă 
în portul francez Le Havre.

A fiind despre toate acestea, 
stone a anunțat că nu renunță 
la planul său, cu atît mai mult 
dorește să vadă dacă asemenea oameni 
curajoși mai există și în zilele noastre.

au reușit să vîslească 
piuă la țărmurile An- 
cum această per for 

fost îndeajuns de ui-

John- 
totuși 
cu cît

lndu-i pe adresa clubului 
Santos, Rio de Janeiro, 
Brazilia.

RODICA POPESCU, ClM- 
PULUNG MOLDOVENESC. 
— 1) Așadar, și la Cîrnpu- 
lung Moldovenesc_o inimă 
bate ’
Vreți să știți de cîte ori 
a cîștigat campionatul țării 
echipa dv favorită ? De 3 
ori. In edițiile 1929—1930 
(echipa se numea atunci 
Juventus), 1957—1953 și 
1958—1959. — 2) Constantin 
Moldoveanu este un „pro
dus" al Petrolului. S-a 
ridicat din rîndurile junio
rilor acestui club.

PAVEL .GREGUS, MAR- 
GHITA. — „In luna ianua
rie, televiziunea noastră a 
anunțat că un cetățean din 
R.P.U , a traversat Dună-

pentru Petrolul !

și cu șoșoni în picioare?

Recordul

ION POȘTAȘII 
desen :

N. CLAUDIU

-<srs=f-
rea înot. Vreau să vă în
treb dacă este posibil să 
se înoate cînd temperatura 
acrului este sub zero gra
de?” Este posibil. Să nu ne 
întrebați, însă, dacă e șl 
plăcut ! Ne întrebați cum 
a fost îmbrăcat respectivul 
înotător? In costum de 

baie ! Credeți că a făcut 
acest lucru cu paltonul pe el ....

lui Manchester
Care dintre cluburile 

europene de fotbal atra
ge la meciurile sale mai 
multi spectatori? La a- 
ceastă întrebare a răs
puns un cunoscut statis
tician internațional, R. 
Macdonald.

Făcînd bilanțul ultimu
lui an, pe primul loc In 
ce privește numărul spec
tatorilor care au asistat =3 
la meciurile sale (pete- = 
ren propriu și în depla- =5 
sare) se află clubul Man- == 
Chester United. In medie == 
la fiecare meci al aces- 
tei echipe au asistat = 
46 524 spectatori. Pe lo- == 
cui al doilea se află In- = 
ternazionale Milano. Cel = 
mai mic număr de spec- = 
tatori la meciurile echi- == 
petor de prima catego- == 
rie se înregistrează la =~ 
Paris. Aici, în medie, ur- = 
măresc meciurile 5 000 = 
de spectatori.



S.pottu.1
’ nr JWĂAiaaBWKS

pe glob
Universiada de iarnă

ÎN TURNEUL DE HOCHEI: 
ROMÂNIA ~ CANADA 5-0!

TORINO 11 (prin teleîon). Con- 
firmînd forma bună manifestată încă 
de la primele partide pe care le-a 
susținut în cadrul acestei ediții a 
Universiadei albe, selecționata de ho
chei a țării noastre a realizat vineri 
după amiază o frumoasă . victorie, 
furnizînd în același timp și o mare 
surpriză. Hocheiștii români, întîlnind 
echipa Canadei (care cu o zi înainte 
a învins reprezentativa Cehoslovaciei) 
au cîștigat cu scorul de 5—O (2—0. 
3—0, 0—0) !

Rezultatul final din acest meci, ur
mărit de un mare număr de specta
tori, reflectă raportul de forte exis
tent pe gheată, precum și perioadele 
de dominare pe care le-au_ avut cele 
două formații- Echipa României a în
ceput meciul bine. Aplicînd un mar
caj strict al celor mai buni jucători 
canadieni și realizînd contraatacuri 
rapide pe aripi, care au surprins cu 
regularitate, ea și-a creat numeroase 
situații de qol. In repriza secundă e- 
chipa noastră a stăpînit jocul în cea 
mai mare parte a timpului. Ultima 
parte a întîlnirii a fost mai echili
brată, hocheiștii canadieni atacînd 
mai mult și mai insistent, fără însă 
a putea să fructifice vreuna din o- 
caziile avute.

Scorul a fost deschis de Calamar 
în min. 13 la capătul unei frumoase 
combinații cu I. Szabo. După numai 
50 de se'unde. Florescu —la capătul 
unui contraatac — a majorat avan
tajul la 2—0. După pauză, în min. 
29 Vacar surprinde cil un șut de la 
distantă pe portarul canadian, iar în 
min. 32 Calamar concretizează, din 
nou, o combinație frumoasă a primei 
noastre linii de atac. In ultimul mi
nut al reprizei secunde o acțiune ra
pidă a liniei Bașa, Tarciu, Ștefan se 
încheie cu un gol înscris de ultimul. 
Este de menționat faptul că în cursul 
acestui meci arbitrii Arsini (Austria) 
și Gaspari (Italia) au dictat 14 minu
te de eliminare echipei Canadei și 
12 minute de eliminare echipei 
României

După încheierea jocului, conducă
torul delegației canadiene a felicitat 
întreaga noastră echipă.

Alte rezultate de joi : Finlanda— 
Italia 10—2 (6—1, 2—1, 2—0); Cana-

Baschetbalistele 
bucureștene învingătoare : 
68-60 cn Lokomotiv Sofia

SOFIA, 11 (prin telefon ele la co
respondentul nostru). Echipa feminină 
de baschet a studentelor bucureștene 
și-a încheiat turneul la Sofia susținînd 
ultimul meci, al 4-lea, în compania e- 
chipci Lokomotiv Sofia, dc care a dis
pus cu 68—60 (39—29). Studentele
bucureștene au avut în această ultimă 
partidă o comportare mai bună, reu
șind să se apropie dc valoarea lor rea
lă. Subliniem jocul îmbunătățit sub 
toate aspectele în meciul cu Lokomotiv, 
cît și faptul că victoria a fost realizată 
în fața unei echipe care ocupă locul 
secund după consumarea turului cam
pionatului bulgar. De remarcat ascen
siunea rapidă de formă a Sandei Du
mitrescu (care în acest ultim meci a 
fost cea mai bună dc pe teren), ca și 
eficacitatea jucătoarelor Sulim an și 
Gheorglie, ultima în special în aruncă
rile de la distanță.

în meciul cu Lokomotiv scorul a fost 
egal doar la 2—2 și 4—4, după care 
oaspetele s-au distanțat, impunîndu-și 
superioritatea : 23—11 în min. 10, —
22 în min. 15 și 39—29 la pauză. 
După reluare, diferența a ajuns la 
52—37 (min. 35) ; apoi, prin ieșirea 
jucătoarelor Suliman și Vogel, potenția
lul echipei a scăzut. Au marcat Du
mitrescu 19, Nagy 11, Suliman 12, 
Gheorghe 15, Vogcl 3, Tinlorescu 2, 
Niculescu 6; a mai jucat M. Simon.

TOMA HRISTOV

da—Cehoslovacia 5—3 (1—1, 1—0.
3—2). In cursul zilei de vineri URSS 
a învins Finlanda : 12—2 (6—0, 3—2, 
3—0).

Ultimul joc pe care îl susține echi
pa noastră în cadrul acestui turneu 
are loc simbătă în compania selec
ționatei Finlandei.

★
Pe pîrtiile c’e la Sestriere, între

cerile la schi au continuat cu desfă
șurarea probei de coborîre femei. Pe 
primul loc s-a clasat Therese Obrecht 
(Elveția) 2:21,18 urmată de Jean Sau 
bert (S.U.A.) 2:22,31, Heidi Obrecht 
(Elveția) 2:23,09, Annie Famose (Fran 
ța) etc. Combinata alpină la femei a 
fost cîștigată de Therese Obrecht, ur
mată de Annie Famose și Heidi O 
brecht.

La ora cînd închidem ediția, se des
fășoară exercițiile libere la perech’ 
din. cadrul concursului de patinaj ar
tistic. curs

înaintea startului
în cea dc a 58-a ediție a „Cupei Davis“

COMENTARIUL NOSTRU
In aceste tăie, doi dintre tenismanii noștri fruntași — Ion Țiriac, cam

pionul țării și Ilie Năstase, fost campion de juniori — au luat primul start 
în sezonul competitional 1966, participînd la campionatele internaționale pe 
teren acoperit ale Norvegiei. După Oslo, alte turnee și meciuri de impor
tantă stau în fafa reprezentanților tenisului nostru. „Cap de afiș“ firește, 
este „Cupa Davis“, la care reînnoim participările, intrînd în primul tur cu 
unul din cei mai redutabili adversari: Franța. Competiție cu veche tradiție 
în sportul mondial, „Cupa Davis“ stîrnește un interes deosebit la fiecare 
ediție. Ne aflăm acum în fata celei de a 58-a ediții, deosebit de interesantă 
prin caracterul ei înnoit, în ce privește repartizarea pe zone a țârilor par
ticipante.

La 21 februarie 1900 ieșea pe por
țile casei Shreve, Crump & Low, biju
tieri din Boston, o enormă cupă de 
argint purtind gravat pe una din fețe 
numele donatorului: D. F. Davis. Cam
pionul de tenis al Americii luase ini
țiativa de a dona acest trofeu echipei 
cîștigătoare a meciului care opunea in 
fața fileului alb reprezentativele S.U.A. 
și Marii Britanii. Numai două echipe 
au participat la această primă ediție 
a „Cupei Davis**, dar de atunci numă
rul lor a fost in continuă creștere. Să 
notăm că in acest an, numai la între
cerile zonei europene sint înscrise 32 
de echipe /

Donatorul „Salatierei de argint1* — 
cum a fost ulterior numită cupa din 
cauza formei sale alungite — a rămas 
și primul ei cîștigător. „Cupa Davis** 
și-a avut primul „domiciliu** in S.U.A., 
pentru a trece apoi oceanul spre Anglia

1 Redacția șl administrația: str Vasile Conta nr 16 telefon li 10 05 interurban 7? ți 286. Telex: sportrom buc. 180. Tiparul: L P. .Informația*, str. Brezolann 23—25.
PREțUL ABONAMENIIJLL1. I lună. o.aO iei ; 3 luni: 19,50 lei | 6 luni: 39 lei 1 1 an : 78 leL

ȘTIRI
REYKJAVIK. — După meciul susținut cu for

mația islandeză ,H. I. Reykjavik” în cadrul .Cu
pei campionilor europeni” la handbal masculin, 
echipa cehoslovacă Dukla Praqa a evoluat la 
Reykjavik în compania reprezentativei Islandei. 
La capătul unei partide echilibrate, handbaliștil 
cehoslovaci au obținut victoria cu scorul de 
18—16. Golurile învingătorilor au fost înscrise 
de Rada (10), Mareș (3), Duda (2), Beneș, Trojan 
și Havlik.

MOSCOVA. — în cadrul unei emisiuni spor
tive a televiziunii sovietice, recordmanul mondial 
la săritura în înălțime, Valerl Brumei, a apărut 
Dentru prima oară pe micul ecran după acciden
tul de motocicletă suferit In toamna anului tre
cut. «Dacă medicii îmi vor permite — a declarat, 
printre altele, Brumei — voi începe cît mai curînd 
antrenamentele*.

BERLIN. — La Flnstenwalde (R. D. Germană) a 
avut loc dubla întîlnire internațională de tenis 
de masă (masculin șl feminin) dintre reprezenta
tivele R. D. Germane și R. P. Ungare. Victoria a 
revenit sportivilor maghiari cu scorul de 3—1 
(la femei) și 5—3 (la bărbați). Iată rezultatele în
registrate : FEMININ: Eva FOldi-Koczian —

Zilele trecute, in cadrul unui concurs aestășurat la Oslo, patinatorul nor
vegian F. A. Maier a stabilit un nou record mondial in proba de 10 000 m. 
Timpul său: 15:32,2. Fotografia reprezintă momentpl cînd Maier trece 

linia de sosire in cursa record
Foto: N.T.B.

Sportivi din 5 țări la concursul de inot 
de la Budapesta

Astăzi șl mîine după-amiază se va 
desfășura în bazinul acoperit din 
insula Margareta un important con
curs internațional de înot, la care 
participă sportivi din Austria, R.D. 
Germană, Polonia, România și Unga
ria. Tara noastră este reprezentată de 
hrasiștii Vasile Costa și Angel Șop- 
tereanu, care au printre adversarii 
probelor de 200 m (astăzi) și 100 m

51 Franța, iar în anii noștri ea este 
aproape apanajul exclusiv al tenisma- 
nilor Australiei. Numai aceste patru țări 
au reușit să cîștige mult invidiatul tro
feu, fapt explicabil și prin avantajul 
sensibil pe care regulamentul competi
ției — criticat în repetate rînduri — 
îl acordă echipei învingătoare. într-a- 
devăr, deținătorii cupei joacă direct in 
finala ediției următoare, pe care pînă 
acum o organizau totdeauna pe teren 
propriu.

Modificări importante ale regulamentu
lui au atenuat oarecum avantajul „ca
pilor de serii**. în primul find, la ac
tuala ediție, două echipe europene (în 
loc de una singură), vor păși în etapa 
interzonală. Echipele participînd în 
zona continentului nostru au fost împăr
țite în două serii, de cîte 16. cîștigă- 
toarele intrînd în luptă cu învingătorii 
din zonele Americii și Asiei. De ase- 

REZULTATE• • e

Richter 2—0; Jurik — Geisler 1—2; Jurik, Koc- 
zian — Richter, Geisler 2—0; Koczian — Geisler 
2—-1. MASCULIN : Pigniczky — Pornack 2—0,- 
Harangi — Lemke 1—2; Fahazi — Viebik 2—0; 
Pigrdczki — Lemke 2—1; Fahazi — Pornack 2—0, 
Harangi — Viebik 0—2, Fahazi — Lemke 1—2, 
Pigniczky — Viebik 2—1.

HOMBERG. — Turneul international masculin 
de handbal de la Homberg a fost cîștigat de 
echipa vestgermană Rheinhausen, care în finală 
a dispus cu scorul de 8—7 (4—4) de formația iu
goslavă Medvesciak Zagreb. Iată alte rezultate 
înregistrate în cadrul acestei competiții: Med
vesciak Zagreb — Solingen 9—6; Rheinhausen — 
Solingen 5—4; Medvesciak — Hocheide 7—3, So
lingen — Hocheide 7—4.

PRAGA. — în cadrul „Cupei campionilor euro
peni” la volei (feminin), Dinamo Moscova a în
vins la Bratislava cu 3—2 (15—3; 12—15; 15—4; 
7—15; 15--7) echipa locală Slavia.

NEW YORK. — La 25 aprilie, la Madison 
Square Garden campionul mondial de box la cate
goria „mijlocie”, nigerianul Dick Tiger, își va 
pune titlul în joc în fața lui Emile Griffith. Șa- 
langerul său este deținătorul titlului mondial la

• 0 •

categoria semimijlocie. Este pentru a doua < 
în cariera sa, cînd Griffith boxează cu un ad 
sar de o categorie superioară. Anul trecut, i 
pierdut prin k.o. meciul amical susținut cu R 
Hurricane Carter.

GRENOBLE. — în împrejurimile stațiunii di 
Chamrousse au început campionatele de schi 
Franței. Proba de slalom uriaș (masculin) a 
cîștigată de Guy Perillat, cronometrat 
1:45,95/100, urmat de Jules Melquiond 1:46,26/1 
Jean Claude Killy 1:46,69. Traseul a măsurat 1 
m cu 69 de por(i. Slalomul special (feminin) 
încheiat cu victoria campioanei olimpice Mar 
Goitschel, care în cele două manșe a rea 
timpul total de 98 sec., 73/100. Au urmat în 
sament Christine Goitschel — 100 sec. 30/1C 
Isabelle Mir — 100 sec. 58/100.

MUNCHEN. — ’Campionatele international; 
tenis de masă ale R. F. Germane se vor desfă 
în zilele de 26 și 27 februarie în orașul Liil 
La campionate și-au anunțat participarea juc 
și jucătoare din 15 țări. întrecerile constitui; 
bun prilej de verificare în vederea campiona 
europene care vor începe la 12 aprilie la Loi

(mîine) pe maghiarii F. Lenkey, Som- 
lay și austriacul Winniak. VI. Moraru 
va lua startul la 200 m fluture (astăzi), 
100 m fluture și, probabil, 800 m li
ber (mîine). Sportivii noștri au făcut 
joi și vineri două antrenamente de 
acomodare în piscina budapestană, 
simțindu-se în bune condiții de con- 

menea, noul regulament al competiției 
prevede mai multă larghețe în ce pri
vește stabilirea terenului de joc.

Participările tenis manii or români la 
„Cupa Davis** datează încă dinaintea 
ultimului război. Dar prezența Româ
niei în marea competiție s-a făcut re
marcată abia în anii din urmă, cînd o 
serie de rezultate bune ale echipei noas
tre au adus-o în sferturile de filială 
ale zonei europene, în 1959. Atunci, 
echipa română, după ce în trecuse e- 
cliipele R.A.U. și Noii Zeelande, s-a 
deplasat la Paris, unde a pierdut în 
fața puternicei reprezentative a Franței. 
Culorile noastre au fost apărate a- 
tunci de actualul campion republican 
Ion Țiriac și de frații Vizirii.

Sorții au făcut ca la actuala ediție 
tenismanii francezi să fie adversarii 
noștri chiar din primul tur. Meciul se 
arată greu pentru jucătorii români, chiar 
dacă adversarii noștri nu vor beneficia 
de serviciile cunoscuților „ași** Pierre 
Darnion și Pierre Barthes, ultimul 
treeînd la profesionism. După ultimele 
precizări regulamentare, echipa Franței 
beneficiază de alegerea terenului, așa 
că — afară de acorduri ulterioare — 
partida Franța—România ar urma să 
se dispute la Paris, înaintea datei-ter- 
minus de I mai, pînă la care trebuie 
epuizate toate în t Unirile din primul tur 
al „Clipei Davis**.

Peste cîteva săptămîni, deci, iubi
torii de tenis din întreaga lume vor a- 
sista la startul campionilor lor favoriți 
în cea mai importantă competiție a 
„sportului alb1*.

RADU VOIA

31 de țări înscrise 
la campionatul 

european de fotbal
ZORICH 11 (Agerpres). — 31 d. 

tari și-au anunțat oficial participarea 
la campionatul european de fotbal 
competiție cu care UEFA a înlocui 
„Cupa Europei" inter-țări. Echipei; 
înscrise sînt : Albania, Austria, An
glia, Belgia, Bulgaria, Cipru, Ceho 
slovacia, Danemarca, Elveția, R.D. Ger 
mană, R.F. Germană, Franța, Finlan 
da, Grecia, Irlanda, Irlanda de nord 
Iugoslavia. Luxemburg. Malta, Norve 
gia, Olanda, Polonia, Portugalia, RO 
MÂNIA, Scoția, Spania, Suedia 
U.R.S.S., Ungaria, Turcia și Țara Ga 
Iilor. Federația italiană a anunțat c 
a trimis cu întîrziere înscrierea car 
urmează să fie însă confirmată zilei 
acestea de UEFA.

Conform regulamentului UEF? 
echipele vor fi împărțite în 8 grup 
preliminarii. în fiecare grupă, jocuril 
se vor juca după sistemul tur—retu: 
Apoi, învingătoarca din fiecare grup 
se va califica în sferturile de final; 
în continuare, competiția se va desfă 
șura după sistemul eliminatoriu. Trs 
gerea la sorți pentru stabilirea grup; 
lor va avea loc Ia 23 februarie 1 
Zurich.

★

în prezența a 10 000 de spectatș 
la Damasc s-a disputat întîlnir; 
dintre Selecționata Armatei Siriene 
reprezentativa de tineret a R.D. Ge 
mane. Tinerii fotbaliști germani : 
terminat învingători cu scorul dp.3— 
(2-0).

în „C.C.E.“ la basche
în ultimele zile s-au disputat n 

meciuri in cadrul „Cupei campionii 
europeni” la baschet.

La feminin au avut loc cele do 
semifinal'- ale competiției. în prii 
semifinală, desfășurată la Praga, cai 
pioana Cehoslovaciei „Slovan Orbi 
a învins echipa bulgară Slavia Sol 
cu scorul de 67—52 (38—26). în ; 
de-al doilea meci, jucîind pe teren pi 
priu, Wisla Cracovia a întrecut f; 
mația sovietică Daugava Riga cu 57 
53 (29—31).

în grupa „A“ a semifinalelor ni 
culine s-a disputat la Anvers jocul d 
tre „RC Malines” (Belgia) și deții 
toarea trofeului „Real Madrid”. V 
toria a revenit gazdelor cu scorul 
104—95 (54—52). în grupa „B“ s- 
desfășurat două jocuri. La Ate 
„AEK“ Atena, continuînd seria si 
cesclor din actuala ediție a „CGE” 
învins ȚSKA Moscova cu scorul 
74—66 (33—30), iar la Zadar (Iu; 
slavia) formația din localitate a înt 
cut pe „Cerveno Zname“ Sofia 
79—53 (40—31).

Pregătiri pentru ,,europenei» 
de atletism

BUDAPESTA (Agerpres). — 
Budapesta, gazda campionatelor ev 
pene de atletism care se vor desfăș 
între 30 august și 4 septembrie 
„Nepstădion", au început de pe a; 
pregătirile.

Avînd în vedere că peste 2.3 de 
au solicitat transmiterea întrece: 
sportive prin intermediul televizii 
organizatorii au și luat măsurile 
cesare pentru amenajarea locur 
unde vor fi instalate camerele de 
vederi.


