
Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Crișana

Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorglie Maurer, 
au sosii ia Oradea, in cadrul unei vizite pe 

me- 
oaspeții 
Teodor

naționale îi 'înconjoară pe oaspeți cu brațele 
exprimind tradiționalul semn de urare pentru 
nostru popor, bătrinul Gheorglie Alanase, din 
Butcă, din Sinnicolaul Român și Margareta

Meciurile
echipelor românești
in „C.C.E.“ la volei

Vineri, 18 februarie, tovarășii 
Alexandru Birlădeanu și Iosif Banc 
care o fac locuitorilor de pe cele trei Crișuri. Locuitorii acestor străvechi 
leaguri românești au. ieșit în masă să întimpine din toată inima pe 
dragi. In numele lor, conducătorii de partid și de stat sînt salutați de 
Haș, prim-secretar al Comitetului regional de partid, Traian Gîiba, președintele 
Sfatului popular al regiunii, de alți reprezentanți ai organelor locale de partid, 
de stat și obștești.

Tineri îmbrăca/i in costume 
încărcate cu flori. De asemenea, 
înalfii oaspeți, propriu întregului 
Căbești și împreună cu el Elena 
lank, muncitoare la o fabrică orădeană, oferă conducătorilor piine și sare, și o 
ploscă de lemn incrustată.

încă din piațct gării, împreună cu zecile de mii de oameni care sălii’ă pe 
oaspeți, ii inlîmpină imaginea întinerită a străvechiului oraș Oradea cu turnu
rile și bolfile lui medievale, îngemănate armonios cu construcțiile noi. cu mul
țimea de schele desemnind cartiere ce se nasc cu liniile svelte ale fabricilor 
și uzinelor construite in acești ani.

Din mașina deschisă, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorglie Maurer 
răspund saluturilor fierbinți, gesturilor spontane de dragoste, urărilor de bun 
sosit ale locuitorilor. Români și maghiari, bătrini și tineri, femei cu copii in brațe, 
mii de elevi și studenti iau parte la entuziasmul general al acestor clipe 
de neuitat. „Trăiască scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România", 
,,Trăiască unitatea întregului popor în jurul partidului și guvernului" — aceste 
cuvinte pornite din inimă răsună cu putere pretutindeni. Cei care nu și-au putut 
găsi locuri apropiate de punctele de trecere ale coloanei de mașini au. ieșit în 
balcoanele și ferestrele împodobite cu steaguri, carpete și covoare. Și pretutin
deni flori întinse de miinile oamenilor către conducătorii de partid și de stat.

Aceeași atmosferă domină marea piață din fața sediului Comitetului regio- 
j.1 de partid unde așteaptă alte mii de locuitori ai Oradiei.

La Comitetul regional de partid, oaspeții au avut o scurtă întîlnire cu ca
drele de răspundere ale organelor locale de partid și de stat. După ce a trecut 
în rexțistă unele realizări ale oamenilor muncii din regiune, tov. Teodor Haș 
a informai pe conducători despre unele preocupări actuale ale comitetului re
gional de partid.

Mulțumind pentru calda primire făcută de arădeni, care exprima adeziunea 
deplină a oamenilor muncii din această parte a tării la politica Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că realizările obținute 
aici sînt parte integrantă din vasta operă de construcție socialistă a României.

Apariția la balcon a conducătorilor de partid și de stat este sa/uta'ă cu 
ovalii, cu îndelungi urale al căror ecou se prelungește departe peste oraș. Vasta 
piață a devenii un uriaș diapazon al entuziasmului.

Adresindu-se mulțimii, tovarășul Nicolae Ceaușescu transmite celor prezenți. 
tuturor locuitorilor orașului un călduros salut din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român.

Arătînd că în anii planului șesenal țara noastră a cunoscut un nivel de dez
voltare economic și cultural cum nu a mai fost nicicînd, că viața oamenilor 
muncii a devenit tot mai bună și mai înfloritoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că acestea sînt rezultatul muncii pline de însuflețire a întregului

SECȚIE DE LUPTE LA CĂLĂRAȘI
începi: 

brie a 
Centrul 
Călărași 
'.ată de 
?ional UCFS București o 
;ecție de lupte de perfor- 
nanțăl! Muncindu-se cu 
perseverență, s-a reușit ca 
ntr-un timp foarte scurt 
;ă se scoată doi campioni 
’cgionali, iar la etapa fi- 
îală a campionatului de 
uniori un loc V la lupte 
ibere prin Al. Tănasc. 
lecția a fost afiliată de

;nd din luna octom- 
anului trecut, la 
școlar agricol din 
a fost nominali- 

către Consiliul re-

Recordmana
din Alexandria
început — cirul era 
de tot -— cu baletul! 
tîrziu a visat să ia 
An ei Roțan în echipa

A
liră 
lai 
rcul 
ie handbal (să recunoaș- 
cm că talentul însoțea 
orințal). Dar. a venito 
i cînd a fost nevoie ca 

fată să reprezinte liceul 
in Alexandria lu „școla- 
de“ din 1961.

Frica a sărit 1.42 m 
i a prins gustul ștachetei. 
>ar, piuă în iarnă n-a mai 
:știgat decît doi centi- 
letri și iar a început să 
e gîndească la semicercul 
reptunghiuliii din sala 
’loreasca. „In fine, o să 
tai vedem noi la primă-

★

tot pe sla-Am înlîlnit-o
ion. Atletismul cîștigase. 
bate tocmai din îndărăt- 
:cia acestei fete ambițioa- 
? care nil voia să se dea 
ălută, care nu 
ediocritatea. .Și 
oturîse să dea, în 1965, 
area „bătălie" cu îiiălți- 

admitea 
care se

la
e-
la 

des-

ea.
Rezultate: 1,51 m 

unpionatele școlare —■ 
ipa regională, 1.6! m 
nulele competiției 
tșurate la Cluj, 1,62 rn 

Poiana Brasov (campio- 
rtele republicane ale ju- 
orilor). Douăzeci de cen- 
metri intr-un singur se- 

curînd la federația de spe
cialitate. Iată cîteva ele
mente tinere cu aptitu
dini și perspective pentru 
acest sport : I. Vîrban, I. 
Ionescu, V. Burcea, I. 
Popa, N. Fundățeanu ș.a. 
Pentru a spori numărul 
celor care practică spor
tul luptelor, s-au organizat 
întreceri de trîntă cu elevii 
de la școlile generale de 
8 ani din oraș. Au fost 
organizate, de asemenea, 

mai multe demonstrații.
A. IONIȚA, coresp.

fiecare datăzon! De 
mul loc.

pri-

★
a acoperit din

Alexandriei.

îmi pliu 
tot. Făr
Ce m: 
atletism'

Neaua 
nou străzile 
Erica nu se mai grăbește 
însă la joaca cu bulgării 
de zăpadă. Zăbovește tot 
mai des în sala de sport 
a liceului.

N-a fost chiar așa de 
simplu!

— M ie 
sări Atîta 
trenamente. 
asta? Fac 
haltere? Și de ce trebuie 
alîtea alergări de viteză? 
Că doar nu vreau să bat 
recordul Toanei Petrescu!

Dar Erica avea nevoie 
de pregătire fizică multi
laterală. Ce realizase se 
datora mai mult talentu
lui, calităților ei fizice 
(1,74 m) și, poate... bale
tului din anii copilăriei. 
Erau însă și multe goluri 
în pregătirea tehnică. Să
rea defectuos, perpendicu
lar pe ștachetă, ghemuită, 
făcea alergarea în elan 
pe... vîrfuri, ca la balet. 
Și cîte altele!

Antrenorul (la începui 
Gheorglie Stănescu. apoi 
Constantin Dumitrescu) a

DAN GÎRLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

(Continuare în pag. a 8-a)

„Cupa 16 Februarie" la handbal
• RAFINĂRIA TELEAJEN - LOKOMOTIV 

MAGDEBURG 21-20
RAPID BUCUREȘTI 21-17• DINAMO BACĂU -

Rapid și do-
16 Februa- 

aseară în 
Prima in
formațiile 

și Rapid.

Turneul internațional de 
handbal organizat de clu
bul sportiv 
tat cu „Cupa 
rie“ a început 
sala Floreasca. 
tîlnire a opus 
Dinamo Bacău 
Jocul, interesam ca desfă
șurare, s-a încheiat cu 
victoria meritată a diua- 
moviștilor din Bacău. A- 
ceștia au acționat cu si
guranță și au dovedit mai 
multă eficacitate, ceea ce 
a jlipfcit rapidiștilor. De 
altfel, Dinamo a condus 
permanent la diferențe de 
2—6 goluri și în final au 
cîștigat cu 21—1.7 (15— 
9). Punctele au fost în
scrise de : Horobăț 6, 
Sauer 4, Moldovan 3, 
Pop, Meu goni și Gerhard 
cîte 2, Bettendorf și Coa
să pentru învingători, 
Cons lan tiuescu și Jumate 
cîte 4, Uivărășan 3, Chim 
Bîcă și Roșescu cîte 2 
pentru învinși.

Foarte disputat și pa
sionant prin evoluția sco
rului a fost meciul dintre

Uzi nou atac al Rafinăriei care VU străpunge apărarea handbalișlilor 
de la Magdeburg

Foto : Șt. Ciotloș
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A început „Cupa orașului București" la hochei1
I ACTUALITĂȚI

• Sclccfionulii A nim primul jOC: 6-2 (2-1, 1-0, 3 1)
cu echipa de tineret • Victorie meritată (3-1) a hocheișlilor sovietici

masculi*  
Dinamo 
Minior 

au

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ 
ÎNTRE SCOULlE SPOR

TIVE DE ELEVI

Intre 19 și 23 februarie 
va avea loc în Capitală un 
schimb de experiență în
tre Școlile sportive de e- 
îevi din principalele orașe 
ale țării. Scopul : îmbună
tățirea continuă a activi
tății acestor pepiniere ale 
sportului nostru de per
formanță.

BIATLONISTII ROMANI 
CONCUREAZĂ ÎN CE

HOSLOVACIA

Biatlonistii N. Bărbășes- 
cu, Gh. Cimpoia, C. Cara- 
bela, Gh. Vilmoș și M. Sto- 
ian au plecat aseară în Ce
hoslovacia pentru 
cipa în zilele de 
februarie la un 
internațional.

LUNI - UN INTERESANT 
SIMPOZION DESPRE 

BASCHET

Federația de baschet or
ganizează luni la ora 19, 
în sala clubului Dinamo, 
un simpozion cu tema 
«Aspecte actuale ale bas
chetului românesc". După 
simpozion va rula filmul 
„Phillips 66“, iar în încheie
re se va disputa un meci 
de baschet între echipele 
foștilor și actualilor jucă
tori internaționali.

UCFS 
tila, a 
și tricotaje din Sebeș- 
Alba. Ne-am fi așteptat 
să mai consemnăm și al
tele asemănătoare, nu
mai... sportive sau împle
tite cu activități cultu
rale cum e cea de mai 
sus, care să confirme in
teresul tineretului de aici 
față de activitatea sporti
vă. Numai că, spre re
gretul nostru, am avut o
mică decepție : alte, ac
țiuni n-am mai găsit. 
Trecerea în revistă a ac
tivității asociației sporti
ve, cu cele 10 secții pe 
ramură de sport pe care 
le are, ne-a arătat că 
cifra participantilor la 
diferite concursuri sau 
competiții, oficiale sau a- 
micale, n-a depășit anul 
trecut 350 (exceptînd 
cele 36 de „ieșiri" turis
tice care au dus pe dru- 
anuibile de munte mai 
bine de 2 000 de tineri 
ți vîrstnici). Putin, fără

TIBERIU STAMA
1

(Continuare in pag. a 6-a)

Formațiile 
ne de volei 
București și 
Pernik (Bulgaria) 
căzut de acord asupra
datelor Ia care se vor 
întîlni în „Cupa cam
pionilor europeni". 
Primul meci va avea 
loc la 12 martie la 
Pernik, iar cel de al 
doilea la 19 martie la 
București.

In aceeași competi
ție, Rapid București va 
juca cu Mladost Za
greb, la 6 martie la 
București și la 19 mar
tie la Zagreb.

formațiile Rafinăria Te- 
leajen și Lokomotiv Mag
deburg. Victoria a revenit 
formației române cu 21— 
20 (11—9), dar după 
multe emoții. Cîteva mo
mente din evoluția scoru
lui sînt semnificative în 
acest sens : 1—0 (min.
2), 1—3 (min. 7) 6—6 
(min. 12). 7—9 (min.
24), 11—9 (min. 28), 
17—13 (min. 44), 18—16 
(min. 49), 19—18 (min. 
52), 20—20 (min. 58). 
Golul victoriei a fost mar
cat în min. 59 de Laub.

Jocul a oferit multe 
faze frumoase și dese ac
țiuni pe contraatac, 
cu urnite ratări.

Au marcat: Laub 
Oană și Neusatz cîte 3, 
Iliescu și Brașoveanu cîte 
2, Badea, Ghiță și Teodo- 
rescu pentru Rafinăria, 
Gerstenbruch 7, Sapf și 
Schwenk cîte 3, Krilhne, 
Filrstenau și Bahra cîte 
2, Gaik 1 pentru Loko
motiv.

Întrecerile continuă azi 
și se încheie mîine. (p. g.)

dar

8,

Etapa primă a compe
tiției hochcistice interna
ționale care se desfășoa
ră în aceste zile la Bucu
rești ne-a oferit două 
jocuri spectaculoase, de 
bun nivel tehnic. Iată a- 
mănunte 
lor :

Meciul 
turneului

asupra partide-

al 
cele 

românești
întrecere, 

cea mai 
iubitorilor 

spus

inaugural 
a opus 

două formații 
prezente în 
Este cert că 
mare parte a
hocheiului și-au 
că, fiind vorba de un 
joc „în familie", partida 
dintre selecționatele ora
șului București nu merită 
o deplasare mai... timpu
rie la patinoar. Iar cînd 
au venit și au văzut ta
bela de marcai au regre
tat și s-au gîndit că în- 
tîlnirea merita să fie vă
zută de la început. Și pe 
drept cuvînt, merita, de
oarece echipa de tineret 
a dat o replică curajoasă, 
dîrză, ridieîndu-se în cea

TEXTILA ClȚI TINERI FAC SPORT
Sebeș-Alba

I IN ASOCIAȚIA DV ?
7

organizeze o 
cultural-spor- 

și... făcut. Au 
programul și

Intîmplarea a făcut să 
vizitez fabrica de ciorapi 
și tricotaje din Sebeș 
Alba la puțin timp după 
transpunerea în viață a 
unei frumoase inițiative, 
La începutul acestui an 
tineri și vîrstnici din 
secția „Cotton" au ho- 
tărît — la îndrumarea 
biroului grupei sporti
ve — să 
„duminică 
tivă". Zis 
întocmit 
s-au consultat cu consi
liul asociației sportive. 
Acțiunea, organizată 
într-o pădurice din mar
ginea orașului, la „Alu
nei", s-a bucurat de un 
succes deosebit. Inițiato
rii acțiunii, veniți cu 

I
mai mare parte a timpu
lui la valoarea primei re
prezentative.

Datorită jocului bun 
prestat de echipa de tine
ret, prima selecționată a 
trebuit să... apese serios 
pe accelerator, dovedin- 
du-și calitățile prin com
binații rapide, prin stă- 
pînirea spațiului din „zo
na neutră* * și printr-o 
omogenitate remarcabilă 
mai ales la primele două 
linii de atac.

Meciul a început prin
tr-o suită de atacuri ale 
primei garnituri care în
scrie un gol în minutul 1 
și apoi „reduce motoare
le". Mezinii nu așteaptă 
să fie invitați la joc și 
atacă egalînd și ratînd o 
serie de ocazii. In repriza 
secundă, partida este c- 
chilibrată, perioadele de

I
I
I
I 
I
I

RADU URZICEANU 
CALIN ANTONESCU

(Continuare in pag a 8-a)

lor cu rude și
— cîteva sute

familiile 
prieteni 
de oameni — au cîntat, 
au încins hore, au luat 
parte la concursuri de 
sichi și săniuțe. Scmra, 
un reușit „foc de tabă
ră" a constituit epilo
gul unei „duminici-cul- 
tural-sportiive" intr-ade
văr de neuitat !...

In multe din secțiile 
fabricii, inițiativa a stîr- 
nit discuții însuflețite. 
Am auzit personal aceas
tă reflecție: „Oare nu 
putem organiza și noi 
astfel de acțiuni?" Și, de
sigur, că nu va lipsi spri
jinul conducerii fabricii.

După cum ni s-a spus, 
viitoarele duminici cul
tural-sportive Vor fi or
ganizate de cei de la 
„Circulare !“ și „Circula
re 2“.

Iată o inițiativă porni
tă din masă, cu ecouri 
pozitive. Generalizarea 
ei cum am amintit, este 
pe cale de înfăptuire.

★
Așadar, un prim fapt 

demn de subliniat din 
activitatea membrilor

STEAGUL ROȘU-ESPANOL
LA 2 MARTIE LA BRAȘOV

ni s-a comunicat data celui de al treilea 
dintre formațiile STEAGUL ROȘU și*  ESPA-

Ieri
meci ---- -- ------- -------- ---------
NOL. întilnirea se va disputa la Brașov în ziua 
de miercuri 2 martie și va fi condusa de o bri
gada de arbitri elvețieni.

Comisia de organizare a „Cupei orașelor tîr- 
guri" a hotârît ca meciurile din turul IV al acestei 
competiții sâ se dispute pînâ la 24 martie.

I
I
I
I
I
I

a partl-
22 și 24
concurs

I
I
I
I

ai asociației Tex- 
fabricii de ciorapi 

din



A
ANCHETA UNDE SINT In stadiul actual de dezvoltare a mișcării noastre sportive, me-

todistul reprezintă un factor de bază în îmbunătățirea permanentă

METODIȘTII?
ÎN BIROU SAU PE TEREN?...
NOASTĂ

1*1

Regiunea Argeș nu se numără 
printre cele fruntașe în sportul 
de performanță. Este un mo

tiv în plus ca metodiștii consiliului 
regional să fie mai activi, să îndru
me și să controleze cu mai multă 
atenție și competență activitatea din 
cadrul secțiilor pe ramură de sport. 
Aceasta cu atît mai mult Cu cît unele 
rezultate bune obținute de reprezen
tanții acestei regiuni în ultima vre
me dovedesc că posibilități există și 
că nu peste mult timp primii muguri 
vor putea da roade bogate.

Cînd am ajuns Ia sediul consiliului 
regional și cînd am întrebat unde 
sînt metodiștii, ni s-a răspuns ime
diat: „Pe teren!" Era un prim aspect

ÎNCEPUTUL

A FOST FĂCUT

cunoaște în amănunt

a procesului de instruire și antrenament, în realizarea integrală a

calendarului sportiv local, pe scurt în ridicarea necontenită a nive- ,

lului rezultatelor ce se obțin în regiunea sau în clubul sportiv respec

tiv. Acest obiectiv nu poate fi însă realizat decît dacă metodistul

este în permanență prezent la antrenamente și competiții, dacă el

toate problemele legate de viola internă a secțiilor pe ramură

de sport și acordă ajutorul necesar. Tocmai pentru acest motiv ne-am propus să între-

prindem această anchetă, să vedem unde sînt metodiștii : TN BIROU SAU PE TEREN ?

SPRIJIN I NU ERA

CONCRET
I

pozitiv, care avea să fie confirmat 
ulterior și de alte măsuri luate pe 
plan local în vederea îmbunătățirii 
generale a activității sportive de 
performanță.

Revenind la tehnicienii de care ne 
ocupăm în acest material, să preci
zăm că nici unul din cei patru meto
diști (Gh. Gorgoi, C. Stănescu, I. 
Mărgescu și A. Gherbănescu) nu se 
aflau Ia birou. Toți, în frunte cu vice
președintele cu probleme tehnice 
al consiliului regional, tov. Ion Po
pescu, se găseau pe teren, în secții, 
la antrenamente.

Așa l-am găsit pe metodistul Gh. 
Gorgoi. Asista la una din ședințele de 
antrenament ale secției de lupte de 
la C.S.O. Pitești. Din discuția purta
tă cu acest tehnician, ca și din caie
tul lui de însemnări, am constatat că 
vizita pe care o făcea nu era nici 
formală și nici întâmplătoare și — 
la urma urmei — nu era o... vizită. 
El își propusese să urmărească un 
ciclu de antrenamente în această sec
ție, să ceară un control medical pen
tru a se putea edifica asupra efica
cității metodelor folosite și asupra 
valabilității gradului de intensitate 
cu care se lucra. Pe de altă parte, 
antrenorul secției, Emil Bălănescu, a 
apreciat ajutorul primit, considerînd

sea- 
va fi

că indicațiile metodistului vor influ
ența pozitiv desfășurarea procesului 
de instruire.

Pe un alt metodist. Cornel Stă- 
nescu, l-am întîlnit la sediul C.S.O. 
Pitești, discutînd cu antrenorul de 
atletism Gh. Mihăilescu. Tema? Fe
lul în care se încadra conspectul 
lecției ce urma să aibă loc după 
amiază în planul de pregătire pe eta
pă și în planul anual de antrena
ment. Observațiile erau analizate pe 
rînd. iar după-amiază cei doi tehni
cieni au lucrat cot Ia cot, punând în 
practică concluziile discuției de di
mineață.

Stînd apoi de vorbă cu tov. Ion 
Popescu, vicepreședinte cu probleme 

tehnice al Consiliului re
gional UCFS, am aflat că 
această activitate repre
zintă doar un început, 
deoarece anul trecut 
munca de îndrumare și 
control a metodiștilor se 
realiza sporadic și, de cele 
mai multe ori, întîmplă- 
tor. Acum însă această 
acțiune reprezintă unul 
din obiectivele de 

mă, ale sectorului tehnic, ce
realizat integral, pe baza planului de 
muncă. In afară de aceasta s-au luat 
măsuri ca metodiștii să analizeze în 
ansamblu activitatea secțiilor, con
cluziile lor urmînd a fi discutate, în 
primul rînd, cu consiliile cluburilor 
sau asociațiilor respective și cu bi
rourile secțiilor. Se realizează ast
fel și o temeinică consolidare orga
nizatorică a secțiilor, ceea ce va de
termina în mod cert îmbunătățirea 
generală a activității.

O problemă pe care metodiștii din 
regiunea Argeș o vor rezolva mai 
bine anul acesta este și aceea a spri
jinului pe care ei trebuie să-l acorde 
sportivilor cu perspectivă, dar care 
fac parte din asociații unde nu sînt 
antrenori calificați. In acest scop 
metodiștii se vor deplasa periodic, 
dînid acestor sportivi programe de 
antrenament și controlînd felul în 
care ei le execută.

Concluzia noastră este, deci, că în 
regiunea Argeș începutul a fost fă
cut. Un început bun, care trebuie 
continuat cu perseverență pentru ca 
în cel mai scurt timp această regiu
ne să se numere printre cele mai 
„productive" pentru loturile olimpi
ce!

Antrenorii clubului 
ploieștean Petro
lul nu se pot plîn- 

ge că nu sînt sprijiniți. 
Și nu cu... vorbe. In 
ultima vreme, la fiecare 
ședință de pregătire a 
sportivilor sînt prezenți 
și metodiștii sectorului 
tehnic al clubului. Par
ticiparea tehnicienilor 
clubului petrolist nu se 
rezumă, însă, la un 
simplu act de prezență... 
In sălile de antrenament 
sau pe stadion, Gheor- 
ghe Manta (secretarul 
tehnic) și metodiștii I. 

Teodorescu și C. Șovă 
ială controlează și în
drumă permanent proce
sul de instruire, fie că 
este vorba de sportivi 
fruntași sau de copii 
care fac... ucenicie. 
Firește, acești tehnicieni 
nu intervin direct în 
timpul pregătirii sporti
vilor, nu se substituie an
trenorilor, dar după în
cheierea antrenamentu
lui își spun punctul de 
vedere.

Sectorul tehnic al clu
bului Petrolul a întoc
mit chiar un „plan tema-

tic', privind îndrumarea 
și controlul secțiilor pe 
ramură de sport. Fiecare 
metodist urmează să se 
ocupe direct de buna 
desfășurare a procesului 
de instruire în cîte 3—5 
secții. Se urmăresc prin
tre altele data, locul, 
ora exactă a începerii și 
terminării antrenamen
tului, prezenta, carac

terul și durata „încăl
zirii*  sportivilor, densi
tatea și intensitatea lec
ției, documentele de evi
dentă și planificare, 
condițiile de igienă etc. 
Accentul în această ac
țiune cade pe îndruma
rea și controlarea secții
lor de gimnastică și at
letism.

Dar și fotbalul este 
(nici nu se putea alt
fel!) în atenția metodiș- 
tilor clubului petrolist. 
„Schimbul de mîine" in
teresează aici în mod 
deosebit. Cabinetul me
todic a luat inițiativa de 
a întocmi un „jurnal de 
autocontrol". Despre ce 
este vorba? 
(copil
completează 
„jurnal" programul zil
nic: cîte ore a dormit, 
cum s-a odihnit, cît și ce 
a mîncat, cum a decurs 
antrenamentul și cum 
s-a simțit după el, ce 
note a luat la școală 
etc. Acest caiet — o- 
glinda activității — este 
prezentat, la sfîrșitul 
săptămînii, antrenorului 
G. Dumitrescu.

Iată, deci, cîteva as
pecte care atestă grija 
tehnicienilor de la Pe 
trolul fată de antrenorii 
și sportivii clubului plo
ieștean.
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ACOLO...

I ndrumarea și con
trolul secțiilor de 
performanță din 

regiunea Banat nu au 
constituit pentru secto
rul tehnic al Consiliu
lui regional UCFS un 
obiectiv important în 
anul 1965. Cei 4 meto
diști, care au sub în
drumare 21 de comisii 
pe ramură de sport și 
79 de secții de perfor
manță — dintre care 
26 de nivel republican 
și 53 de nivel regional 
— nu au reușit să ur
mărească în mod siste
matic ciclurile de an
trenament, aceasta fă- 
cîndu-se numai spora
dic.

Discutîndu-se această 
problemă cu tov. prof. 
Eugen Budișan, vice
președinte al Consiliu
lui regional, am aflat 
următoarele: „Pentru
noi, anul 1965 a fost 
bogat în competiții. In 
afara celor cu caracter 
regional. Ia Timișoara 
au avut loc multe faze 
de zonă, finale și întîl- 
niri internaționale. Toa
te acestea au solicitat 
prezența și aportul me- 
todiștilor care, însă, în 
anul încheiat, au depus 
mai mult o activitate 
gospodărească, de or
ganizatori de compe
tiții și nu de îndrumă
tori tehnici. Prea puțin 
a fost simțită prezența 
metod iștilor noștri Ia 
nivelul secțiilor de per
formanță. Săptămîni în

șir activitatea lor se 
rezumă la legitimări, 
vize, rezolvări de con
testații, programări, 
probleme administrati
ve. De organizarea corn-

(prof. Cornel Ivănescu 
și prof. Sanda Vitman), 
prezenți la toate antre
namentele secțiilor. In 
cadrul ședințelor săp- 
tăminale pe care le are

UN PRIM

PAS
credem că 

să se ocupe
petițiilor 
trebuie 
altcineva, încît metodis
tul să urmărească pre
gătirea și evoluția spor
tivilor, să controleze 
modul cum se organi
zează competițiile. A- 
cesta este un deziderat 
care sperăm că va fi 
realizat în anul 1966“.

Intr-adevăr, in pre
zent, fiecare metodist 
are un grafic de depla
sări săptăminale în sec
țiile de performanță, 
pentru a urmări un 
ciclu de antrenamente. 
Primul pas a 
cut. Așteptăm 
deplasările.

In ceea ce 
clubul Știința 
ra, care are 7 
19 antrenori, 
stau mai bine. Munca 
acestor antrenori e 
coordonată și controla
tă de doi metodiști

fost fă- 
acum și...

privește 
Timișoa- 
secții cu 
lucrurile

cu antrenorii sectoru l 
tehnic al clubului ana
lizează problemele de 
interes general, prezin
tă referate (ultimul a 
fost „Despre oboseală", 
susținut de prof. S. 
Vitman) și trasează 
sarcinile pentru săptă- 
mîna viitoare. Felul 
cum sint completate și 
respectate planurile de 
pregătire ale antrenori
lor Constantin Voron- 
covschi și Ion Ionescu 
(fotbal), Victor Chița 
(handbal), Victor Ale- 
xandrescu, 1. Vilems 
(canotaj), C. Dorogan 
(baschet) etc. dovedește 
că pregătirea sportivi
lor se face in mod știin
țific.

La clubul Banatul am 
urmărit activitatea sec
ției de gimnastică. Aici, 
metodistul Alex. Cerghi 
și cei șapte antrenori 
pregătesc peste 200 de

gimnaști. Prezent la fie
care antrenament, me
todistul A. Cerghi cu
noaște stadiul de pre
gătire a fiecărui spor
tiv. Colaborarea lui 
strînsă 
Maria Raicu, 
Bompa, Naghi, 
Trincă, Tache a făcut 
ca numai la doi 
cînd a luat ființă clu
bul rezultatele 
mulțumitoare, 
antrenor are 
completat la zi, 
metodistul clubului 
cel de la consiliul 
gional VCFS, Gh. 
lin, au consemnat 
nenumărate ori defi
ciențe ce au fost apoi 
remediate.

Colaborarea
cu antrenorii 

Tamara 
Balița,

ani de

să fie 
Fiecare 
caietul 
în care 

și 
re- 

Mi- 
de

Fotbalistul 
sau junior) își 

în acest
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0 ceață deasă, coborîtă din văzduh dar și din 
coșurile zecilor de furnale fumegind sub ce
rul Hunedoarei, ne-a însoțit primul itinerar 

in orașul siderurgiștilor, către noua sală de sport 
„Constructorul". Pășindu-i pragul, nu poți ascunde 
un sentiment de sinceră emoție. Cele ce vezi aici 
sînt făcute să incinte ochiul iubitorului de 
sport. Un parchet neted, sclipind de curățenie, se 
întinde sub bolta închenărată cu tuburi de neon. 
Lumina lor se unește cu aceea, ce pătrunde prin 
doi imenși pereți de sticlă și oțel, fiecare in lungi
me de peste 40 de metri. Fileul alb împarte în 
două jumătăți marcajul de tenis, pe laturi stau 
rînduite cu grijă aparatele de gimnastică, stive de 
saltele pentru lupte, corzile ringului de box.

Am asistat, de-a lungul unei zile obișnuite de 
lucru, la antrenamentele tenismanilor din lotul re
publican — oaspeți în zilele de ianuarie, bucu- 
rîndu-se de atenția deosebită a localnicilor — apoi 
la acelea ale cîtorva secții sportive. Pe rînd au 
trecut prin fața noastră luptătorii, pregătiți pen
tru competiții divizionare de antrenorul L. Covaci, 
apoi boxerii și gimnaștii conduși de instructorii 
voluntari ing. Damian și I. Fețeanu și, la urmă, 
micii tenismani ai antrenorului Mircea Pascu, un 
pedagog cu rezultate deosebite în această dificilă 
ramură sportivă.

Activitatea ni s-a părut totuși săracă. Sala și-a 
deschis porțile în primele zile ale lui ianuarie_ dar 
aici — cu excepția secțiilor mai sus notate —■ alți 
sportivi hunedoreni n-au făcut antrenament, ueși 
ei practică discipline cu specific de sală. Surprin
zătoare ni s-a părut mai cu seamă absența acti
vității la haltere, sport aproape necunoscut in 
acest centru muncitoresc unde „atletica grea" ar 
trebui să fie... la ea acasă.

Care este cauza? Răspunsurile primite la această 
întrebare au fost diferite. Localnicii ni s-au plîns 
că nu sînt suficient ajutați de la „centru". Pentru 
haltere, de pildă, zice-se, nu sînt... condiții. De! 
Sala — sală, dar „n-avem halteră olimpică"... 
Și dacă ar fi, ce facem de antrenor?. ..

Ne-am dus la „centru". Respectiv la Consiliul 
regional UCFS Hunedoara. Evident, cel mai apro
piat de problemă trebuie să fie metodistul în sar
cina căruia cad sporturile specificate aici (haltere, 
lupte, box) — tov. Lazăr Istrate. Ascultîndu-l, 
aflăm că este foarte la curent cu problemele spor
tului din orașul Hunedoara, dar iată că — res- 
pectînd cu strictețe programul său de deplasări.., 
— el n-a mai dat pe acolo din anul trecut. Deci' 
în luna ianuarie, cînd orașul Hunedoara trăia un 
eveniment deosebit — inaugurarea unei săli de 
sport — metodistul direct interesat in punerea pe 
picioare a unui nou program de pregătire pe teren, 
acoperit se afla prin alte locuri.

Poate că tocmai de aceea s-au ivit — la înce
put — o serie de neînțelegeri in alcătuirea progra
mului de activitate a noii săli, iar halterele nu 
figurează în acest program. Oricit de competentă 
și rodnică este activitatea dusă pe plaiurile hune- 
dorene de metodistul L. Istrate — și în acest sens 
am cules, e adevărat, mărturii numeroase — a 
asemenea scăpare din vedere ca aceea arătată mai 
sus îi scade multe... puncte din calificativul su-. 
perior ce i l-am. fi putut da.

t oncluziile anchetei noastre nu sînt greu de desprins. Prima dintre acestea ne a-<. 
rată că în majoritatea cazurilor metodiș tii au început să înțeleagă că principalul 
lor loc de muncă este SECȚIA, LA ANTRENAMENT și nu ...biroul. Este un lucru, 
bun.

Considerăm însă necesar să atrag em atenția că tot atît de important este 
și felul în care se efectuează munca de îndrumare și control și, mai ales, modul 
în care observațiile metodiștilor și propunerile lor ajung să influențeze pozitiv 
desfășurarea activității de instruire și 
apărat necesar să se acorde o mai mare 
urmînd să se facă simțite în activitatea 
metodiștii vor putea contribui CONCRET 
performanță, numai pe această cale 
o treaptă calitativ superioară a proce sului de instruire și antrenament.

antrenament Cu alte cuvinte, este ne-; 
atenție discutării acestor concluzii, ele 

secțiilor pe ramură de spori Numai așa 
la dezvoltarea activității sportive de 

vor putea ajuta direct la ridicarea pe

Anchetă realizată de CĂLIN ANTONESCU, ROMEO CĂLĂRAȘANU, j 
RADU VOIA și PETRU ARCAN — corespondent regional.



Rcîiitiiiiirc cu sportul 
casele de cultură ale tineretului

toamnă, am luat contact cu spor- 
i cîteva case de cultură ale ține
ai din Capitală. Constatam atunci, 
lidul-anchetă apărut în coloanele 
Jui nostru la 13 octombrie, mo- 
cum conducerile acestor lăcașuri 
■.ultură înțelegeau să promoveze 
itatea sportivă în rîndurile tine- 
din cartiere. Spre regretai nos- 

concluziile nu au fost pretutin- 
pozitive. Cu excepția Casei de 

ră a tineretului din raionul T. 
imiresou, celelalte dovedeau un 
:s scăzut pentru sport, folosirea 
licioasă a bazei materiale, o slabă 
tivă în organizarea de compe- 
sau în acțiunea de popularizare 
irtului (prin forme cît mai atrac- 

și, uneori, neglijențe gospodă- 
: o serie de terenuri «e găseau în 
țină, multe materiale sportive 
deteriorate.

i reluat raidul nostru acum cîte- 
ile, constatînd la tovarășii din 
icerea acestor case de cultură o 
upare mai mare în această di- 
, mai multă tragere de inimă 
de activitățile sportive care au 
it în ultima vreme cu mai multă 
iritate în
nînale. De un real folos în a- 
, schimbare de atitudine a fost 
isfătuirea cu directorii caselor de 
ă ale tineretului, organizată din 
iva Comitetului orășenesc Bucu- 
al U.ȚC. Cu acest prilej s-au 
o serie de propuneri interesante, 

j-ise unele măsuri care să învio- 
capitolul „sport
opări ale acestor case.
ituirii le-am putut constata, în 

cu ocazia reluării itinerariului 
î.
fel, în majoritatea caselor de 
ă ale tineretului am găsit in- 
ori trimiși de cluburile sportive 
ile, care stau — de trei ori pe 
nînă — la dispoziția tinerilor 
:i să practice diverse discipline, 
t .punct pozitiv și oarecum inedit 
i unele case de cultură este și 
ia centrelor de inițiere. Nu ne-a 
ns faptul că am găsit în „Tur- 
“ un activ centru de inițiere pen
ii tere și lupte. Aici, inițiativele 
ve sînt lucruri obișnuite. Cîteva 
iri din ultima perioadă : lărgi- 
entrului de copii pentru fotbal, 
i activat și în sezonul de iarnă ; 
jarea și folosirea din plin a 
patinoar natural pe terenul de 
al ; proiectul unui centru de 
m feminin și al unei secții de

i surprins și ne-a bucurat faptul 
„codașele” au lăsat comoditatea 
>arte, invitînd tineretul la cen-

trcle de inițiere organizate. Vezi ca
sele de cultură „N. Bălcescu” — lupte 
și judo (cu 60 de participant! de care 
se ociupă Gheorghe Donciu), „16 Fe
bruarie” (haltere și lupte) ș.a. Un alt 
fapt pozitiv : dotarea caselor de cul
tură cu noi materiale și echipament 
sportiv -pentru lărgirea posibilităților 
de practicare a cît mai multe disci
pline de cît <mai mulți tineri.

Pe de altă parte, am observat ten
dința spre o legătură mai strînsă în
tre antrenorii cluburilor raionale și 
casele de cultură. Unul dintre cele 
mai elocvente exemple îl constituie 
sprijinul pe care îl acordă antrenorul 
Victor Stănculescu (Rapid) pentru 
inițierea în tainele fotbalului a zeci 
de copii din raionul Grivița Roșie. 
De altfel, respectiva casă de cultură 
a tineretului a cunoscut în perioada 
de iarnă o serie de realizări pe linie 
de sport. îndeosebi, pe plan propa
gandistic. Au fost organizate sim
pozioane pe teme sportive (la sfîrșitul 
lunii trecute, conf. univ. Adina Stroes- 

obișnuitele programe

cu a vorbit despre „Sport, mișcare, 
linie”), demonstrații Ia care au par
ticipat sportivi fruntași, întîlniri cu 
maeștri ai sportului (ultima oară în 
mijlocul tinerilor de aici au venit cî
teva din cele mai cunoscute gimnaste), 
vizionarea unor „scurt metraje” spor
tive, concursuri-fulger gen „Cine știe 

din gama de 
Efectele

cîștigă” pe teme sportive, dotate cu 
premii etc. Totuși și la casa de cul
tură a tineretului din raionul Grivița 
Roșie a fost neglijată în bună mă
sură organizarea de competiții adec
vate sezonului rece ; pentru care s-ar 
fi găsit mulți amatori. în fine, la 
capitolul lipsuri am trecut și insufi
cientul spirit gospodăresc în ceea ce 
privește întreținerea bazei sportive.

Iată doar o parte din noile aspecte 
sub care se prezintă activitatea spor
tivă în cadrul programului caselor de 
cultură ale tineretului din Capitală. 
Se poate vorbi — cu toate deficien
țele pe care încă am fost nevoiți să 
le semnalăm — despre o mai mare 
atenție acordată acestui important ca
pitol din educația multilaterală a ti
neretului, de unele acțiuni care, ge
neralizate, vor atrage în curînd pe 
terenurile de sport ale caselor de cul
tură un număr sporit de tineri și 
tinere. Rămîne ca în apropiatul sezon 
de primăvară terenurile sportive care 
înconjoară frumoasele lăcașuri de cul
tură ale tineretului să fie reamenajate 
— așa cum de altfel s-a și hotărît la 
consfătuirea amintită — prezentîndu-se 
cît mai atrăgătoare, în condiții op
time. Este obiectivul principal, de rea
lizarea căruia depinde îmbogățirea 
activității sportive de pe lîngă oasele 
de cultură ale tineretului.

Pledoarie pentru un box
ri români vor participa desigur 
.șirele Jocuri Olimpice de la Ciu- 
• Mexico. Acest lucru ne obligă 
em o apreciere asupra stadiului 
: se găsește sportul nostru eu 
. să-î analizăm lipsurile și cau- 
rc au împiedicat în ultimii ani 
arca sa.
ru a ne da seama mai bine de 
i actuală a boxului nostru, tre- 
1 ne referim în primul rînd la 

tehnic la care au ajuns atît 
ii, cît și marea masă a pugiliști- 
;ri care constituie, de fapt, pepî- 
din care se vor ridica viitorii 
ii.
i dintre boxerii noștri au fost 
li de specialiștii din țară și de 
intare ca sportivi care își bazau 
e pe o tehnică bine pusă la 
Reputații noștri campioni (printre 
ician Popescu, Toma Aurel, Ion 
Mielu Doculescu, Ion Chiriac, 
Secoșan), au făcut adevărată 
pugilistică”. Marea lor calitate 

oral faptului că au știut să îm- 
'ă foarte bine pregătirea tehnică, 
tățile fizice. în perioada de glo- 
boxului nostru amator (1949— 
performanțele realizate de boxeri 
rea, Dohrescu, Dumitrescu, Tițâ, 
ru ș.a. s-au datorat atît cunoștin- 
>r tehnice, cît și faptului că bc- 
i de o excelentă pregătire fizică, 
ltimul timp însă nivelul tehnic 
irității pugiliștilor fruntași a în- 
■l. după părerea mea, o scădere 
ne. Aceasta o dovedește, în pri-

mill rind, comportarea nesatisfăcătoare 
a reprezentanților noștri la marile com
petiții internaționale, J.O. de la Tokio 
și campionatele europene de la Berlin.

Se știe, prea bine, că la asemenea 
competiții succesul este de partea boxe
rilor care stăpînesc tehnica la un înalt 
nivel. Un boxer care se bazează numai 
pe mijloace rudimentare de luptă, cu 
greu va putea face față adversarilor 

DISCUȚII
săi în disputa pentru cucerirea meda
liilor de aur, argint sau bronz.

Dacă nivelul tehnic al unor boxeri 
fruntași esle nesatisfăcător, marea masă 
a pugiliștilor noștri se situează, în a- 
ccastă privință, și mai departe de ce
rințele actuale. Aceasta s-a văzut, în 
deosebi, în întrecerile campionatului re
publican pe echipe (ediția 1965), cînd 
mulți boxeri au arătat că bagajul cu
noștințelor lor tehnice este foarte scăzut.

O bună parte dintre boxerii noștri 
(chiar și cei din loturi) aplică lovitu
rile incorect și fără adresă, ceea ce a 
făcut să scadă simțitor și densitatea 
reprizelor; ei nu folosesc apărarea ac
tivă. ca mijloc de trecere la atac și de 
pregătire a loviturilor precise. Am ob
servat că, în ultimii ani, prea puțini 
boxeri folosesc lupta „corp ia corp”, 
deoarece nu știu s-o impună adversa
rului.

Aspect de la intilnirea dintre juniorii I. Șteian (stingă) și N. Andrei 
Foto : V. Bageac

Juniorii bucureșteni urcă din nou 
în ring

Asaltul boxerilor juniori din Capi
tală pentru cucerirea titlurilor de cam
pioni ai țării va continua, duminică 
dimineață, în sala Casei de cultură 
din raionul Tudor Vladimirescu (strada 
Turturele — Piața Vitan). Reuniunea 
organizată de clubul sportiv Olimpia, 
se anunță deosebit de disputată. Fa
cem această remarcă ținînd seama și 
de gala precedentă care a dat loc unor 
partide foarte dîrze.

De data aceasta, iubitorii boxului 
vor putea viziona un program și mai... 
încărcat. într-adevăr, organizatorii au 
întocmit un program, care cuprinde 
nu mai puțin de 21 de meciuri ! La 
categoria juniori I vor intra în „focul" 
întrecerii, printre alții, Șt. Hîrșu (Olim
pia)— N. Andrei (Metalurgistul); A. 
Iacob (Viitorul)—V. Dumitrescu (Cons
tructorul) ; Gh. Manea (Voința) — 
V. Paraschiv (Grivița Roșie) ; N. Pa- 
raschiv (Rapid) — N. Roșu (Metalur
gistul).

La categoria juniori II vor urca 
treptele ringului 12 „perechi". Vor în
crucișa mănușile, printre alții : P. Stă- 
nescu (Viitorul) cu I. Teodorescu 
(Steaua) ; G. Grecu (Constructorul — 
A. Popa (Viitorul) ; D. Diaconescu 
(Olimpia) — M. Stanciu (Semănătoa
rea) ; I. Rațiu (Dinamo) — P. Vlad 
(S.P.C.).

Reuniunea va începe la ora 9,30.

Din scrisorile corespondenților

• Sibiul și-a desemnat, recent, cam
pionii, care vor participa lla etapa re
gională a campionatului republican ce 
se va disputa la Brașov. Pugiliștii din 
localitate, antrenați de Nicolae Negrea, 
sînt deciși să lupte cu ardoare pentru 
titlurile de campioni ai țării. Iată 
cîștigătorii fazei orășenești în ordinea 
categoriilor : O. Munteanu, I. Chiri- 
cheș, I. Foro, I. Barbu, G. Schuster, 
I. Armie, C. Morariu, L. Sărățeanu, 
V. Olaru și I. Moga. (I. Boțocan — 
corespondent).

în întrecerea pentru cucerirea titluri
lor de campioni ai țării apar deseori 
învingători ale căror cunoștințe tehnice 
sînt foarte scăzute. Succesul lor se da- 
torește exclusiv loviturilor decisive, pre
siunii neorganizate asupra adversarului, 
cît și schimbului de lovituri fără apă
rare. Din păcate, sînt încă numeroși ar
bitri care îi preferă pe acești boxeri 
„certați cu tehnica”, în loc să-i sti

muleze pe acei pugiliști care pun ac
centul pe conducerea iscusită a luptei. 
Această orientare trebuie abandonată cît 
mai grabnic.

Marile confruntări internaționale pe 
care le-am vizionat de-a lungul anilor, 
mi-au întărit convingerea că „viitorul” 
aparține boxerilor care se bazează în 
primul rînd pe cunoștințe tehnice. Nu
mai așa îmi explic performanțele pugi
liștilor sovietici la J.O. și la campio
natele europene. Rezultă, deci, că și 
boxul românesc va trebui orientat spre 
un stil de mare tehnicitate. Bineînțeles, 
fără să se neglijeze pregătirea fizică 
generală, care — de fapt ■— stă la baza 
tehnicii. Pregătirea tehnică a boxerului 
este un factor al antrenamentului spor
tiv. In comparație cu ceilalți factori 
tehnica se realizează cel mai greu. Pen
tru aceasta este necesară foarte multă 
muncă, mii și mii de repetări, este ne

• Luînd în discuție comportarea ne
sportivă a unor boxeri, biroull secției 
de box a asociației Muscelul Cîmpu- 
lung, împreună cu comisia orășenească 
au suspendat, pe timp de șase luni, pe 
următorii pugiliști : I. Ivan, Gh. Ma
nea și I. Stanciu ; iar pe Gh. Dumi
trescu, pe timp de trei luni. (V. Po
pescu — corespondent).

Recordmana din Alexandria
(Urmare din pag. 1)

trebuit să înceapă de la „a.b.c.*.
După primele luni de pregătire me

todică, Erica a înțeles că talentul nu 
petit» fi singura scară pentru a ajung» 
la performantă. Prima victorie a obți
nut-o în ziua cînd halterele nu i s-au 
mai părut o corvoadă...

★

— Toata noaptea de sâmbătă n-am 
Închis ochii. Cine m-a pus să dau 
„declarație” la ziar? Și dacă Frica n-o 
să sară 1,60 m? Una e la sală, alta e 
pe stadion. Am început pregătirea la 
ștachetă în 14 ianuarie. Parcă e prea 
devreme...

II ascult pe antrenorul Constantin Du
mitrescu și aflu astfel și explicația pen
tru prezența lui în Floreasca cu un ceas... 
mai devreme de primul start.

★'

Seara, la unul din telefoanele pe car» 
le folosesc deobicei corespondenții pen
tru a ne transmite rezultate, ne-a su
nat... Alexandria:

— Vă rugăm să ne spuneți ce-a făcut 
Frica Stocnescu Ia concursul juniorilor.

tehnic
cesară pasiune și răbdare. Este complet 
greșit, ca un tînăr recent „descoperit*  
să fie programat în meciuri după o pre
gătire sumară în dorința de a se ob
ține rezultate imediate.

înainte de a prezenta boxeri tineri, 
în ring, trebuie asigurate sportivilor 
lecții cu teme privitoare la conducerea 
luptei; din antrenamente să nu lipsească 
procedeele de apărare, iar în lupta cu 
partenerul să se pună accent deosebit 
pe folosirea procedeelor variate de pre
gătire a atacului, concomitent cu coor
donarea mișcărilor, pe dezvoltarea ac
țiunilor de atac.

însușirea, la înalt nivel, a lovituri
lor „clasice*  (directe, croșeuri, uper
cuturi, laterale) se face printr-un înde
lung studiu individual și cu antrenorul. 
Numai exersînd cu multe repetări, pînă 
la automatizare, se pot însuși corect 
aceste elemente, care dau încredere în 
forțele proprii, fiind indispensabile unui 
boxer care aspiră la cucerirea unei înalte 
măiestrii.

Pentru mine, ca tehnician, este îm
bucurător să constat că recentele mă
suri luate de federația de specialitate 
tind să creeze boxului din țara noastră 
un climat mai favorabil de dezvoltare. 
Imbogățindu-și cunoștințele, fiind la cu
rent cu toate noutățile privind evoluția 
boxului, antrenorii au datoria de a pune 
umărul pentru a reda sportului nostru 
cu mănuși laurii cîștigați cîndva.

GHEORGHE FIAT 
maestru emerit al sportului

r—:-------
I Vladimir Moraru 
inu mai este un exemplu?
y Vladimir Moraru este unul din cei 
’ mai talentați reprezentanți ai tinerei 
J generații de înotători, deținător a nu- 
' meroase titluri și recorduri republi- 
ț cane, un element de perspectivă, al 
j natației noastre de performanță. In 
. mod normal, el ar trebui să consti- 
( tuie un exemplu de conștiinciozitate 
ț și seriozitate în pregătire, de modes- 
i tie în activitatea sa de zi cu zi. Spu- 
( nem ar trebui pentru că...
ț De mai mult timp acest tînăr spor

tiv — spre surprinderea tuturor, chiar 
și a antrenorului său, prof. Gh. Dimec*

■ (căruia îi datorează o mare parte din 
succesele, sale) — pare din ce în ce 
mai îmbătat de succesele sale, destul

• de modeste dacă le raportăm la ni- 
I velul performanțelor internaționale.

IN ODIKUVII NOSTRU

Intirzierile la antrenament, ieșirile 
de-a dreptul necuviincioase față de 
antrenorul său, ca și lipsa de respect 
față de colegii săi de secție ni-I pre
zintă pe Vladimir Moraru într-o pos
tură care nu-i face cinste cîtuși de 
puțin. Este vorba și de o supraestt- 
mare a forțelor proprii, care explici 
în mare măsură manifestările acestea. 
Și în nici un caz ultimele rezultat» 
înregistrate de Moraru la Budapesta 
nu-i dau dreptul să țină capul sus.- 

Iată de ce credem că a sosit tim
pul ca biroul secției de natație a 
clubului Steaua să analizeze cu mul
tă răspundere acest caz, luînd măsu
rile de rigoare. Nu de altceva, dar 
ar fi păcat să pierdem atît de tim
puriu un element de certă perspec-

Cc plăcut e să dai o veste bună!
— A cîștigat proba cu 1,66 ml
Și pentru că interlocutorul nostru 

recomandase: „un prieten al atletis
mului**  am adăugat, convins că-l va 
bucura, și un element de ordinul sta
tisticii: rezultatul este cu cinci centi
metri peste recordul republican de sală 
la juniori I.

— Vă mulțtimesc. Acum avem și noi 
la Alexandria un recordman! I)ar, sl 
știți, o să sară mai sus...

★

— Ce părere aveți ?
ERICA STOENESCU: Am să mă pre

gătesc. Mai mult. Mai bine. Nu mai 
sînt fetița capricioasă care credea că 
„se poate*  și fără antrenamente, fără 
pregătire.

CONSTANTIN DUMITRESCU: Vă 
rog să mă credeți că nici cînd am ob
ținut cel mai bun rezultat din „pal
maresul11 meu (2,04 m—1961) n-am încer- 
cercat atîtea emoții ca acelea pe care le-am 
trăit duminică dimineața. După plani
ficarea mea, Erica urma să realizez*  
această performanță în anul 1966. Dar, 
nu mă gindeam că o va face chiar din 
mijlocul lui februarie. Și eu și ea spe
răm acum la mai mult. Bineînțeles că 
n-am să mă supăr de loc dacă Erica va 
lăsa în urmă... planificările mele.

•— Are posibilități?
— Mai mult decît credeam. Cu re

zultatul de duminică ea și-a îndeplinit 
baremul de participare la „europenele*  
seniorilor de la Budapesta. Cît privește 
competiția juniorilor — de la Minsk — 
cred cu tărie că dacă se va pregăti 
în continuare cu aceeași perseverență 
poate urca pe podium!

— Ce ar trebui să facă în mod spe
cial?

— După aprecierea mea, la Erica 
a început să se contureze procedeul teh
nic de săritură cu rostogolire ventrală 
CORECTA, dar numai în proporție de,.9 
50 la sută!

— Și cît ar însenina, în centimetri, 
cealaltă jumătate?

— Am spus că nu mai fac pronos
ticuri. Totuși, o excepție: un rezultat 
peste recordul în aer liber al junioare
lor de categoria I (Iolanda Balaș — 
1,70 m). Nu uitați că Erica e junioară 
piuă în ...19681

★

Poate că clasa a X-a are acum oră 
de geografie. Și poate că vorbește toc
mai despre așezarea, clima și relieful 
Mexicului. Dacă ar fi așa. cred că 
Erica Stoenescu va lăsa o clipă creio
nul pe bancă și va privi visătoare p*  
fereastră. Tovarășa profesoară nu tre
buie. însă să fie supărată. Eleva Erica 
Stoenescu ascultă cu toată atent ia ex
plicațiile și chiar dacă nu notează, gin- 
durile ei se îndreaptă tot spre locurile 
descrise astăzi, la lecție, spre vastul» 
podiș plin de miraj — cuprins în
tre lanțurile munților Sierra Madra, 
spre ...Ciudad de Mexico!
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Mircea Costache II (in tricou de culoare închisă) intr-o

HANDBAL program la slirșit dc săptămînăBogat

publlcil, _ _  _ ..... ........... „
iarnă” pentru junioare pînă la 16 
(floretă).

ȘAH. Sala Constructorul (str. 13 
cembrie) de Ia ora 16 : turneul 
minin.

ATLETISM. Sala Floreasca n,

0—1 !, Andrițoiu — Geor-
Bardan 1—0,

Țucă 1/2—V2 (runda

de 
la ora 16 : concursul republican pen
tru juniori „mici” (săritura cu pră
jina de la ora 13).

aefiune caracteristică Ia semicerc.
Foto; A. Neagu

UNDE MEBGEM
finalele campionatului

Finala campionatului masculin de 
țah al Capitalei a continuat cu des
fășurarea partidelor programate în 
rundele 8 și 9. Printre rezultate au 
fost înregistrate și unele surprize : 
Mardare — Schlesinger 1—9!, Pitpinic 

Albrecht
gescu 1—0, David 
Ghizdavu 
VIII) ; Ott — Pitpinic 1—-0, Albrecht 
fr- David 1/2—1/2> Bondoc — Ionescu 
jl—0, Georgescu — Ghizdavu 0—1, 
Schlesinger — Andrițoiu 1—0, Bardan 
‘— Mardare ’/2—*/ 2 (runda IX); Da- 
Vid — Ionescu 0—1, Albrecht — Ghiz
davu 0—1, Ionescu — Bardan 1—0, 
Chiricuță — Mardare 0—1, Bardan 
— Chiricuță ’/2—’/2, Chiricuță — 
Albrecht Y2—1/2 (întrerupte). In clasa
ment conduce Schlesinger cu 6 puncte, 
format de Ionescu 5*/ 2 (1), Ghizdavu 
5 (1), Ott 4’/2 (2), Pitpinic 41/2 (1), 
David 4 (1), Albrecht 4, Bondoc și 
tTucă 3*/j  (4) etc.

In finala feminină după zece run- 
3e, clasamentul are următoarea confi
gurație : Veturia Simu 7’/2—1/2, Vir
ginia Steroiu 6—1, Aurelia Solomo- 
novici 5—3, Zări Karibian 41/2—2*/ 2> 
Constanța Radu 41/2—3'/2, Ana Apos- 
îolescu 3—3. Ana Maria Murafa 3—4, 
Fani Schapira 8—5, Stana Nicolici 
3—6, Vcra Zsigmond 2‘/2—41/2 (!)> 
Li a Bogdan 2—6, Lenuța Pitpinic 1-6.

întrecerile continuă în sala asocia
ției sportive Banca de Investiții, str. 
Doamnei 4.

HOCHEI. Patinoarul „23 August", 
ora 17,30 ; Daugava Riga—București 
(tineret), ora 19,30 : București—Spar
tak Plsen, jocuri în cadrul „Cupei 
orașului București”.

TIR. Poligonul Dinamo, de la ora 
10, „Cupa tineretului", probele fte 
armă standard și pistol liber.

VOLEI. Sala Dinamo, de la ora 18: 
Dinamo—Petrolul Ploiești (tn. I), meci 
în cadrul primei etape a returului 
campionatului republican.

HANDBAL. Sala Floreasca, ora 18 : 
Rapid—Rafinăria Teleajen, ora 19,15 : 
Lokomotiv Magdeburg—Dinamo Bacău 
(m), în „Cupa 16 Februarie".

SCRIMA. Sala de la stadionul Re
de la ora 16,30 : „Cupa dc 

ani

De- 
ie-

T. N.

■
SCHI

MAGDEBURG, AL PATRULEA 
R. D. GERMANA - ROMÂNIA 
ÎNCHEIE TURUL CAMPIONA- 
FEMININ ■ ÎNCEP TURNEELE

□ LA
MECI
■ SE
TULUI
FINALE ALE „CUPEI SPORTUL POPU
LAR" ■ DOUA PARTIDE DECISIVE

ÎN „CUPA F.R.H."

Sfîrșitul săptămînii este marcat de 
cîteva importante evenimente hand
balistice, care stîrnesc un viu interes, 
în afară de partida amicală R. D. 
Germană — România de la Magde-

în întreaga țară, numeroase concursuri
CEL MAI IMPORTANT CONCURS 

al acestui sfîrșit de săptămînă se des
fășoară la Poiana Brașov, unde au loc 
campionatele regiunii Brașov. La în
trecerile alpine și de fond iau parte 
schiori de la Tractorul, A.S. Armata, 
Dinamo, Steagul roșu, Ș.S.E. Brașov, 
din Rîșnov, Săcele și Sibiu.

DE LUNI ÎNCEP PE TRAMBULI
NA DE LA BORȘA o serie de con- 
fcu-nsuri de sărituri. Prima competiție 
programată es.te „Cupa federației11, 
după care vor urma campionatul re
publican și concursul internațional. 
Cei mai buni săritori, printre care 
V. Mărgineanu, I. Eros și FI. Voinea, 
se află la Borșa unde au efectuat 
zilele trecute primele sărituri de aco
modare cu trambulina. Amintim că 
trambulina de la Borșa este actual
mente cea mai mare din țara noas
tră. Recordul ei se află 
V. Mărgineanu de la 
85,5 m.

AZI ȘI MÎINE, C.
Gohn, M. Dumitrescu și V. Brenci parti
cipă, în localitatea Kranjska-Gora din 
Iugoslavia, la un important concurs 
internațional de gradul I-A F.I.S. Se 
dispută probe de slalom special și 
slalom uriaș.

în posesia 
Tractorul

Tăbăraș,

Bucu iești,burg, tot azi continuă la
iar mîine se încheie turneul interna
țional dotat cu „Cupa 16 Februarie".

*
Reprezentativa masculină de hand

bal a țării noastre susține azi, la 
Magdeburg, un meci amical în cadrul 
pregătirilor pentru campionatul mon
dial. Este a patra întîlnire dintre cele 
două selecționate. Bilanțul de pînă 
acum este favorabil handbaliștilor 
noștri: două victorii (17—14 
Ia București și 13—10 in 
Berlin) și un rezultat de 
(11—11 în 1960 la Berlin).

din 1962 
1963 la 
egalitate

pentru iubitorii handba-de atractiv 
lului.

Tot mîine, la Cluj (junioarele) și 
la Galați (juniorii) încep turneele 
finale ale tradiționalei competiții 
„Cupa Sportul popular", ajunsă la 
ediția a IX-a. Pe lista cîștigătorilor 
pînă acum și-au înscris numele : 
S.S.E. București, Banatul Timișoara, 

București (de cinci ori) și 
Reșița la juniori, ILEFOR Tg. 
(de două ori), Mureșul Tg. 
(de două ori), Tractorul Bra-

I

★
Brașov, se 
ale turului 
feminin. în 
întîlniri de

lui
cu

K.

(Voința Sinaia) ; juniori cat. a II-a :
1. Radu Cernat (Ș.S.E. Sinaia), 2. I. 
Bogdan (ȘJS.E.), 3. C. Mihai (Ș.S.E.) ; 
junioare: 1. Elena Neagoe (Ș.S.E.),
2. Mariana Bălan (Caraimanul), 3. 
Elena Donea (Ș.S.E.) ; SLALOM SPE
CIAL seniori: 1. M. Bucur, 2. Adrian 
Bătușaru (Caraimanul), 3. Dan „Foc
șeneanu ; juniori cat. I : 1. St. Mol
doveanu (Caraimanul), 2. Dan Cristea,
3. Gh. Matei (Voința Sinaia) ; juniori
cat. a II-a : 1. All. Bogdan (Ș.S.E.), 2. 
I. Bogdan, 3. P. Ivănescu (Ș.S.E.) ; 
SLALOM URIAȘ seniori: 1. M.
Bucur, 2. Dan Focșeneanu, 8. P. Clinei; 
senioare : 1. Liliana Focșeneanu ; ju
niori cat. 1:1. Dan Cristea, 2. Șt., 
Moldoveanu, 3. Alex. Popa ; juniori

I. Conciu (Voința Si- 
Cemat, 8. P. Ivănes- 
1. Elena Neagoe, 2.

Mîine, la București și 
dispută ultimele meciuri 
campionatului republican 
sala Floreasca au loc trei 
foarte mare importanță pentru con
figurația clasamentului și, mai ales, 
pentru primele locuri: Confecția 
(locul 7, în prezent) — Știința Timi
șoara (locul 1), Știința București 
(locul 4) — Mureșul (locul 2) și 
Rapid (locul 3) — C.S.M. Sibiu (locul 
8). Toate aceste jocuri alcătuiesc — 
împreună cu cele două din „Cupa 
16 Februarie" — un program extrem

C.S.S. 
C.S.M. 
Mureș 
Mureș 
șov, S.S.E. Ploiești, Voința Odorhei 
și S.S.E. nr. 2 București la junioare, 
în ediția actuală, turneele finale se 
anunță mai echilibrate decît în anii 
trecuți, echipele avînd șanse egale 
la primul loc. în etapa de mîine se 
vor disputa jocurile: Lie. nr. 2 — 
S.S.E. Tg. Mureș și Dinamo București 
— C.S.S. București (m), Lie. nr. 2 
Brașov — S.S.E. Petroșeni și S.S.E. 
nr. 2 București — S.S.E. nr. 1 Bucu
rești (f).

în sfîrșit, în „Cupa F.R.H.*  — faza 
intercentre — azi și mîine sînt pro
gramate numai două întîlniri, care 
urmează să completeze lista finaliș- 
tilor: Dinamo Brașov — Dinamo 
București (m), Favorit Oradea — Start 
Bolyai Tg. Mureș (f).

I
I
I
I
I
I
I
!
I
I
I
I

HOCHEI, patinoarul „23 August" 
ora 17 : București (tineret)—Spart al 
Plsen, ora 19 : București—Daugavs 
Riga, meciuri în cadrul „Cupei ora
șului București”.

FOTBAL. Stadionul Glulești, ora 11 
Rapid—Dinamo Pitești ; stadionul Di 
namo, ora 9 : Dinamo Obor—Sirena 
ora 11 : Dinamo Victoria—Construe 
torul.

SCRIMĂ. Sala de la stadionul Repu
blicii, de la ora 8,30 : „Cupa de iar
nă" pentru juniori pînă la 16 ani (fio 
retă băieți).

BASCHET. Sala Floreasca, de la or;
8.30 : Constructorul—Mureșul Tg. Mu 
reș (f. I), Voința—Crișul Oradea (f. I) 
Academia Militară—Progresul (m. II) 
Știința—Progresul (f. I) ; sala Ciulești 
de la ora 9 : Olimpia—Voința Tg. Mu 
reș (f. H), Rapid—I.C.F. (f. I), meciur 
în cadrul campionatelor republicane

HANDBAL. Sala Floreasca, ora 15 
Dinamo Bacău—Rafinăria Teleajei 
(m) în „Cupa 16 Februarie" ; ora 16,15 
Rapid—C.S.M. Sibiu (f) ; 17,25 : știin 
ța București—Mureșul Tg. Mureș (f 
în campionatul republican ; 18,35
Lokomotiv Magdeburg—Rapid Bucu 
rești (m) în „Cupa 16 Februarie” 
19,45 : Confecția—știința Timișoara (I 
în campionatul republican.

TIR. Poligonul Dinamo, de la or; 
9 : „Cupa tineretului", probele arm: 
standard și armă sport.

RUGBI. ~ “ -----
9.30 : Steaua—Progresul 
ria—Dinamo, ora 12,30 : 
—Farul Constanța, meciuri în 
„Cupei primăverii”.

ȘAH. Sala Constructorul, de 
16 : turneul feminin.

ÎNOT. Bazinul Floreasca de 
și de la ora 17 : concurs 
copii de 11—12 ani.

POLO. Bazinul Floreasca, de
11 : C.S.S.—Progresul^
nr. 1,

Teren Constructorul, on
ora 11 : Glo 

Grivlța Roși' 
■ ‘ cadru

la ori

la 9,3 
pentri

. la orț 
___ ___ „______ Steaua—S.S.r 
S.S.E. nr. 2—Rapid, Dinamo- 

Unirea, meciuri în cadrul etapei I : 
campionatului orășenesc de juniori.

ATLETISM. Sala “ ” "
la ora 9 : concursul 
juniorii „mici".

BOX. Sala Casei 
ionului Tudor Vladlmirescu, 
ora 9,30 : gală în cadrul campionatu 
lui de juniori.

Floreasca II, d' 
republican pentri 

de cultură a ra 
de 1:

BASCHET

cat. a II-a: 1. 
naia), 2. Radu 
cu; junioare:
Emilia Caiser (Ș.S.E.), 3. Daniela Măr
gărit (Ș.S.E.) ; COMBINATĂ seniori: 
1. M. Bucur, 2. Dan Focșeneanu, 3. 
P. Clinei ; juniori cat. I : 1. Dan Cris- 
tea, 2. Șt. Moldoveanu, 3. Gh. Vulpe ; 
juniori cat. a II-a: 1. I. Conciu, 2. 
P. Ivănescu, 3. C. Mihai ; junioare : 
1. Emilia Caisler, 2. Mariana Bălan, 
3. Elena Donea. Probele de fond s-au 
desfășurat la Bușteni, pe o zăpadă 
înghețată. Rezultate : seniori 10 km :

jU. Voinea (Dinamo cei mai buni săritori ai (arii,

echipele seriei a II-a 
își încep returul

baschetul își intensifică 
După formațiile feminine

s

/•

Treptat, 
activitatea, 
participante la seria I a campionatu
lui republican, duminica aceasta este 
rîndul echipelor de băieți și fete din 
seria a II-a să-și dispute primele 
jocuri ale returului. Mîine se dispută, 
deci, o etapă aproape completă (doar 
echipele masculine din seria I mai 
au un răgaz de o săptămînă) care 
cuprinde următoarele partide: femi
nin seria I: Știința București—Pro
gresul București, Rapid—I.C.F., Con
structorul—Mureșul Tg. Mureș, Vo
ința București—Crișul Oradea, Știin
ța Cluj—Voința Brașov ,- seria a II-a: 
Olimpia București—Voința Tg. Mu
reș, Știința Timișoara—S.S.E. Satu 
Mare, Voința Oradea—Știința Con
stanța, S.S.E. Craiova—Spartac Salon- 
ta, A.S.A. Cluj—C.S.M.S. Iași; mas
culin seria a II-a: Academia Milita
ră—Progresul București, Politehnica 
Cluj—I.C.F., C.S.M.S. Iași—Olimpia
M.I. București, Știința Craiova—Știin-

4. Unio Satu Mare
5. C.S.M.S. Iași
6. Știința Brașov
7. știința Craiova
8. Progresul București
9. Politehnica Cluj

10. A.S.A. Bacău

FEMININ SERIA I
1. Rapid București 10 9 1 656—512 19
2. știința București 9 9 0 597—434 18
3. Voința Brașov 10 8 2 555—533 18
4. Voința București 10 5 5 573—550 15
5. Știința Cluj 9 5 4 517—465 14
6. Crișul Oradea 9 4 5 407—456 12
7. Mureșul Tg. Mureș 9 3 6 481—512 12
8. Constructorul Buc. 10 2 8 503—639 12
9. Progresul București 10 2 8 438—478 11

10. I.C.F. 10 () 10 497—645 10
SERIA A II-A

1. Olimpia București 9 7 2 471—398 16
2. C.S.M.S. Iași 9 7 2 589—471 16
3. Voința Tg. Mureș 9 6 3 488—457 15
4. A.S.A. Cluj 9 5 4 523—514 14
5. Spartac Salonta 9 5 4 450—489 14
6. Știința Timișoara 9 4 5 472—492 13
7. Știința Constanța 9 4 5 532—522 13
8. S.S.E. Satu Mare 9 4 5 546—564 13
9. Voința Oradea 9 3 6 395—425 12

10. S.S.E Craiova 9 0 9 408—542 9
MASCULIN SERIA i\ H-A

1. Academia Militară 9 8 1 680—559 17
2. I.C.F. 9 6 3 605—518 15
3. Olimpia M.I. Buc. 9 5 4 616—581 14

ța Brașov, A.S.A. Bacău—Unio Satu 
Mare.

înaintea acestor meciuri, clasamen
tele se prezintă astfel :

In acțiune Olga Pitcan, una dintr 
cele mai bune jucătoare ale echipi 

Mureșul
Foto: C. Szasz — Tg. Mure

520—369 1 
588—536 1 
536—577 j 
488—483 3 
608—654 : 
695—668 : 
483—674

Pregătiri, jocuri de verificare
Brașov), unul dintre 

in plin zbor
Foto: O. Winkler — Brașov

CAMPIONATELE 
probe alpine — ale w __  ____T_
s-au desfășurat la Vîrful ou Dor pe o 
vreme excelentă și o zăpadă foarte 
bună. Primii Clasați : COBORÎRE se
niori : 1. P. Clinei (Canpați Sinaia), 
2. Dan Focșeneanu (Canpați), 3. M. 
Bucur (Carpați); senioare: I. Liliana 
Focșeneanu (Carpați) ; juniori cat. I :
1. Dan Cristea (Caraimanul Bușteni),
2, Gh. Vulpe (Carpați), 3. Alex. Popa

DE SCHI — 
regiunii Ploiești

1. 
FI.
C.

V. Alexandrescu (Caraimanul), 
Moldoveanu (Bucegi Sinaia), 
Șofron (Caraimanul) ; juniori 

km : 1. N. Horga (Caraimanul), 
M. Neacșu (Caraimanul), 3. I. Mus
tață (Caraimanul), junioare 3 km : 1. 
Elena Bătușaru (Caraimanul), 2. Ele
na Muscalu (Caraimanul) ; ștafetă se
niori : 1. Caraimanul, 2. Bucegi ; ju
niori cat. I : 1. Caraimanul ; junioare : 
1. Caraimanul.

2.
8.
5 o

• în vederea începerii campiona
tului de baschet, echipele din Oradea 
se pregătesc intens, iar în ultima 
vreme au susținut și cîteva întîlniri 
de verificare. Formația feminină Cri- 
șul, de pildă, a jucat cu Spartac Sa- 
lonta, de care a dispus cu 4o—30 (20— 
15). Aceleași preocupări le-am obser
vat și la echipa masculină Dinamo și 
cea feminină Voința, care sînt hotă- 
rîte să aibă o comportare cît mai bună 
în returul campionatului. (ILIE GHIȘA- 
coresp. regional).

două meciuriși Progresul. în cele 
disputate în compania rapidiștilor, 
Steagul roșu a obținut rezultate di
ferite :
99—98 
nute),
51—43
gării"
care au dispus cu 65—55. Știința a 
fost
(P-

a fost învinsă în primul cu 
(s-au jucat 3 reprize a 20 mi- 
iar în al doilea a cîștigat cu 
(2 reprize a 20 minute). „Ste- 
au jucat și cu Progresul de

învinsă de Progresul cu 69—44.
DUMITRESCU-coresp.).

Faptul că în turul campionatu-

• Formațiile Steagul roșu și Știința 
au susținut cîteva jocuri de verifi
care cu echipele bucureștene Rapid

©
lui au avut o comportare evident mai 
bună dccît în ediția trecută .a acestei 
competiții a stimulat pe jucătorii 
echipei Știința din Tg. Mureș să se

pregătească cu deosebită rîvnă pentr 
retur. Mureșenii efectuează în aceast 
perioadă cîte 5 antrenamente pe saț 
tămînă, dintre care unul este reze; 
vat pregătirii individuale. (D. GH 
ȚESCU-coresp.).

© Dubla întîlnire susținută d 
echipa masculină Unio Satu Mare î 
compania dinamoviștilor orădeni 
scos în evidență cîteva defecțiuni î 
jocul sătmărenilor. Astfel, pregătire 
fizică s-a dovedit încă nepusă 1 
punct, iar precizia în aruncările 1 
coș lasă și ea de dorit. Ambele m( 
ciuri au fost cîștigate de Dinam 
Oradea : 65—56 ( 32"—29) și 73—€ 
(28—30). (Z. COVACI-coresp.).



Meciuri amicale, pregătiri Un nou și important concurs
„Cupa Tineretului''

PROGRESUL - CONSTRUCTORUL 
4-1 (4-0)

Stadionul din str. Dr. Staicovici din 
Capitala a găzduit joi meciul amical 
dintre echipele Progresul și Construc
torul (din campionatul orășenesc). 
Fotbaliștii dc la Progresul au folosit 
această întîlnire pentru a „roda" un 
număr cît mai mare de jucători aflațî 
în pregătire în vederea începerii cam
pionatului.

Partida a fost urmărită de un pu
blic numeros. Meciul, după cum era 
și firesc, s-a desfășurat în nota de 
dominare a jucătorilor din categoria 
B, care în prima repriză au realizat 
faze spectaculoase. In această parte 
a jocului s-au remarcat în mod deo
sebit Mateianu și Oaidă. Tinerii fot
baliști de la Constructorul s-au do
vedit plini de dîrzenie și au depus o 

natul regiunii Brașov, pe care a între
cut-o destul de greu. Golurile au fost 
marcate de Cotormani,

N. Seceleanu-coresp.

C.S.M. SIBIU - TEXTILA CISNÂDIE 
0-1 (0-1)1

SIBIU (prin telefon). — Fotbaliștii 
din Sibiu au susținut primul lor joc de 
verificare. Lotul împărțit în două echipe 
a înlîlnit în aceeași zi doi adversari 
de categorie inferioară. Prima formație 
a învins Progresul cu 2—0, iar cea de 
a doua a cedat textiliștilor din Cis- 
nădie cu 1—0. Antrenorii sibieni au 
încercat cu acest prilej o serie de ju
cători tineri pe care doresc să-i pro
moveze din rîndul echipei de juniori.

Meciul s-a încheiat cu victoria primei 
echipe, cu scorul de 5—0 (1—0), prin 
golurile marcate de Soo (min. 17, 75, 
82, 85) și Drăgan în min. 80.

I. Chira-coresp.

VEȘTI DE LA METALUL 
COPȘA MICA

Metalul Copșa Mică se află într-un 
stadiu avansat în ceea ce privește pre
gătirile. Sub conducerea antrenorului P. 
Radulescu, jucătorii muncesc cu sîrgu- 
ință evidențiindu-se în mod deosebit 
Niță, Săndulescu, Mureșan, Blăjan și 
Munteanu.

Antrenorul P. Rădulcscu ne-a declarat 
că toți compor.enții echipei sînt hotărîti

Sîmbătă și duminică va avea loc în 
Capitală cel de al treilea concurs de 
tir al anului, dotat cu „Cupa Tineretu
lui". Organizatorii competiției (clubul 
sportiv Olimpia), au prevăzut în pro
gramul întrecerilor probe de armă stan
dard, pistol liber și armă sport și au 
invitat să participe pe toți trăgătorii 
fruntași din cluburile și asociațiile 
bucureștene. Aceștia se vor întrece la 
probele de armă standard și pistol li
ber. La aimă sport vor concura tineri 
trăgători din asociații cu secții neafi
liate.

Concursul va avea loc pe poligonul 
Dinamo. după următorul program : 
SÎMBĂTĂ : de la ora 10 — armă stan
dard 3 x 20 focuri (seniori, senioare și 

ATLETISM :

De la start la sosire

juniori), de la ora 13.30 pistol liber; 
DUMINICA : de la ora 9 — armă stan
dard 3 x 20 focuri și armă sport 3 x 10 
focuri.

★

Este de dorit ca la această întrecere 
să participe cît mai multi trăgători 
fruntași din Capitală, deoarece compe
tiția constituie un bun prilej de veri
ficare a stadiului lor de pregătire. La 
primele două concursuri au fost pre- 
zenți, în număr mare, numai trăgătorii 
dc la clubul Steaua, în schimb, au lip
sit o scrie de sportivi de la Știința, 
Dinamo și Olimpia.

I. Botocan-coresp.

<•

„Controlul balonului" în execuția fotbaliștilor de la Metalurgistul București, la antrenamentul de joi
Foto : Șt. Ciotloș

ăud abilă rezistență în special în re- 
riza a doua.
Au marcat : Baboie (2), Oaidă, 

toica (autogol) pentru Progresul și 
Jisipeanu pentru Constructorul.

N. Năstase-coresp.

U.T.A. - U.M.T. TIMISOARA
6-0 (3-0)

ARAD (prin telefon). — Fotbaliștii 
rădeni au manifestat o deosebită 
oftă de joc. Au înscris: Țîrlea (2), 
onciu (2), Axentc și Jac.
Duminică, la Arad, U.T.A. susține 

i nou meci de verificare. De această 
ată în compania echipei Crișul Ora- 
ea.

Șt Iacob-coresp.

FIINȚA TIMISOARA - COLOROM 
CODtEA 2-0 (1-0)

«formația studenților timișoreni a ju- 
t la Codlca cu Colorom din campio-

IMNASTICĂ

Elevii din Caracal

in întrecere
Zilele trecute a avut loc la Caracal 

concurs dc gimnastică pentru elevi 
care au participat 6 echipe de fete 
5 de băieți. întrecerea s-a desfă- 

rat la un bun nivel tehnic. Printre 
rticipanți am remarcat numeroși gim- 
?ti și gimnaste de perspectivă ca : 
irin Popa, Ștefan Mavrigu, Ecaterina 
pescu, Ioana Stan (Școala generală 

1), Iulian Cismaru, Ioana Zamfir, 
muica Trucă (Școala generală nr. 2). 
ria Ciobanu, Ioana Dragomir (Școa- 
generală nr. 5).
Concursul pe echipe s-a încheiat cu 

nătoarelc rezultate : băieți: 1. Școala 
ierală nr. 5; 2. Școala generală nr.

3. Școala generală nr. 1; fete: 1. 
•ala generală nr. 2 și Școala generală

5; 2. Școala generală nr. 1 ; 3.
• ala generală nr. 3 și Școala generală 

6.
n luna martie va avea loc un nou 
curs pentru elevii din Caracal.

of. CONSTANTIN DUMITRESCU

METALUL TR. SEVERIN - JIUL 
PETRILA 3-2 (2-0)

TR. SEVERIN (prin telefon). — 1 000 
dc spectatori au asistat Ia un meci e- 
chilibrat în care s-au marcat goluri 
multe. Au marcat: Jimboreami (2), și 
Ghină (din 11 m) pentru Metalul, Cră
ciun (din 11 m) și Bogdan pentru Jiul.

M. Focșan-coresp.

MINERUL BAIA MARE - SSGHETUL
MARMAȚIEI 5-0 (1-0)

BAIA MARE (prin telex). — Joi 
la Baia Mare a avut loc întâlnirea ami
cală de fotbal între echipele Minerul 
Baia Mare și Forestiera Sighetul Mar- 
mațici din categoria C,

DUMINICĂ, ÎN CAPITALĂ...
PE STADIONUL GIULEȘTI 
RAPID — DINAMO PITEȘTI

In continuarea meciurilor de veri
ficare, cele două echipe de categoria A, 

■ Rapid București și Dinamo Pitești se 
| vor întrece duminică, cu începere de 

la ora 11, pe stadionul Giulești.

PRO
PRONOSTICUL ARTRENORULUI 

GH. TEODORESCU

Pentru concursurile PRONOSPORT 
(A 8 și B 8) de duminică 20 februa
rie 1966, în programul căruia figu
rează meciuri din campionatul ita
lian A și B, am cerut părerea an
trenorului Gheorghe Teodor eseu (din 
cadrul Clubului Dinamo București).

Pronosticul său este următorul:
I. Torino—Fiorentina ♦ 1 X

II. Brescia—Napoli 1 X
III. Cagliari—Varese 1
IV. Catania—Internazionale 2
V. Foggia—Sampdoria X

VI. Lanerossi—Juventus X
VII. Milan—Spăl 1

VIII. Roma—Atalanta 1 2
IX. Genoa—Palermo X 1
X. Livorno—Lecco X

XI. Potenza—Modena 1
XII. Pro Patria—Pisa 1

XIII. Bologna—Lazio X 1 

să lupte în retur pentru menținerea 
locului fruntaș în seria Nord (locul 3 
după încheierea turului). In primăvară 
toate meciurile echipei se vor desfășura 
pe terenul din localitate, care a fost 
regazonat în întregime.

M. Faliciu-coresp.

Spartak Subotica
Oțelul roșu 7-1 (3-1)
Formația iugoslavă de fotbal Spartak 

Subotica și-a început turneul în țara 
noastră, jucând ieri după-amiază la 
Oțelul roșu cu echipa locală. Oaspeții 
au cîștigat cu 7—I.

CUPLAJ PE DINAMO

Stadionul din Șos. Ștefan cel Mare 
găzduiește duminică un interesant cu
plaj. Astfel, începînd de la ora 9, Di
namo Obor va întîlni echipa Sirena. La 
ora 11 fotbaliștii de la Dinamo Vic
toria (cat. B) vor juca în compania e- 
chipei Constructorul.

N O S P
Premiile concursului Pronosport din 

13 februarie 1966.

CONCURSUL B NR. 7

Premiul excepțional 1 variantă a 
4.625 lei

Categoria a IIT-a : (11 din 12) 1 
variantă a 6.167 lei

Categoria a IV-a: (10 din 12) 8 
variante a 1.156 Iei

Report premiul excepțional lei
10.792.

CONCURSUL A NR. 7

Categoria a Il-a: (11 din 12) 11
variante a 4.400 lei

CONCURSUL DE SALĂ 
AL JUNIORILOR „MICI"

Citeva sute dintre juniorii de cate
goria a H-a vor participa, astăzi și 
miine, )a concursul republican progra
mat in sala Floreasca II. întrecerile 
vor începe astăzi de Ia ora 16 (prăjina 
este programată la ora 13) și vor con
tinua miine de la ora 9.

. PLOIEȘTI. Concurs organizat de 
qomisia regională în sala de la stadio
nul Petrolul. în afara localnicilor au 
lbat parte și atleți din raioanele Bu- 
aau, Cîmpina, Mizil, Rm. Sărat. ]U- 
JlORI 1 : 50 m: Cristcscu 6.4 ; înăl- 

: time : Costescu 1,70; greutate (7.257 
■ kg) : Ion (Rm.S.) 12,47 ; JUNIORI II : 
J înălțime : Preda 1,60 ; SENIORI : 50 
\ m ; Gîrbea 6,3 ; înălțime : Popescu 

1.80 ; lungime : Gîrbea 6,36 ; tripln : 
Gîrbea 13,05 ; ciocan (în aer liber) : 
Edeli (Cîmp.) 46,59 ; JUNIOARE I : 
50 m: Secară 7,2; lungime: Secară 
5.00 • greutate: Costache 11,03 — rec. 
regional ; JUNIOARE II : 50 m : Oan- 
cca 7,1 ; 40 mg: Enache (Mizil) 7,4; 
lungime : Georgescu 4,72 ; greutate 
(3 kg) ; Ioniță 11,88. (M. Bedrosian — 
corespondent).

CLUJ. Școala sportivă de elevi a 
organizat un concurs pentru juniorii 
de cat. a Il-a și copii. SALĂ : 40 m : 
juniori — Elecheș și Laurean 5,2 ; 
copii — Rădulescu 5,6 ; junioare : 
Salvanu 5,8 ; copile : Albuș 6,1 ; .45 
mg : juniori — Laurean 7,5 ; copii : 
Pătruț 8,3 ; 40 mg : junioare — Sal
vanu 7,1 ; AER LIBER : 50 m : Pușcă 
și Trandafir 6,3 ; fete : Crișan 7,2. 
(prof. P. Naghi — corespondent).

IAȘI. în sala C.S.M.S. a avut loc 
concursul dotat cu „Cupa de iarnă". 
Au luat parte peste 250 dc elevi și 
eleve. JUNIOARE I : 30 m : Pintilie 
4,7; lungime : Pintilie 4.56 ; greutate: 
Zaharia 9,17 ; JUNIOARE II : 30 ra : 
Canibal 4,8 ; lungime : Rubică 4,17 ; 
greutate : Pogor 9,10 ; JUNIORI. I : 
30 m: Irina și Ciobanu 4,1; lungime: 
Irimia 6,31 ; greutate: Irimia 11,41; 
JUNIORI II : 30 m : Popa 4,3 ; lun
gime : Vlahopol 4,84 ; greutate : Ache- 
lăriței 9,25. (Marieta Robotă—cores
pondent).

• Anul trecut atleții de la centrul 
de antrenament din Turda au obținut 
unele rezultate promițătoare. Fr. Ghe- 
deon a reușit recorduri republicane Ia 
copii (1'3—14 ani) la 300 m (38,5) și 
500 m (1:12,4), ceilalți atleți înregis- 
trînd 59 de recorduri orășenești și ra
ionale.

Pentru noul sezon, cei 34 de atleți 
de la centrul de antrenament Arieșul 
sc pregătesc, cu sîrguință, sub condu
cerea antrenorului I. Patachi și a pro
fesorilor de ed. fizică Mihai Crișan și

ORT
Categoria a IlI-a: (10 din 12) 91 

variante a 798 lei
Report la categoria I : lei 40.392.

LOTO

La tragerea Loto din 18 februarie
1966 au fost extrase din urnă urmă-
toarcle numere :

11 23 77 40 88 50 15 17 22 78

Premii suplimentare : 13 37 26
Fond dc premii: 988.246 lei
Tragerea următoare va avea loc vi

neri 25 februarie 1966 în București.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

lancu Florea. Ei lucrează, de două ori 
pe săptămînă, în sala de gimnastică a 
Liceului nr. 2 și, de alte două ori, în 
aer liber. Pentru noul an de activitate 
tinerii atleți turdeni speră să-și 
îmbunătățească în mod serios re
zultatele. Printre cei care se pre
gătesc cu rîvnă se află : Fr. 
Ghedeon, V. Sima, I. Sfîrlează, I. 
Armean, Maria Zahan, Rodica Corșeu 
etc. (Petru Lazăr — corespondent).

• Pentru îmbunătățirea activității 
atletice din regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară comisia regională de spe
cialitate a hotărît să organizeze con
sfătuiri metodice cu antrenorii dc la 
cele opt centre dc antrenament din ra
ioane. La prima consfătuire, care a 
avut loc la Reghin, prof Ion Ciotea 
a prezentat referatul „Metodica antre
namentelor la alergările de viteză ți 
ștafete". (C-tin Albu — corespondent).

| HALTERE
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întrecerile 
juniorilor

In tară au continuat 'întrecerile 
etapei regionale a campionatului 
republican individual de juniori. 
Spicuim din relatările corespon
denților noștri de la aceste Între
ceri.

★
La Brașov — ne scrie corespon

dentul regional Carol Gruia — 
s-au prezentat cei mai buni halte
rofili din Mediaș și Brașov, înre- 
qistrîndu-se unele rezultate bune. 
De menționat, îndeosebi, cele două 
recorduri regionale realizate de tî- 
nărul G. Sandor de la Olimpia 
Mediaș care, la categoria grea, 
a „împins" 90 kg și a „aruncat" 
110 kg. Alte rezultate: cat. 52 
kg: C. Sandolache (Steagul roșu) 
190 kg; cat. 67,500 kg : D. Ho- 
lostenco (St. r.) 245 kg; cat. 75 
kg: A. Korodi (St. r.) 275 kg

Regretabil faptul că n-au par
ticipat sportivii din Sf. Gheorghe 
unde există un puternic centru de 
haltere.

★
Recent a avut loc la Cluj — 

ne relatează Paul Radvani — eta
pa regională a juniorilor. întrece
rile s-au soldat cu două recor
duri regionale la grupa juniori
lor „mari". Noile performante a- 
partin halterofilului Gh. Sirbu 
(C. S. M.) care, la categoria grea, 
a „aruncat" 105 kg și a totalizat 
275 kg. Din cele 14 titluri de cam
pioni regionali 7 au fost cucerite 
de sportivii de la C.S.M. Cluj. S-au 
remarcat îndeosebi S. Deușan 
(C. S. M.), I. Iosif (Tehnofrig) și 
St. Chiral (C.SM)

20 de tineri halterofili de la Ști
ința Șiimleu și Rapid Oradea — 
scrie corespondentul Paul Lorincz 
— au participat la întrecerile fi
nale. Cea mai frumoasă compor
tare a avut-o „cocoșul" Apostol 
Parnavelas, de la Rapid, care a 
modificat patru recorduri regionale 
la „juniori mari": total 245 kg. și 
pe stiluri 77,500 kg, 72,500 kg și 
95 kg. Toate titlurile de campioni 
au revenit tinerilor halterofili de 
la Rapid Oradea.



Răspundem cititorilor

VOLEI

O frumoasă fază de volei, Infătișind un plonjon executat de Szocs (Tractorul Brașov)
Foto : T. Roibu

PETRE CÎRLEA — București. Vă 
înțelegem pasiunea pe care o aveți 
față de echipa dv. preferată, Victo
ria Tg. Jiu, deoarece, așa cum ne 
scrieți, sînteți originar de pe aceste 
meleaguri. La întrebarea dv. „ce au 
de gînd Victoria Tg. Jiu și antreno
rul ei, maestrul sportului Tudor Pa- 
raschiva, că de mult timp încearcă 
intre în categoria B ?" nu vă putem 
alt răspuns decît că... încearcă 
acum. Dacă echipa va reuși sau 
să se califice pentru „B" aceasta 
depinde însă numai de ea ci și de... 
celelalte echipe din seria Vest a cate
goriei C, și în primul rînd de C.F.R. 
Timișoara, oare are un avans de 4 
puncte față de Victoria Tg. Jiu. După 
cit sîntem informați, jucătorii 
orașul de pe Jiu se antrenează 
zor, au susținut pînă acum trei 

•0 și 3—1 
Jiu. 1—0 cu 
pînă 
juca 
cum

să 
da

Și 
nu 
nu

din 
de 

me- 
cu 

Minerul 
la reluarea cam- 
cu echipe puter- 
sînt A. S. Cugir

COMBATIVITATE SPORITA!
lată ce așteptăm de la returul campionatului

sîntem convf.nși că veți depune ace
eași dragoste și pricepere pentru ri
dicarea sportului luptelor la clubul 
Metalul.

B. CONSTANTIN — Oțelul Roșu. 
Sesizarea dv. este pe deplin înteme
iată. Organizatorii meciurilor de fo4- 
bal, fie ele și amicale, sînt obligați 
să vîndă bilete de intrare oficiale și 
nicidecum „invitații" la preț de 6 lei, 
așa cum a făcut consiliul asociației 
sportive Metalul Oțelul Roșu în ziua 
de 10 februarie la meciul cu U.T. 
Arad. Noi am anunțat Consiliul regio
nal UCFS Banat despre acest proce
deu ilegal și desigur că se vor lua 
măsurile cuvenite.

Pentru majoritatea echipelor masculine de categorie A 
din seria I, perioada dintre prima și cea de a doua jumă
tate a campionatului republican a luat sfîrșit. Cu ex
cepția formațiilor Steaua și Rapid București, al căror 
meci a fost amînat, echipele din această grupă reiau 
astăzi și mîine disputa din cea mai importantă compe
tiție voieibalistică internă. Cele cinci jocuri care se vor 
desfășura sînt : Dinamo București (3) — Petrolul Plo
iești (9), Știința Brașov (6) ■— Tractorul Brașov (2), 
Știința Timișoara (11) — Știința Cluj (10), Minerul B. 
Mare (12) — Farul Constanța (8) și Știința Galați (5) — 
Progresul Brăila (7). Primele echipe sînt organizatoarele 
întîlnirilor. în paranteze — locurile ocupate în clasa
ment la sfîrșitul turului.

Aproape de pretutindeni ne-au parvenit vești cu pri
vire la seriozitatea cu care s-au pregătit voleibaliștii în 
vederea întrecerii din retur. Așteptăm, desigur, confir
marea de la meciurile de mîine și de la cele viitoare. 
Așteptăm, în mod deosebit, de la toate echipele noastre 
să depună eforturi sporite pentru realizarea unui salt în

ceea ce privește mișcarea în teren, organizarea apără
rii din linia a doua, rezolvarea situațiilor critice prin- 
tr-un apel mai insistent la jocul acrobatic, în general 
printr-o combativitate care să fie cu mult superioară 
celei dovedite în tur. Le cerem, așadar, echipelor să 
lupte. înțelegînd — o dată pentru totdeauna — că fără 
atributul combativității în defensivă ele se privează în 
cea mai mare parte de posibilitatea valorificării cunoș
tințelor lor tehnico-tactice ofensive.

Pentru ca saltul în privința combativității să fie cu 
putință, e neapărat necesar ca antrenorii să acorde o și 
mai mare atenție pregătirii morale și de voință și, bine
înțeles, pregătirii fizice corespunzătoare creșterii dorite 
a potențialului de luptă. Și, dacă se va proceda astfel, 
poate că vom trăi, chiar în retur, și ziua în care să nu 
mai fim nevoiți a vorbi de echipe divizionare ce se con
sideră dinainte învinse în meciurile din deplasare...

CONSTANTIN FAUR

Cîți tineri fac sport în asociația dv.?
(Urmare din pag. 1)

discuție, pentru, o asociație sportivă 
care cuprinde un număr de membri 
UCFS de -peste patru ori mai mare...

— Și cum vă explicați această 
diferență ?

Cel care ne-a răspuns la întrebare, 
tovarășul Emil Ducaci, proaspă.tuj 
președinte al asociației sportive, n-a 
ocolit adevărul: „La nivelul grupe
lor sportive nu s-a muncit totdeauna 
cu același interes. Exemplul grupei 
sportive de la „Cotton”, cea mai 
bună din asociație, a fost urmat doar 
de cele de la „Circulare 1“ și „Cir
culare 2“. Trea grupe sportive din 
cele 10 existente... Izolat, desigur, 
și în celelalte grupe sportive s-a fă
cut cite ceva — cîte un concurs de 
șah sau popice, un meci de volei sau 
fotbal. Dar, o activitate permanentă, 
continuă, pe cîte știm, n-a avut loc. 
La campionatul pe asociație, spre 
exemplu, au luat parte doar cîte 6 
echipe de fotbal și handbal fete, în 
cel de volei — 4. Or, pe linia activi
tății sportive de masă, un asemenea 
bilanț nu poate fi calificat drept sa
tisfăcător.

Aș vrea să mai arăt că la această 
•stare de lucruri au contribuit șl bi
rourile secțiilor pe ramură de sport, 
care nu s-au achitat totdeauna de în
datoririle ce le reveneau. Excepții: 
handbal (președinte, Petru Sara) și 
popice (N. Crăciunescu).

Rămîne 
mai bine, 
atrage în 
majoritate 
Ne-am propus să reorganizăm, în pri
mul rînd, activitatea la nivelul gru
pelor sportive, să organizăm con
cursuri chiar pe locurile de muncă: 
(„Cel mai puternic tînăr*,  „Cel mai 
iute", „Cel mai bun aruncător" etc.) 
și un campionat pe asociație, ca prin
cipală competiție la nivelul masei de 
membri ai UCFS.

In paranteză fie zis, la „Textila" po
sibilități există din plin: terenuri 
pentru fotbal și handbal, volei, pistă 
de alergări, sectoare de aruncări și 
sărituri, o magazie îndestulată cu ma
terial și echipament. Ce lipsește 
atunci ? ...

Am cerut și părerea cîtorva tova
răși din conducerea fabricii. Iată ce 
ne-au spus :

ca pe viitor să muncim 
mai organizat, pentru a 

activitatea sportivă marea 
a tineretului din fabrică.

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 4900

Ta
pe 
ni-

• SIMION GROZA, directorul 
bricii: „Nu se poate spune că 
linie de sport nu s-a tăcut chiar 
mic. Dar consider că se putea realiza 
mult mai mult. In adunarea generală 
de dare de seamă, am relevat acest 
fapt. Am arătat consiliului asociației 
sportive că a muncit neplanificat, 
fără o evidentă a acțiunilor Înfăptuite. 
In telul acesta, oricine vine din afa
ră și vrea să vadă ce s-a făcut la 
noi pe tărim sportiv, cum s-a muncit, 
concret — nu i poate arăta mare lu
cru. Deci iată ce trebuie : muncă or
ganizată, temeinic planificată. Toată 
satisfac/ia pentru existenta unei acti
vități de performantă, la fotbal, po
pice, navomodelism etc. dar, în prin
cipal, NE TREBUIE UN CAMPIONAT 
PE ASOCIAȚIE, PUTERNIC, Cu parti
ciparea tuturor tinerilor din Între
prindere. In această privință, colabo
rarea strînsă dintre asociație și or
ganizațiile U.T.C. va avea o influentă 
pozitivă".

• MARIA BACILĂ, secretar al co
mitetului de partid : „îmi este foarte 
greu să vorbesc despre ceva care... 
nu prea există : o activitate sportivă 
cu adevărat de masă, cu participarea 
întregului tineret... Avem clteva 
echipe de fotbal, handbal, popice, vo
lei, navomodelism, dar aceasta nu 
înseamnă activitate cu adevărat 
de masă. Am luat parte la adu
narea generală de dare de seamă a 
asociației sportive. Acolo s-au spus 
lucrurilor pe nume. Consiliul asocia
ției n-a muncit unitar, a manifestat 
serioase lipsuri organizatorice In ac
țiunea de atragere a marii mase a ti
neretului pe terenurile de sport. Este 
necesar un alt stil de muncă. Nu se 
poate face o treabă serioasă într-o 
asociație care numără aproape 1500 
de membri, cind totul este lăsat pe 
umerii unui singur om, președintele. 
Deci, muncă colectivă desfășurată 
cu pricepere, cu pasiune. Trebuie să 
folosim din plin condițiile pe care le 
avem, alrăgind pe terenurile de sport, 
dacă se poate, Întregul tineret. Acțiu
nea tovarășilor de la grupa sportivă 
„Cotton", despre care toată lumea 
din fabrică vorbește cu entuziasm, nu 
va rămîne izolată"

• MARIA LUPEAN, secretar al co
mitetului U.T.C. : „Fetele din fabrică 
(n.n.90 la sută din tineret) sint dor
nice să practice sportul. In ședințele 
organizațiilor am auzit deseori for
mulată această dorință. Trebuie să 
existe Insă acțiuni bine organizate 
care să dovedească că sportul este o

Consiliul asociației 
să găsească mij'.oa-

treabă serioasă, 
sportive trebuie 
cele necesare de a capta interesul 
tinerelului de la noi, astiel ca acesta 
să participe cu toată Însuflețirea la 
cit mai 
titii.“

multe concursuri și compe-

★
se desprinde din cele de mai 
Că la „Textila" Sebeș-Alba

Ce 
sus ? 
există condiții ca marea masă a ti
neretului să participe la activitatea 
sportivă (o bază materială puterni
că și oameni îndrăgostiți de sport). 
Dar, pentru aceasta este necesar ca 
tovarășii din consiliul asociației 
sportive, desfășurînd o MUNCĂ 
COLECTIVĂ, să se preocupe de 
inițierea în sport a tinerilor, să or
ganizeze cît mai multe concursuri 
și competiții menite să impulsioneze 
activitatea, începînd cu cea la ni
velul grupelor sportive, să dea via
ță CAMPIONATULUI PE ASO
CIAȚIE. Inițiativele pornite din 
masă (de felul celei a grupei spor
tive „Cotlon", de care am amintit 
la început), trebuie să fie sprijinite 
și extinse. Colaborarea cu sindica
tul, cu organizațiile U.T.C., va tre
bui să constituie și ea o preocupare 
permanentă. Procedind astfel, la 
„Textila” Sebeș-Alba vom auzi, cît 
de curînd, că întreaga masă a ti
neretului va fi prezentă într-o acti
vitate sportivă bine organizată și 
rodnică.

ciur! de verificare (4- 
Sănătatea Tg. 
Aninoasa), iar 
pionatului vor 
nice din „B", 
și Minerul Lupeni.

ILIE GHEORGHE 
lupte la Metalul București. Sesizarea 
dv. este justă. Reporterul nostru a 
dat dovadă de superficialitate în ana
liza modului cum decurg antrenamen
tele secției de lupte a duhului Me
talul, astfel că în articolul „Prin să
lile de lupte, în zilele de iarnă", apă
rut 
rie, 
tăți. Regretăm

antrenor de

în ziarul nostru din 25 ianua- 
s-au strecurat cîteva inexacti- 

această greșeală și

POPICE

Campionatul pe

Curs de
pentru

și arbitri

perfecționare
antrenori

de gimnastică

Federația română de gimnastică or
ganizează în Capitală, începînd de la 
28 februarie, un curs de perfecționare 
la care vor participa antrenori de la 
cluburi și asociații, profesori 
oație fizică cu specializare 
tică de la școlile sportive de 
licee cu program special 
cație fizică, cadre didactice
vățămîntuT superior, arbitri din Bucu
rești și din provincie.

de edu- 
gimnas- 
elevi șl 
de edu- 
din în-

CRAIOVA. Recent, a avut loc 
penultima etapă din cadrul returului l 
campionatului republican pe echipe, 
faza orășenească. întrecerile din, : 
această competiție au fost urmărite 
cu interes, lupta pentru primul loc 1 
în clasament fiind foarte echilibrată. - 
Deocamdată primul loc în clasament 
îl ocupă Constructorul, care are un | 
avans de două puncte față de Voința. 
Disputa dintre aceste două formații j 
se va clarifica în ultima etapă, cînd ‘ 
va avea loc meciul derbi al compe- ' 
tiției, Voința — Constructorul, pe 
arena Voința. (T. Ștefănescu-coresp.).

PLOIEȘTI. Campionatul regional, 
la care iau parte 12 formații, se apro- ' 
pie de sfîrșit. După 19 etape în cla
sament conduce Petrolul Ploiești cu 
53 de puncte, urmată în ordine de

Teatrul

în

„ARICIUL
distribuție :

echipe în țară
Flacăra Cîmpina (50), Metalul Plopenl 
(45), Record Ploiești (41), Voința Plo
iești (41). în cadrul etapei a 19-a 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Petrolul Ploiești — Rafinorul 
Ploiești 5449—4855; Metalul Plopeni 
— Rafinăria Teleajen 5395—5156; 
Flacăra Cimpina — Petrolistul Cîm
pina 5322—5009; Record Ploiești — 
Voința Ploiești 4946—4990. Cu acest 
prilej, sportivul Cristu Vînătoru (Pe
trolul Ploiești), a realizat un nou re
cord regional cu 992 popice doborite.

Ca un aspect negativ vom sublinia 
faptul că pînă în prezent în campio
nat s-au înregistrat 7 neprezentări, 
ceea ce a determinat comisia regio
nală să analizeze situația formațiilor 
în cauză și să ia măsuri disciplinare.

P. BREBEANU-coresp.

„Barbu Delavranceau

prezintă
premieră pe țară

DE LA DOPUL PERFECT"
comedie de Ion Băieșu

Dem Radulescu (de la Teatrul Național „I. L. Cara- 
Marinescu, Traian Păruș, Constantin Rășchitor, Maria 
Bușulescu, Dominic Stanca, Adrian Petrache, Costin

în 
giale"), Marius 
Burbea, Marius ___
Prișcoveanu, Daniel Constantin, Andreea Năstăsescu, Ion Niciu, Eugen 
Petrescu, Dimitrie Dunea, Dimitrie Dumitru, Lucreția Racoviță, Stela 
Moga, Gheorghe Mihalache, Vasile Dinescu, Costin Popescu, Romulus 
Bărbulescu, Aurel Tunsoiu, Niki Radulescu, Virginia Stingaciu, Angelica 

Taxieru, Ilinca Nițulescu
Regia artistică MIHAI BERECHET (de la Teatrul National 

„I. L, Caragiale")
Arh. Vladimir Popov 
Gabriela Nazarie

Decoruri : 
Costume : 
Ilustrație muzicală : Dinu Petrescu 
Plastica mișcării scenice: Vera Proca Ciortea

Biletele se găsesc la Agenția de Bilete din cal. Victoriei 56, telefon 
16.79.17, între orele 10—13, la casa teatrului din șos. Ștefan cel Mare 
nr. 34, tel. 12.94.23, între orele 10—13 și 17—20, precum și la difu- 
zorii din întreprinderi și instituții.



n meci de fotbal, toam
na trecută, la Ploiești. 
Conduceau oaspeții,- 

localnicii păreau dezorien
tați, în tribune domnea o 
liniște dramatică. Poate li
niștea dinaintea înfrînge- 
rilor... Un singur jucător 
ploieștean părea a fi în 
total dezacord cu această 
psihoză generală. Acroșa 
adversarii, fugea din „16’’ 
în „16", șuta la poartă; 
era peste tot... Acest ju
cător a tras realmente, în 
acele momente, toată echi
pa după el. Iar pînă la 
urmă, ploieștenii au cîș- 
tigat. Alături de mine, în

„SPECII44
pe care nădăjduim sâ 

nu le mai vedem pe sta
dioanele noastre în 
cursul anului 1966.

desene de Al. Clenciu

Tratîndu-se cu o voință 
remarcabilă, pacientul sa
natoriului de la Sinaia și-a 
uimit doctorii. La ieșirea 
din sanatoriu, medicul 
Rusu, uluit de evoluția ca
zului său, l-a spus că va 
scrie o carte despre el. 
După un an și jumătate 
de întrerupere, pahonțu a 
revenit pe terenul de fot
bal. A reintrat în echipă. 
Nu pe considerente sen
timentale. Jocul său, apor
tul pe care-1 aducea la 
fiecare meci, l-au impus 
în formație deși avea un 
contracandidat de talent 
în persoana tînărului Pali.

INIMA
DE 18 ANI!
tribună, un spectator re
marca : „Pahonțu ăsta,
parcă are petrol în vine 1“ 

Zilele trecute, cu ocazia 
unei convorbiri cu antre- 
norwl Cernăianu și cu 
eroul acestor rînduri, 
mi-am reamintit remarca 
acelui spectator și i-am 
descoperit adevăratul tîlc.

Așa cum se găsesc mai 
la fiecare echipă — Geor
gescu, la Rapid, Nunweil- 
ler III, la Dinamo etc. — 
Gică Pahonțu este tipul 
jucătorului — steag al echi
pei, jucătorul care repre
zintă trecutul, prezentul 
și chiar viitorul echipei. 
La 33 de ani, fundașul pe
trolist a îmbrăcat de două 
ori tricoul de campion și 
a purtat — o dată — în 
mîinile sale Cupa Româ
niei. La 33 de ani, Pahonțu 
rămîne atu-ul major al 
apărării ploieștene, pe care 
o dirijează cu experiență 
de maestru. La această 
vîrstă, înaintea fiecărui 
meci, echipa se alcătuiește 
numărîndu-1 întîi pe el, 
primul solist. Un solist 
impus prin valoarea sa re
cunoscută.

Poate părea curios dar 
„nea Gică" — așa-1 nu
mesc cu respect colegii 

de echipă — îmbolnăvin- 
du-se grav în . I960, părea... 
terminat pentru fotbal. 
Așa spunea toată lumea, 
âșa spunea și doctorul 
Cristea, medicul echipei, 
care îl scoase din evidență.
Un singur om a sfidat 
acest verdict : Pahonțu.

S-au terminat ghinioa
nele ? Nici vorbă. în 1964, 
în capitala Greciei, în 
minutul 89 al meciului cu 
Panatinaikos, Nestoridis, 
vedeta atenienilor, exaspe
rat de „omul-zid”; peste 
care nu se trece, plonjează 
cu picioarele înainte în 
pieptul ploieșteanului. Răs
punsul radiografiei : două 
coaste fracturate ! Are 31 
de ani. Nu e oare cazul 
să-și ia rămas bun de la 
acest fotbal care-1 aduce 
necazuri ? împotriva sfa
tului familiei șl al unor 
prieteni, nu renunță. Pen
tru că nu poate renunța ! 
Fotbalul reprezintă marea 
pasiune a vieții sale. La 
o lună și jumătate după 
accident, reia antrenamen
tele iar la două luni, cu 
ocazia meciului Petrolul— 
Ferencvaros, îl roagă pe 
Ilie Oană să-1 bage în for
mație. Antrenorul îl intro
duce în echipă și vestitul 
internațional maghiar, dr. 
Fenyvesi, nu se întîlnește 
în tot meciul de trei ori 
cu mingea. Anii trec. Lingă 
Gheorghe Pahonțu (care 
a jucat de patru ori și în 
echipa națională) cresc sto
peri de valoare, Dumitru 
Nicolae, Hălmăgeanu, Boc, 
Florea. E o simplă întîm- 
plare ? Nu. „Nea Gică” îi 
„acoperă” cu o rară pre
cizie în fiecare meci. îi 
învață, îi încurajează și-i 
ajută.

Iată-1 în cel de al 15-lea 
sezon de jucător al Petro
lului. Harnic ca nimeni al
tul — „de cinci ani de 
cînd sînt antrenor Ia a- 
ceastă echipă, n-a întîrziat 
nici 5 minute Ia vreun an
trenament", ne spune an
trenorul Cernăianu — Pa
honțu conduce plutonul 
formației petroliste. Tră
iește o adevărată a doua 
tinerețe. „Nu vîrsta joacă, 
ci omul" — mi-a spus zîm- 
bind Gheorghe Pahonțu. 
Iar omul uimește. La pro
bele controlului medical 1- 
s-a spus că are o inimă 
de tînăr de 18 ani. Au 
mare dreptate doctorii. Pa
honțu are într-adevăr o 
inimă de 18 ani !

MARIUS POPESCU

Un premiu 
de 120000 

dc lire sterline
Un penny nu e lucru 

mare. Așa și-au zis, pro
babil, Mary Russell și 
R. Wood din Londra, 
cînd au completat un 
buletin la concursurile
de pronosticuri sportive, 
care în Anglia se bucură 
de o mare popularitate.

$i pronosticurile lor 
s-au realizat întocmai, 
de la primul pînă la ul
timul meci, ceea ce le-a 
adus un cîștig de-a drep
tul fabulos : 120 000 de 
lire sterline I

Tițatliție» Arbiter Orbum-Galinae

La un concurs al celor 
mai:.. tineri portari de 
hochei, acest puști elvețian, 
are toate șansele să ocupe 
primul loc. $i nici nu-i de 
mirare. La Davos (locali
tate situată, deseori, dea
supra norilor și cu multe 
luni de gheață pe an) se 
spune că micuții învață 
întîi să patineze și după 
aceea să... umble.

MCTIONAR FOTBALISTIC
Antrenament — JOCUL 

DE-A VACANȚA (pentru 
unii).

Antrenor înainte (le meci 
— DRACUL ȘI CELE ZECE 
PORUNCI.

Campionatul mondial
1966 — DINTRE SUTE DE 
CATARGE...

Meci nul — PACAT DE 
BENZINA.

Pronostic — DOI ÎN- 
TR-UN BALANSOAR.

Solomon-Crișul — ZIZI 
ȘI FORMULA EI DE 
VIAȚA.

Tudorică — LASAȚI-MA 
SA CINT.

SANDU TĂCU
Orașul

Gheorghe Gheorghiu-Dej

O fotografie luată pe 
un teren de fotbal din 
Italia, în timpul Carna
valului. Potrivit obiceiu
lui, poarta echipei oas- 
pe este ținta serpen
tinelor multicolore, spec
tatorii sperînd că min
gea va urma același 
drum...

Cum are o clipă de 
răgaz, portarul trebuie 
să facă... „curățenie 
mare“.

In patru
In raionul Slobozia 

fac atletism peste 8 000 
de copii

Orișicine o să spună
i Arătindu-și optimismul :
I Cu copiii împreună
I Crește-aci și... atletismul.

Secția de box a Com
binatului Poligrafic „Ca
sa Scînteii” a fost des
ființată

Drept o greșeală foarte
mare -

Noi toți considerăm măsura 
Și este bine, prin urmare, 
Să intervină... corectura.

Echipa de volei băieți 
„Recolta" din Capitală 
nu s-a prezentat la cî- 
teva meciuri din „Cupa 
de iarnă".

Au motivare, 
Deci e-n van ocara.
„Recolta” apare 
Nu iarna, ci vara.

ȘTIAȚI CĂ...
...azi și miine se dis

pută la Goteborq (Sue
dia) campionatul mon
dial de patinaj viteză 
(masculin) ?

...primul campionat 
mondial masculin s-a 
desfășurat la Amsterdam 
(Olanda) In anul 1893, 
iar primul campion mon
dial a fost olandezul E- 
den Jack ?

din cele 60 de cam
pionate mondiale mascu
line de patinaj viteză 
Norvegia a organizat 22,

rindurl
Clubul Banatul, care 

are opt antrenori sa- 
lariați, nu și-a trimis 
reprezentanții la con
cursul republican atle
tic pentru juniorii mari.

La „Banatul”, antrenorii 
Judecind zile de-a rindul, 
Au decis ca juniorii 
Să participe... cu gîndul.

V. D. POPA i

Atacantus Luminărensis

Cotonogarus Țurloiensis

POȘTA MAGAZIN
PAUL SOREGA, FOL- 

TEȘTI. — Un coleg v-a 
spus că Pele ar fi fost su
ferind de ambele picioare 
și că a rămas cu un de
fect la piciorul stîng. L-a 
confundat cu Garrincha.

(cu un an) al internaționa
lului Dumitru Popescu de 
la Steaua. Este un fotbalist 
de talent și consider că 
are perspective chiar la... 
25 de ani.

mondial de fotbal ? Ce 
contează încă un... pro
nostic ? Un gol în plus, 
da ! Dacă țineți, totuși : 
Anglia.

OCTAVIAN LUPEI, PES-

Finlanda 13, Suedia 8, El
veția 7, V.R.S.S, 4, Japo
nia 2, Olanda, Canada, 
Germania, S.U.A. unul?

...cele mai multe titluri 
de campion mondial ab
solut i le dețin norvegie
nii (28), urmați de finlan
dezi (9), sovietici (8), o- ; 
landezi (5), suedezi (2), 
canadieni (1) și unguri 
(!■)?

...cele mai multe tit’uri 
de campioni mondiali 
le-au cucerit patinato
rul norvegian Mathisen 
Oscar și finlandezul Clas 
Thunberg ? Primul a cu
cerit acest titlu In anii 
1908, 1909, 1912, 1913,
și 1914, iar cel do al 
doilea In 1923, 1925,
1928, 1929, 1931.

...din anul 1957 la fie
care ediție a campiona
tului mondial titlul de 
campion mondial absolut 
a fost clștigat mereu de 
alt patinator ?

FLORIN GĂMULEA

Dar nici la acesta nu se 
observă că are un picior 
defect, în timp ce alți fot
baliști lasă impresia că le 
au defecte pe amîndouă !

VALENTIR IONESCU, 
BUCUREȘTI. — Cea mai 
bună performanță la sări
tura în înălțime, cu calul, 
a realizat-o chilianul Al

berto Larraguibe Morales: 
2,47 m. La noi, cea mai 
înaltă săritură a realiza
t-o Pinciu. cu calul Prun- 
diș : 2,12 m. La săritura
în lungime, un spaniol, 
Lopez Del Hierro, a sărit 
în 1951, cu calul Amado 
Mio, 8,30 m. Recordul nos
tru este deținut de Mihai 
Mănescu, cu calul Șoim : 
6,20 m.

MIRCEA CRISTESCU, 
BUCUREȘTI. — N. Ponescu, 
de la Metalurgistul Bucu
rești, este fratele mai mare

GH. GYULA, CONSTAN
TA. — Dragoș Cojocaru a 
abandonat activitatea fot
balistică. Cum însă mînu- 
iește bine condeiul, desigur 
că va continua să scrie 
despre... fotbal !

BARTA BALAȘ, ODOR- 
HEI. — Cînd a cîștigat Ști
ința Cluj campionatul țării 
la hochei pe gheață ? E 
mult de-atunci : trebuie să 
umblăm la... arhivă : în 
1954.

VALERIU NICOLAE,
BUCUREȘTI. — Am tras 
și noi în... bară ! In loc 
de „Alpiniada republicană” 
a apărut „Olimpiada repu
blicană". De asemenea, în 
reportajul „Tînărul și mun
tele" s-a scris despre e- 
chipa de fotbal Carpați Si
naia că joacă în categoria 
C. A jucat ea și în „B”, 
Ia un moment dat, dar a- 
cum activează în campio
natul regional. E... 1—0
pentru dv. Pardon : 2—0 !

CORNELIU GEORGESCU, 
BORȘA. — In meciul de 
verificare susținut acum 
cîțiva ani, la Belgrad, cu 
echipa Iugoslaviei, Petro
lul a realizat un remar
cabil 1—1.

TIBERIU VARDAI, BRA
ȘOV. — Rugbiul a început 
să fie practicat și în 
U.R.S.S. la nivel de per
formanță. In R.P. Ungară 
acest sport are, deocam
dată, mai puțină „priză" și 
nu este obiectul nici unei 
competiții oficiale.

LUDOVIC RACZ, BAIA 
DE CRIȘ. — Pronosticul 
meu pentru campionatul

CARI. — 1) Gheorghe Ne
grea nu va mai urca scă
rile ringului decît cel mult 
în calitate de... arbitru. El 
s-a decis să urmeze un 
curs în acest sens. — 2) 
Un răspuns pentru dv. și 
pentru alți cititori care 
ne-au pus aceeași între
bare : Urziceanu își va re
lua locul în poarta Rapi
dului, schimbîndu-i din 
cînd în cînd pe Andrei și... 
viceversa !

MIHAI CRISTODOR, IAȘI. 
— Dintre „spectacole” am 
ales două :

Echipei de fotbal Rapid 
care de cîțiva ani vizează 
titlul de campioană : UN 
TRAMWAY NUMIT DO
RINȚA.

Echipei Siderurgistul care 
este prezentă un an în „A” 
și altul In „B" : VIZITA.

ADRIANA GHENEA, CO
MUNA BUJORU. — De ce 
nu se pun în vînzare fo
tografii de fotbaliști ? Este 
o întrebare pe care o pu
nem și noi mai departe 
Editurii U.C.F.S. Intr-un 
timp. Rapid avusese a- 
ceastă inițiativă. Și mă 
gîndesc că ar putea fi re-

SOLUȚIA
Echipa e-ntr-o criză-acută
(Și ce frumos mergea-n alți ani!) 
Iar pricina e cunoscută :
in ea sint prea mulți... veterani.

La o ședință de-analiză
S-a pus problema sus și tare ;
S-a spus : „Noi trecem printr-o 

criză.
Să luăm măsuri dc îndreptare V

Vorbiră zece, în total,
Și n-au stat mult să se gîndească; 
Ei hotăriră, radical
Echipa s-o întinerească.

Știți cum ? N-au promovat juniori
(Aceasta ar fi fost banal),
Ci au prescris pentru seniori
O cură cu... „Gerovital" !

TITI GHEOKGHIU-Vaslui

I r 
/ 

/ 
/ -z

luată, pe o scară mai lar
gă. „Dacă s-ar găsi ase
menea fotografii, personal 
eu nu aș lăsa să-nu lip
sească fotografia lui D«- 
mitriu n”. Deh ! Unora le 
place... „Sfîntul", altora... 
Dumitriu II !

ION POȘTAȘUL 
Ilustrații: N. CLAUDIU



Vizita conducătorilor de partid I 
și de stat în regiunea Crișana

(Urmare din pag. 1) 
popor, a oamenilor muncii români, 
maghiari, germani, care luptă strînS 
uniți, înfrățiți pentru întărirea și pro
gresul continuu al patriei comune — 
România Socialistă.

în piață răsună urale la adresa 
partidului și a conducerii sale.

Plecînd de la Comitetul regional de 
partid, coloana mașinilor străbate 
apoi străzile Oradiei îndreptîndu-se 
spre primul obiectiv ce urmează a îi 
vizitat — Uzina de alumină. De-a 
lungul traseului, trotuarele sînt pline 
de oameni, care aplaudă călduros și 
îi saluta pe conducătorii de partid și 
de stat.

Uzina este o însemnată realizare 
tehnică rod al spiritului creator, al 
competentei și inventivității proiec- 
tantilor și constructorilor noștri.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
acestei uzine, cei care plămădesc 
pentru prima oară în tară alumina, 
materia primă din care se naște alu
miniul românesc, inlimpină cu dra
goste fierbinte pe conducători. 
Printre cei care primesc pe oaspeți 
sînt ing. Ion Deleanu, adjunct al 
Ministrului industriei chimice, ing. 
Trifu Crislea, directorul uzinei.

Conducătorii de partid și de stat 
primesc ample informații despre sta
diul și perspectivele dezvoltării în- 
trepiinderii. menită să valorifice din 
plin resursele de bauxita ale munți
lor noștri.

Sînt vizitate apoi principalele sec
ții ale Uzinei.

Conducătorii de partid și de stat vi
zitează în continuare centrala elec
trică de termoficare,

La Înapoierea în oraș, oaspeții 
străba' terenul unde se vor ridica, 
in nou; cincinal, mai multe uzine 
și fabrici rare vor întregi panorama 
industna.ă arădeană: o fabrică de 
zahăr cu o capacitate de 56 000 tone 
ne an, o fabrică de mobilă, cu o pro
ducție de 20 000 garnituri pe an. 
Așa cum se prevede pe schija pre
zentată oaspeților, pe aceeași supra- 
iată de 400 de hectare vor lua naș
tere și alte întreprinderi, strins legate 
de existenta întreaului complex in
dustrial. a cărui bază o constituie 
uzina de alumină si termocentrala 
electrică.

Coloana de mașini își continuă 
drumui spre cartierul unde vor locui 
lucrătorii acestui mare complex in
dustrial. Construcția cartierului a în
ceput încă de acum doi ani. Aici se 
vor ridica 5 625 de apartamente, din 
care anroape jumătate se află in con
strucție.

A început
„Cupa orașului București"

la hochei
lUrmare din pag. 1)

dominare alternînd. Abia în ultima 
parte a intîlnirii „seniorii" se detașea
ză, înscriind trei goluri ușoare, reali
zate mai mult din greșeli de apărare 
ale tinerilor hocheiști. Scor final : 6—2 
(2—1, 1—0, 3—1).

Punctele au fost marcate de Gala
ntar 2, G. Szabo, Torciu, Ionescu și 
Bora pentru echipa A, respectiv de 
Boldescu și I. Hallo.

Au condus arbitrii : E. Rosenbcrgas 
și M. Șașek.

★
în al doilea joc, Daugava Riga a în

trecut pe Spartak Plsen cu 3—1 (1—0, 
,0—0, 2—1). A fost o partidă cu totul 
remarcabilă prin dinamism, prin spec
taculozitatea acțiunilor, prin vigoarea 
lor. Spartak a început jocul mai bine, 
dar — spre sfîrșitul primei părți — 
Daugava s-a impus prin mai multă 
mobilitate, un patinaj mai rapid și 
forță de pătrundere, deschizînd scorul 
în min. 16 prin Buș. în a doua re
priză, cei care, atacă mai mult sînt 
tot hocheiștii din Riga, dar Spartak 
Plsen are o apărare de netrecut, com
partiment în care excelează Sventek și 
mai ales portarul Kulicek, ale cărui in
tervenții smulg exclamații de admi
rație. Scorul de numai 1—0 face și 
mai pasionantă ultima repriză. în mi
nutele 44 și 45, Daugava înscrie prin 
Krseminski și iHendlis două goluri 
hotărîtoare, apoi Spartak reduce scorul 
prin Smat (min. 49). De la învingători 
ne-au plăcut îndeosebi Reps si Strauts. 
Buna comnortare a celor două echipe 
oaspe ne face să așteptăm cu mult in
teres partidele lor de azi si mîine în 
compania selecționatei Bucureștiului.

Conducătorii de partid și de stat 
s-au oprit apoi la uzinele „înîrăfirea", 
o mare întreprindere constructoare 
de mașini ale cărei produse s-rAi 
impus și peste hotare. In cursul vizi
tei oaspeții s-au interesat de proce
sul tehnologic al secțiilor, s-au între
ținut cu conducătorii întreprinderii, 
cu ingineri, maiștri și muncitori, care 
i-au informat despre preocupările lor 
pentru îmbunătățirea continuă a 
caracteristicilor tehnice ale produse
lor și reducerea prețului de cost al 
acestora, despre activitatea de docu
mentare și cercetare din uzină.

In cuvinte calde, izvorîte din ini
mă, mclalurgiștii împărtășesc con
ducătorilor de partid și de stat glo
durile și preocupările lor, bucuria a- 
cestor clipe de neuitat.

După-amiază, conducătorii de partid 
și de stat au fost oaspeții codre'or 
didactice și studenților de la Institu
tul pedagogic.

Pe străzile orașului, în drum spre 
institut, ca și In cursul dimineții, 
oaspeții au fost călduros ovaționați 
de populație. Din mașina deschisă, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și fon 
Gheorghe Maurer au răspuns ovați
ilor mulțimii.

In fata institutului o~masă com
pactă de sludenti au făcut conducă
torilor de partid și de stat o entu
ziastă primire.

In sa'a de consiliu a avut loc o în- 
tîlnire cu cadrele didactice ale insti
tutului.

Rectorul institutului, prof, uriiv. 
Iosif Pervain, a evocat valoroasele 
tradiții culturale ale orașului Oradea, 
de nume'e căruia este legată boaalo 
activitate desfășurată aici de Gh, 
Sincai, Samuil Micu, Iosif Vulcan șl 
alfl făuritori de cultură românească.

Vizita conducătorilor de partid ș' 
de stat în regiunea Crișana și pre
zenta lor în mi/locul nostru — a în
cheia'! vorbitorul — constituie un 
puternic imbold în munca noastră de 
educare a tinerei gănerafii și de 'for
mare a unor viitoare cadre didactice 
cu o temeinică pregătire profesională.

Primit cu puternice și vii aplauze 
a luat cuvlntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.
. Conducătorii de partid și de stal 
au vizitat aodt săli de cursuri și labo
ratoare ale institutului, lntre/inln- 
clu-se cu cadre didactice și studenti.

Seara, oaspeții au asistat în sala 
Teatrului de stat la un spectacol 
prezentat de ansambluri folclorice 
orădenc.

NOTE EXTERNE ARTICO
Mult comentatului articol 12 din re

gulamentul internațional de fotbal i se 
pregătește, se pare, o importantă... in
tervenție chirurgicală. Ea ar fi menită 
să pună capăt interpretărilor mai largi 
sau mai înguste privind unul din sub- 
punetele sale cele mai fragile — „ata
cul la portar*

Se cunosc discuțiile aprinse ce nasc 
din această problemă.

Atacăm sau nu atacăm portarul ? Lâ 
aceasta se rezumă în fond problema, 
pînă a ajunge la precizările, cînd și 
cum. Fiindcă în decursul anilor s-au 
observat două tendințe, net opuse. Vna 
este cea emanînd din cercurile fotba
listice continentale, în care atacul por
tarului este, în general, nedorit și o a 
doua, proprie insulei britanice, unde 
acest atac este acceptat în orice con
diții.

Pînă de curînd discuția avea carac
ter mai mult teoretic. De cînd însă 
sfera activității fotbalistice internațio

ECHIPA DE VOLEI FETE TSKA 
MOSCOVA ÎNVINGĂTOARE

La Berlin s-a desfășurat meciul re
tur dintre echipele C.S. Dynamo Ber
lin (R.D. Germană) și Ț.S.K.A. Mos
cova contînd pentru sferturile de fina
lă ale „Cupei campionilor europeni"

ȘTIRI... REZULTATE... ȘTIRI...
la volei feminin. Echipa sovietică a 
cîștigat cu scorul de 3—0. învingătoa
re și în primul ioc, voleibalistele so
vietice s-au calificat pentru semifina
lele competiției.

POLONIA — NORVEGIA 17—14 
LA HANDBAL

Intr-un meci international amical de 
handbal, disputat la Oslo, reprezentati
va masculină a Poloniei a învins e-

Concursul de scrimă al „speranțelor olimpice" 
de la Budapesta

• SPADASINUL ROMÂN ANTON PONGRAȚ - ÎN FINALA

BUDAPESTA, 18 (prin telefon). — 
Concursul internațional de scrimă de 

la Budapesta rezervat „speranțelor olim
pice11 a continuat vineri cu probele de 
spadă (individual) și sabie (echipe). 

Ca și la floretă băieți, proba de spadă 
a adus în fața planșelor de la „Sport- 
csarnok" un număr de 36 cortcurenți, 
printre care și 5 trăgători reprezentînd 
tara noastră : Alexandru și Nicolae 
Istrate,' Anton Pongrat, loan Sepeșiu 
și Alexandru Prujinschi. în primul tur, 
toți spadasinii noștri obțin cîte 3 vic
torii și trec mai departe. în turul ur
mător răntîn Prujinschi și A’. Istrate 
(ultimul pentru o singură tușă). Ea 
semifinale participăm cu trei concu- 
renți. Al. Istrate, Poligraf și Sepeșiu. 
Dintre ei cel mai bine se comportă

Turneul luptătorilor
KIEV, 18 (prin telefon). — Luptă

torii clin echipa reprezentativă de „li
bere" a țării noastre și-au început tur
neul în U.R.S.S., întîlnind puternica e- 
chipă a R.S.S. Ucrainene. Scor: 5—4 
în favoarea gazdelor. (La cat. 63 kg. 
au luptat doi sportivi din fiecare for
mație). Punctele echipei noastre au 
fost realizate de AL Crislea (cî.știgă

FOTBAL
• Turneul internațional de juniori- 

de la Viareggio a continuat cu dispu
tarea a două meciuri din cadrul sfer
turilor de finală. Echipa cehoslovacă 
Dukla ’Praga a învins cu 3—1 (3—0) 
pe Internăzionale Milano, iar Juventus 
Torino a întrecut cu 2—1 (2—1) for
mația Ț.S.K.A. Cerveno Znaine Sofia.

• Echipa Bulgariei, care se pregă
tește pentru turneul final al campionatu
lui mondial, a susținut la Sofia un 
meci de antrenament cu formația aus
triacă A. C. Klagenfurt. Fotbaliștii bul
gari au cîștigat cu scorul de 7—0 

nale a continuat să se lărgească, apli
cările practice ale regulei încep să dea 
bătaie de cap celor direct interesați, 
în meciurile, tot mai numeroase, ale 
competițiilor europene inter-cluburi, 
cînd față în față stau echipe din țările 
de pe continent și cele insulare, se nasc 
foarte adesea discuții în jurul atacu
lui la portar. Ceea ce. este mai impor
tant, nici arbitrii nu sînt de acord. 
Un britanic va permite atacarea por
tarului chiar în suprafața sa de pro
tecție, așa cum se practică în meciu
rile de ligă, în Anglia, pe cînd un ar
bitru austriac, italian, sau maghiar va 
sancționa cu severitate aceasta...

Confuzii de acest gen au stat la 
baza multor incidente în jocurile care 
opun echipe din diferite țări. Iată de 
ce organele tehnice ale Federației in
ternaționale de fotbal (F.l.F.A.) stu
diată cu atenție problema, căutînd să-i 
găsească rezolvarea dorită.

O declarație a președintelui F.I.F.A., 

chipa Norvegiei cu scorul de 17—14 
(10-8).

SEMIFINALELE „C.C.E." LA 
BASCHET MASCULIN

In grupele semifinale ale „Cupei cam
pionilor europeni" la baschet masculin 
s-au disputat două noi meciuri.

In grupa „A", Slavia Praga a în
trecut la Praga formația italiană Sim- 
menthal Milano cu scorul de 82—59, 
iar în grupa „B“, Ț.S.K.A. Moscova 
a învins pe teren propriu echipa A.E.K. 
Atena cu 81—48 (52—23).
MECI INTERNAȚIONAL DE JUDO

întîlnirea internațională de judo 
dintre reprezentativele Franței și R. F. 
Germane a luat sfîrșit cu victoria spor
tivilor francezi cu scorul de 12—8.

Pongraț, care reușește să intre în tur
neul final, împreună cu maghiarii 
Csakkel și Horvath și sovieticii Sa- 
moschin, Zagițki și Rassolko.

Proba de sabie-echipe a revenit for
mației Ungariei A. Pe locurile urmă
toare s-au clasat echipele U.R.S.S., Un
gariei B, Poloniei, României și R.D. 
Germane. Echipa țării noastre a pier
dut primele două meciuri (5—11 cu 
U.R.S.S. și 3—1.3 cu Ungaria A). Apoi 
a cîștigat la tușe (65—59) partida cu 
Polonia. După aceea, tinerii noștri sa- 
breii obțin o nouă victorie: 10- 6 cu 
R. D. Cermană. în ultimul meci, cu 
Ungaria B, scorul a fost egal 8—8, 
dar gazdele cîștigă la tușe (63—60). 
în caz de victorie, echipa noastră s-ar 
fi clasat pe locul 3...

români în U. II. 8. S.
prin tuș la I Grunin), Al. Geantă (nul 
cu Gordik), P. Comun, (b.p. Makatior), 
I. Popescu (nul cu Neberidz.e). Fr. 
Rolla (nul cu Litovcenko) și li. Adia 
(nul cu Nulutkin). Formația română 
va mai susține două întîlniri cu se
lecționata R.S.S. Bieloruse și cu echipa 
Leningradului.

(3—0) prin punctele marcate de Aspa- 
ruhov (2), lakimov (2), Popov, Apos
tolov și Abagiev.

Bulgaria a aliniat următoarea forma
ție : Naidenov, Zdravkov, Largov, Vu- 
țov, Gaganelov, Jecev, lakimov, Popov 
(Abagiev), Jekov, Asparuhov, Kolev 
(Apostolov ).

• In „Cupa campionilor Americii de 
Sud“ s-au desfășurat două meciuri re
tur: Nacional Montevideo—October
Guayaquil 3—2 (1.—1); Penarol Monte- 
viedo—Emelec Guayaquil 2—1 (2—0).

L U L 1 2
Stanley Rous, a adus interesante preci
zări. Stanley Rons se arată decis să 
pună capăt interpretărilor diferite ale 
regulei atacului la portar și acuză 
chiar cercurile fotbalistice din țara sa 
că țin prea mult la acel tipic „joc 
bărbătesc*  britanic, cpre uneori dege
nerează. Rous insistă asupra necesită
ții de a se uniformiza maniera de ar
bitraj și pentru aceasta este nevoie 
ca textele de regulament care mai pri
lejuiesc interpretări felurite să capete 
definitiv o formă precisă și clară.

Va dispărea „atacul la portar*  ? Po
sibil. în orice caz, președintele 
F.l.F.A. se arată mult mai interesat să 
asigure o ordine desăvîrșită în com
petițiile ce sînt organizate sub egida 
forului ce-l conduce, decît să promo
veze exagerările unui stil de joc pro
priu țării sale...

Evident, mersul înainte al fotbalului 
o cere.

RADU VOIA

LA ÎNCHIDEREA EDIțlEI

BREMEN: ȚIRIAC ÎN SEMIFINALE 
LA DUBLU-MIXT

Făcînd pereche cu jucătoarea Helga 
Niessen (R.F. Germană), campionul de 
tenis al României, Ion Țiriac, s-a cali
ficat în semifinalele probei de dublu mixt, 
învingînd cuplul Rita Bentley (Anglia), 
G. Fassbender (R.F.G.) cu 6—2, 4—6, 6—4. 
Celelalte trei perechi calificate sînt : Jo
nes, Carmichael ; Orth, Drossart ; Star- 
kie, Drobny. în sferturi de finală la 
dublu masculin : Carmichael (Australia), 
Drobny (Anglia) — Țiriac (România), 
Pawlik (R.F.G.) 6—3, 4—6, 6—3. Finala la 
simplu femei se dispută între Helga Nies
sen și Ann Haydon—Jones.

Au lost dcîinitiv<i(c 
grupele €. Fi.

de iioelici pe Qlitiiți
BELGRAD, 17 (Agerpres). — G( 

mitetul de organizare a campionatele 
mondiale de hochei pe gheată, ce s 
vor desfășura la începutul lunii mai 
tie în Iugoslavia, a comunicat că 1 
această ediție vor participa 21 d 
echipe împărțite în trei grupe. Con 
ponenta acestor grupe a fost defin 
tivată astfel :

Grupa „A" : Cehoslovacia, Canad. 
R. D. Germană, Finlanda, Poloni; 
Suedia, S.U.A. și U.R.S.S. Cele 28 d 
jocuri ale acestei grupe se vor disput 
în „Hala Tivoli" din Ljubljana, cai 
are o capacitate de 12 000 de locur

Grupa „B" : Austria, Anglia, Elveti. 
R. F. Germană, Iugoslavia, Norvegi; 
ROMÂNIA și Ungaria. Meciurile vc 
avea loc pe stadionul „Șalat" di 
Zagreb, care are o capacitate de 8 0C 
de locuri.

Grupa „C": Bulgaria, Republica Sm 
Africană, Danemarca, Franța și Itali. 
Partidele acestei grupe se vor de: 
fășura în localitatea Jesenice.

înaintea jocurilor oficiale, repr< 
zentativele S.U.A., Canadei, Ungari’ 
și, probabil U.R.S.S., vor susține^mi 
citiri de verificare la Belgrad 
Ljubljana.

Întîlniri internaționale 
de hochei

• La Cortina D'Ampezzo s-a di 
putat meciul de hochei pe ghea 
dintre formațiile Rex Cortina (Itali 
și E.C. Kitzbuhel (Austria) contîr 
pentru „Cupa Alpilor". Hocheișl 
austrieci au obținut victoria cu scor 
de 4—0 (0—0, 1—0, 3—0).

• Reprezentativa secundă c 
hochei pe gheață a R. F. Germane 
întîlnit la Bad Nauheim selecționa 
Franței, pe care a întrecut-o cu scor 
de 8—3 (2—0, 4—1, 2—2).

• într-un alt meci internation. 
E.G. Dusseldorf a învins cu 9- 
(5—0, 2—2, 2—3) echipa canadiai 
„Flyers".

Finalistele „C. C. E.“ 
la baschet fete

Se cunosc cele două echipe ca 
își vor disputa finala „Cupei campi 
nilor europeni" la baschet feminii 
T.T.T. Riga și Slovan Orbis Praga. 
meciul retur al primei semifinale, di 
putat la Riga, baschebalistele sovi 
tice au întrecut pe Wisla Cracovia 
scorul de 58—49 (29—24) realizîi 
în cele două întîlniri un coșaver 
general favorabil de 111—106 (in p 
mul joc victoria revenise echipei p 
loneze cu 57—53).

Cea de-a doua semifinală dispute 
la Sofia între formațiile Slavia So 
și Slovan Orbis Praga a dat loc ur 
partide interesante în care bascii 
balistele bulgare au luptat pentru i 
facerea avantajului de 15 pun< 
(scor 67—52) luat în primul joc 
către Slovan Orbis. Echipa bulge 
a cîștigat cu scorul de 65—51 (36 
27), dar în finală s-a calificat foni 
ția cehoslovacă cu un coșaveraj 
118—117.

GOTEBORG: CONDIȚII IDEALI 
PENTRU C.M. DE PATINAJ VITE

Campionatele mondiale de patinaj 
teză (masculin) încep azi pe stadionul 
gheață Ullevi din Goteborg în cond 
meteorologice ideale : timp însorit și i 
de minus 5 grade. Dintre cei 38 de c< 
curenți, reprezentînd 15 țări, principa 
favorit este considerat aici olandezul / 
Schenk, care are șanse să repete p 
formanțele lui Sigge Eriksson (1955) 
Oleg Goncearenko (1959), singurii path 
tori care au reușit să cumuleze titlur 
de campioni europeni și mondiali. Șai 
sînt acordate și sovieticilor Matusevici 
Kaplan, ca și suedezului Johnny Nilss<

• Ieri, în cadrul antrenamentelor p< 
tru campionatele mondiale de schi de 
Oslo, cea mai bună săritură de la tra 
bulină a fost realizată de norvegiai 
Virkola — 78,5 m.
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