
IN DISCUȚIE: Calitatea I 
materialelor și echipamentelor | 
sportive (V)

De la aparatele
de gimnastică

la schiuri
Desigur că, lulnd In 

discufie calitatea mate
rialelor sportive, nu pu
team ocoli o lntllnlre cu 
produsele Combinatului 
de industrializarea lem
nului din Reghin. O sim
plă și „prescurtată" Înși
ruire a celor mai impor
tante produse ale secției 
de specialitate din Între
prinderea amintită mai 
sus este edificatoare. La 
C.I.L. Reghin se fabrică 
bărci de mai multe tipuri 
— concurs, agrement, șa
lupe (In prima categorie 
intrlnd schifuri, caiace, 
canoe și veliere), apa
rate de gimnastică — 
cal, capră, blrnă, spalie
re etc. — crose de ho- 
^Jței pe gheată, rachete 
pentru tenis de cîmp, su
lițe, trambuline, schiuri, 
popice etc.

„Intllnirea" despre care 
vorbeam mai sus a avut 
loc In biroul inginerului 
șef al CJ£; Reghin, tov. 
Emil Moldovan. Am dis
cutat, Intre altele, des
pre reproșurile pe care 
beneficiarii le-au făcut 
și le fac producătorilor. 
Iar aceste „reproșuri" au 
In vedere o mare parte

Regiona,'ă
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'dintre produsele (S.I.L. 
Reghin, produse care, In 
ultimul timp, au Înregis
trat unele scăderi la ca
pitolul CALITATE.

Și iată ce ni s-d răs
puns : „Este adevărat că 
unele dintre bărcile pe 
care le producem noi 
(referindu-se Ia schifuri, 
caiace, canoe, veliere 
etc) slnt depășite ca mo- 
dele — In raport cu ce 
se produce pe piața mon
dială, iar, uneori, calita
tea produselor noastre 
lasă de dorit. Dar pen
tru asta — să ne fie cu 
iertare — nu slntem nu
mai noi vinovat!, ci și 
beneficiarii. Spunlnd a- 
ceasta mă refer la spor
tivii fruntași și la antre
norii lor. Noi am avut, 
o dată, o consfătuire cu 
ei, consfătuire inițială în 
scopul de a afla care 
slnt cele mai noi cerințe 
și probleme In ce priveș
te producția ambarcațiu
nilor luate In discufie. 
Dar, mărturisim cu re
gret, n-am aflat mare lu-

V. PĂUNESCU

(Continuare în pag. a 3-a)
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Participanți de
Respectînd frumoasa 

tradiție creată de-a lun
gul celor șase ediții dis
putate pînă acum, la star
tul Concursului interna
țional al României, pro
gramat pentru sfîrșitul a- 
cestei săptămîni, vor fi 
din nou prezenti schiori 
de valoare. în fruntea 
listei participanților se 
află binecunoscuții ași ai 
schiului francez Leo 
Lacroix, Pierre Stamos și 
Michel Arpin. Dintre a- 
ceștia, Leo Laeroix a mai 
fost în țara 
anul 1961, 
„Concursului 
iar Pierre
1958, la „Cupa speranțe
lor" și în 1961, tot la 
„jubiliar". Loturi 
roase deplasează R. D.
Germană, Italia și Bulga
ria care, ieri, și-a anunțat 

nominal reprezentanții : 
Peter Anghelov, Mihail

noastră în 
cu prilejul 

jubiliar", 
Stamos în

valo-

antrenament

Foto :
P. Romoșan

Stadionul Tineretului 
din Capitală. Atleții de 
la Steaua, grupa sărito
rilor antrenată de Ion 
Soter, lucrează cu sîrg 
pentru concursurile din 
vară. Intre ei și campioa
na noastră mondială, IO- 
LANDA BALAȘ.

— De la 20 noiembrie, 
cină am Început perioa
da pregătitoare, și pină 
astăzi am efectuat 67 de 
antrenamente. Mă simt 
excelent, am foarte mul
tă poftă de lucru și sper 
ca In acest sezon să rea
lizez noi victorii pentru 
atletismul nostru.

— Obiective ?
— Doresc să cuceresc 

pentru a treia oară titlul 
de campioană a Europei 
și pentru a 10-a oară pe 
cel balcanic. De aseme
nea mă voi strădui să co
rectez recordul de 1,91 
m din 1961. Deocamdată 
atît I Restul: după pri
mele concursuri din pri
măvară...

S. S. E. NR. 2 BUCUREȘTI (F) Șl DINAMO BUCUREȘTI (M)1

valoare la Concursul internațional de schi

C. Tăbăraș, unul din reprezentanții tării noastre la Concursul international

Foto : R. Paul

Papanghelov, Razmil 
Pasmiev și Gheorghi A- 
tanasov. Oaspeții soîesc 
azi, urmînd ca mîine să 
efectueze primele antre
namente de acomodare pe 
pîrtiile din Poiana Bra
șov.

Schiorii noștri sînt ho- 
tărîți să aibă o compor
tare cît mai bună în com
pania valoroșilor adver
sari. De aceea, C. Tăbă
raș, K. Gohn, Gh. Bălan, 
N. Iovici, M. Bucur și 
ceilalți reprezentanți ai 
României s-au antrenat 
cu sîrguință, repetînd de 
nenumărate ori traseele 
de slalom cu scheme de 
porți variate.

în vederea acestor im
portante întreceri inter
naționale, în ultimele zile 
au fost luate 
șurile pentru 
să aibă cele 
condiții de

Temperatura ridicată, la- 
povița și uneori chiar 
ploaia au înrăutățit sta
rea pîrtiilor dar, datorită 
rîvnei cu care s-a lu
crat pentru reamenajarea 
pistelor, acestea vor fi 
găsite de participanți 
bine puse la punct. Exis
tă, deci, toate premisele 
ca tradiționalele ..inter-

naționale" să se desfă
șoare, ca de obicei, în 
condiții optime, spre bu
curia numeroșilor iubi
tori ai schiului care vi
neri la Poiana Brașov, 
sîmbătă la Predeal și du
minică din nou la Poiana 
Brașov, vor putea urmări 
întreceri deosebit 
spectaculoase.

de

Știința Timișoara—Rabotnicki Skoplje

60-57 (39-27) la baschet
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toate ma
ca schiorii 
mai bune 

participare.

TIMIȘOARA, 22 (prin 
telefon). La capătul u- 
nui meci frumos, în care 
inițiativa le-a aparținut 
permanent, studenții timi
șoreni au obținut victoria 
în fața baschetbaliștilor 
din echipa iugoslavă Ra- 
botnicki Skoplje, cu sco-

nil de 69—57 (39—27). 
Cele mai multe puncte 
le-au înscris fonescu 21 și 
D. Pușcașu 19 de la gaz
de, Chcrghiev 14, Geor- 
gevski 15 și Knenzev 15 
de la oaspeți (P. Arcan- 
coresp.).

I
1
I
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După întreceri viu disputate, și, în general, de un 
vel tehnic bun, apreciat de spectatorii din Cluj șl 
alati, a luat sfîrșit și cea de alX-a ediție a „Cupei 
tortul popular' la handbal. Pe lista câștigătorilor 
-au înscris numele Dinamo București la juniori 
entru prima dată) și S.S.E. nr. 2 București la juni- 
ire (pentru a doua oară consecutiv). Redăm mai jos 
!eva amănunte asupra ultimelor partide 
ri.

disputate

& CLUJ 22 (prin tele- 
>n de la trimisul nos- 
u). — Ultima zi a tur- 
eului feminin a progra- 
at cele mai disputate 
artide. Ele s-au desfă- 
îrat intr-un tempo cate

a entuziasmat 
si a contribuit 
propagandă pentru hand
bal. în primul meci
s-au intilnit formațiile 
Ș.S.E. 1 București și
Ș.S.E. Petroșenl. Vlcto-

publicul 
la o bună

ria le-a revenit bucu- 
reștencelor cu scorul de 
6—4 (1—2). Au înscris 

Aurelia Constandache 3, 
Paula Anghel 2 și Iuliana 
Nedelcu
reștence, 
și Lucia 
învinse.

Despre 
bine vă 
tia scorului. Ș.S.E. 2 
București — Liceul nr. 2 
Brașov 10—10 (5—6)i

0-1, 11, 1-2, 2-2,2-3, 2-4,

pentru bucu-
Maria Domșa 3 
Medrea pentru

! finală cel mai 
va vorbi evolu- 

scorului.

(Continuare în pag. a 2-a)

Dacă am putea auzi 
șoapta înghețată a Herăs
trăului am afla că priete
nii se numără... iarna. E 
un punct de vedere „per- 
sonal“, dar nu tocmai lip
sit de adevăr. Cînd vine 
gerul, copiii și 
vizitatori se retrag 
școli sau la gura 
sportivii adoptă 
iar lacul rămîne 
cu prietenii lui 
tornici, maiștrii de 
sau marangozii, cum 
se mai spune, l’e aceș
tia din urmă îi pofi găsi 
în fiecare zi de iarnă la 
cluburile nautice, înșirate 
ca o salbă în jurul He-

bătrinii 
pe la 
sobei, 
bacul, 

doar 
s ta

berei 
li

răstrăului, căutînd să des
copere așa-zisul elixir 
micilor nave...

Am intrat la clubul 
lingă ecluză, „Voința",

al

de 
să

stau de vorbă cu maistrul 
Matiaș, care de mai bine 
de 15 ani și-a transferat 
aici „domiciliul stabil".

— Ce mai faci. nea 
Matei ?

— Mingii și eu bărcile... 
Mingîiatul ăsta repre

zintă o muncă susținută, 
plină de pricepere și pa
siune, menită să dea băr
cilor o viață cît mai lungă. 
E'ea Matei a îndrăgit-o 
încă de mult, de pe cînd 
a copilărit prin părțile 
Reghinului. Nu și-ar fi 

schimbat meseria pentru 
nimic în lume. Ii place 
nespus ele mult să pună 
..diagnosticul" precis, de 
cite ori i se prezintă vre
un „caz", apoi să „vin
dece" rănile caiacelor, ca- 
noelor sau schifurilor, 
^i — așa după cum am 
auzit — se desparte cu 
durere de ele, atunci cînd 
nu mai e nimic de făcut.

— Astă-toamnă am fost 
nevoit să scot la „reformă" 
trei caiace: două sinipluri 
și un dublu. Erau prea 
„bătrîne", de prin *52. 
N-am putut să le salvez. 
Păcat l

— Și n-ai salvat 
acum nimic?

—- Am reușit de 
ori și m-am bucurat
Imi aduc aminte că

pînă

cîleva 
mult, 

am

N. MARDAN

(Continuare tn pag. a 2-a)

Unele probleme privind îndrumarea secțiilor
pe ramura

în buna funcționare a 
unei secții, împletirea ar
monioasă a măsurilor 
tehnice, educative și or
ganizatorice reprezintă 
chezășia rezultatelor su
perioare.

Numeroase antrena
mente se ratează sau se 
realizează cu efecte mi
nime, datorită unor ne
glijențe de ordin admi
nistrativ. De aceea, con
troalele desfășurate de 
consiliile cluburilor și 
asociațiilor sportive sau 
de organele locale 
ale UCFS trebuie să a- 
corde toată atentia asi
gurării din timp a aces
tor condiții hotărîtoare 
în buna desfășurare a 
muncii în secții.

Organele locale 
UCFS vor trebui să 
fășoare o activitate 
mai susținută pentru
tinua consolidare a ba
zei materiale, pentru 
creșterea veniturilor, pen
tru asigurarea integrală 
a finanțării secțiilor de 
performantă în concor
dantă cu planurile sta
bilite.

Jn această perioadă o

ale 
des- 
mult 
con-

de sport in această perioadă (II)
serie de federații și chiar 
unele consilii regionale 
ale UCFS au organizat 
sau organizează diverse 
cursuri și consfătuiri cu 
antrenorii principalelor 
secții, mai ales în disci
plinele olimpice (atle
tism, gimnastică, natatie, 
fotbal, box, baschet etc.), 
fapt care va contribui 
fără îndoială la realiza
rea unei orientări meto
dice unitare, ta generali
zarea experienței pozi
tive, la ridicarea nivelu
lui profesional al cadre
lor de specialiști. Este 
necesar ca organele regi
onale ‘ ’
siliile 
rifice 
zenta 
dre la cursurile și tabe
rele centrale si să orga
nizeze apoi consfătuiri și 
dezbateri oe plan local 
pentru a împărtăși in
dicațiile si noutățile me
todice tuturor cadrelor 
de tehnicieni. Un pre
țios aiutor în munca 
practică a tehnicienilor 
îl constituie publicațiile 
de specialitate si bule
tinele editate de Consi-

ale UCFS și con- 
cluburilor sâ valo- 
cît mai bine pre- 
unor asemenea ca-

liul General al UCFS. 
Este necesar ca și în a- 
cest domeniu să se ia 
măsuri mai eficiente pen
tru o mai bună valorifi
care a acestor docu
mente.

Controalele efectuate 
în acest început de an 
vor trebui să acorde mai 
multă atenție ordinei în 
documentele de planifi
care a procesului instruc
tiv-educativ, în funcție de 
particularitățile diverse
lor ramuri sportive și în 
funcție de indicațiile fie
cărei federații în parte. 
Constatările instructori
lor tehnici ai Consiliului 
General al UCFS dove
desc că în materie de 
planificare există încă u- 
nele fenomene negative. 
Dintre acestea, cele mai 
frecvente sînt : formalis
mul unor planuri, care 
se manifestă mai ales în 
lipsa lor de concordantă 
cu realitatea si core se 
întocmesc pentru că „se 
cer", precum și inexisten
ța planurilor individuale 
pentru sportivii nomina
lizați si de oersoectivă.

Mai pot fi enumerate,

în aceeași ordine de idei, 
confuziile care există 
încă în ceea ce privește 
planificarea procesului 
instructiv-educativ, lipsa 
de legătură (care se re
marcă deseori) între pla
nurile de perspectivă și 
cele curente, între pla
nurile generale și cele 
individuale.

De aceea, nu rareori 
conspectul de lecție a- 
pare ca o piesă complet 
izolată, fără nici o le
gătură cu documentele 
de perspectivă. De aci se 
ajunge la antrenamente 
șablon, lipsite de varie
tate, sărace în mijloace, 
egale în formă și conți
nut pentru TOȚI sporti
vii secției și deseori cu 
o durată si densitate re
duse, precum și la alte 
asemenea semne ale lu
crului de mîntuială...

Controlul antrenamen
telor trebuie să fie com-

ION BALAȘ 
vicepreședinte al Consi
liului General al UCFS

(Continuare în pag. a 2-a)



Intensă activitate pugilistică
• Joi, începînd de la ora 19, se va 

disputa în sala clubului S.P.C. din str. 
Guttenberg nr. 1 prima gală din ca
drul concursului republican de ^cali
ficare seniori — faza orășenească. în 
program figurează 13 meciuri.

« Campionatul republican de^ ju
niori, etapa pe Capitală, se află în 
plină desfășurare. Duminică, de la 
ora 9,30, va avea loc în sala Casei de 
Cultură a raionului T. Vladimirescu 
(str. Turturele) prima semifinală a 
competiției.

• La Suceava s-au disputat, de cu
rînd, întrecerile etapei regionale a 
campionatului de juniori și a con
cursului de calificare — seniori. Au 
participat pugiliști din Botoșani, Va
tra Dornei, Cîmpulung Moldovenesc, 
Fălticeni și Suceava. Iată cîștigătorii : 
Juniori I : I. Stefeliga (C-lung Moldo
venesc), N. Bighiu (V. Dornei), A. 
Haila (Suceava), Gh. Aninoasa (Bo
toșani), V. Stan (Suceava), V. Bălan 
(Fălticeni), V. Istrate (Suceava), Gh. 
Lipan (Suceava), V. Eftimie (Sucea
va), I. Apostol (Botoșani). Juniori II : 
Cojocaru (Fălticeni), M. Brădățeanu 
(Fălticeni), V. Hapenciuc (Suceava), 
V. Apetri (Botoșani), C. Andreiș (V. 
Dornei), L. Grădinar (Botoșani), Gh.

Pui (Suceava), N. Solcan (Suceava), 
P. Seară (Botoșani). Seniori : V. Gian- 
da (V. Dornei), I. Roșcalati (V. Bor
nei), M. Dincă (Fălticeni), V. Dum
bravă (C-lung Moldovenesc), M. Sei
bel (Botoșani), L. Ghirilă (Botoșani), 
I. Onofrei (Botoșani), V. Leonte (Su
ceava), I. Drambă (Suceava).

B. ROBERT — arbitru

în zilele de 18, 19 și 20 februa- 
desfășurat la Giurgiu întrece-

•
rie s-au
rile fazei regionale a campionatului 
republican de juniori. Iată campionii 
regiunii București : Juniori I : I. Pe
tre (Vidra), V. Julea (Tr. Măgurele), 
P. Megiba (Giurgiu), I. Crăciun (Că
lărași), F. Budu (Călărași), Șt. Florea 
(Oltenița), M. Crețu (Oltenița), D. 
Dumitru (Vidra), E. Spildă (Tr. Mă
gurele), P. Ionescu (Giurgiu). Juniori 
II : C. lrfam (Giurgiu), C. Petre (Vi
dra), V. Voicu (Giurgiu), P. Merișan 
(Tr. Măgurele), N. Turcan (Giurgiu), 
P. Radu (Giurgiu), I. Ilie (Călărași), 
T. Stoica (Călărași), P. Cernat (Tr. 
Măgurele), I. Ștefan (Răcari).

P. EPUREANU — arbitru
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5

(Urmare din pag. I)

refăcut acum doi ani un caiac rupt in 
două. Mai de curînd, am transformat 
un caiac de 4 într-unul de dublu. 
Operația a fost destul de grea pentru 
că ambarcația — ciocnită de un vapo
raș — fusese despicată în trei locuri.

Nu sînt laude. Matias este prețuit de 
ceilalfi marangozi de pe Herăstrău, care 
și ei au performante meșteșugărești. 
Uneori fac sfat, cite doi, cite trei, pen
tru a duce la bun sfirșit o reparație 
mai marc. La asemenea schimburi de 
experiență îi poți găsi pe „decanul* de 
vîrstă al maiștrilor de bărci, Gheorghe 
Islai, de la „Metalul*, pe Toma Ciu- 
doiu, de la Clubul sportiv școlar, pe 
Paul Costică de la S.S.E. 2, pe .Alexan
dru Voicu de la „Olimpia*, pe Mihai 
Matei de la „Știința*, și alții. Participă 
din cînd în cind și „bobocii* Marin 
Constantin și Ilie Ștefan, care se stră
duiesc se deprindă cit mai repede și 
mai bine meseria.

— Ar fi bine, ne spune nea Matei, 
ca toți să trecem măcar o dută pe la 
școala Reghinului. Eu și Gheorghe am 
fost acum cîțiva ani pe acolo și ne-a 
prins bine. Și-ar mai fi bine...

— De ce te-ai oprit, nea Matei?
— Păi, mi-e să nu se supere cîțiva 

dintre sportivii noștri de la Voința (și nu 
numai ei), că-i vorba de critică. Dar 
pentru că i-am dat drumul... Și-ar mai 
fi bine ca toți sportivii să-și iubească 
bărcile, să aibă grijă de ele, să nu le 
facă necazuri în plus.

— Cum adică?
— Uite, noi avem 

bărci. Multe dintre ele 
dar care totuși puteau 
30 dintre ele nu arată de loc cum 
trebuie. Sînt în reparații capitale. La 
multe le-am dibuit meteahna și pot spun» 
că stau bine cu planul. Pînă pe la 
mijlocul lui martie le termin pe toate. 
Dar cazurile de reparații capitale pu
teau fi mult mai puține, dacă unii 
dintre sportivii noștri ar fi fost mai

la club 50 da 
destul de vechi, 
arăta mal bine.

VEȘTI DIN TARA
asociației

Cisnădie a
CISNĂDIE. Consiliul 

sportive Bumbacul din 
organizat campionatul asociației la 
tenis de masă și tir.

în întrecerile de tenis de masă s-au 
evidențiat în mod deosebit Dumitru 
Maricuță, Ion Cloța și Ion Racolța. |

Iancu Boțocan-coresp.

DOICEȘTI. Recent a avut loc cons
tituirea asociației sportive la între
prinderea de prefabricate din beton 
celular autoclavizat. Consiliul noii aso
ciații și-a întocmit un plan de activi
tate și și-a propus atragerea tuturor 
salariaților în practicarea voleiului, a 
tirului, a șahului, a tenisului de masă, 
fotbalului ș.a.

Constantin Dicu-coresp.

CURTEA DE ARGEȘ. Pentru acti
vitatea sportivă desfășurată în 1965 
asociația sportivă Foresta, de pe lingă 
grupul școlar forestier din Curtea de 
Argeș, a primit fanionul de asociație 
fruntașă pe raion. Este o răsplată 
binemeritată pentru membrii consiliu
lui, care au desfășurat o rodnică ac
tivitate în anul care a trecut.

Emanoil Sterescu-coresp.

Unde probleme privind îndrumarea secțiilor 
pe ramură de

(Urmare din pag. 1)

im- 
ea 
ds 
ur- 
cel
nu

sport în această perioadă (11)

buni gospodari, mai atenți la antrena
mente sau concursuri. Este vorba de 
o bună întreținere curentă, de grija de 
a nu lovi ambarcația. De altfel, cunoaș
tem cu 
curentă 
știincios 
treținere 
iarna.

toții adevărul că întreținerea 
și cea periodică, făcută can
in timpul verii, duce la o tn- 
sezonieră mult mai ușoară

— Frei să ne dai cîteva nume de 
snortivi certati cu spiritul gospodă
resc ?

— Mai bine să vă dau cîteva nume 
de tineri al căror exemplu merită să 
fie urmat în această privință. Vreau 
să-l laud pe caiacistul Radu Matei și pe 
schifistul Cornel Năstăsescu, Ion și Du
mitru Popescu, Rodica Prună, care știu 
cum se întreține bine o ambarcație.

Apoi, nea Matei nu m-a lăsat pînă 
nu am trecut prin cele două garaje, în 
care 
fectă 
Mi-a 
care 
și-au 
mita 
piu, tip „Bujeniță“, cu actul de naștere 
datînd din 1950, 
tip Reghin, care 
cursa de mare fond pe Dunăre și alteia 
toate încă bune de antrenament. Pri
vește la ele cu puțină melancolie, cum 
s-ar uita la băncile de școală, unde au 
stat și au învățat „cartea padelatului“ 
generații de tineri sportivi.

Am revenit în atelierul unde începuse 
discuția noastră, atelier în care se sim
te atît de btne meșterul, pentru că în
căperea e nouă și bine utilată. Se află 
aci mulțime de unelte și de materiale 
puse la îndemînă pentru ultimele repara
ții. Tejgheaua de tîmplărie, fierăstraie- 
le, rindelele, dălțile, polizorul, pensulele 
și cutiile de lac, sulurile cu pinză și 
multe altele îl așteaptă, parcă, mus- 
trîndu-mă pentru vizita mea prelungită. 
II las pe nea Matei să-și continue repa
rația la un caiac. Trebuie să înlocuiască 
pînza, să facă alt palonier, să mai cer
ceteze carlinga... La sfirșitul lui martie 
sau începutul lui aprilie toate ambar- 
cațiile se vor prezenta în cele mai 
bune condiții, vor ieși pe porțile gara
jelor, pentru 
Herăstrăului 
spre primele 
dalii.

Medalii ce 
cestei munci

ambarcațiunile așteaptă în per- 
ordine să-și... reia activitatea, 

arătat și cîteva bărci veterane 
mulțumită unei întrețineri bune 
prelungit cu mult viața peste ti

de vîrstă obișnuită : un caiac sim-

un caiac dublu, 
a participat la

a brăzda din nou apele 
și ai purta pe sportivi 
victorii, spre primele me-

vor cuprinde și aurul a- 
anonime.

plex, să cuprindă toate laturile și 
mai ales să nu fie făcut în fugă ! 
Particularitățile activității noastre 
pun, pentru a-fi face o idee, fie 
chiar și sumară, asupra muncii 
instruire în cadrul unei secții, să 
mărești activitatea de-a lungul a 
puțin un ciclu săptămînal. Deci
„trecere" pe la antrenamente, ci 
control efectiv, îndrumare competentă!

Colectivele însărcinate cu controlul 
de către consiliul clubului, aso
ciației sau organele UCFS vor trebui 
să acorde toată atenția tuturor pro
blemelor ce condiționează bunul mers 
al unei secții, să le constate și mai 
ales să le REZOLVE pe loc.

O atenție sporită trebuie acordată 
problemei EFECTIVELOR pe care le 
cuprinde o secție.

în această privință vom insista asu
pra necesității existenței echipelor și 
grupelor de juniori și copii, creării 
propriilor pepiniere de cadre.

Un fenomen îngrijorător îl consti
tuie și marele număr de ABSENȚE de 
la antrenamentele unor secții. O cer
cetare mai atentă a acestei situații 
arată că ea se datorește mai puțin 
unor cauze disciplinare și mai mult 
unor cauze organizatorice, nerezol
vate de către cei în drept. Aseme
nea antrenamente fărîmițate se reali
zează. de obicei, acolo unde colecti
vele sînt eterogene, cu profesii, func
ții și locuri de muncă diferite. Exem
plul echipei feminine de volei a clu
bului Metalul, tratat recent în coloa
nele ziarului „Sportul popular" nu 
este, din păcate, singular.

De aceea, unul din imperativele ac
tuale este asigurarea antrenamente
lor cu EFECTIVE COMPLETE, îndeosebi 
la secțiile fruntașe. Fără îndeplinirea 
acestor cerințe elementare este greu 
de conceput realizarea sarcinilor ce 
se pun în această etapă sportului 
performanță.

Controalele efectuate vor trebui __ 
aibă în vedere respectarea integrală, 
mai ales la secțiile de valoare repu
blicană, a cerințelor de sporire a nu
mărului de antrenamente, a volumu
lui și intensității acestora, consecință 
a schimbărilor intervenite pe plan 
mondial în metodica antrenamentu
lui și, în același timp, condiție indis
pensabilă pentru obținerea unor re
zultate care să țină pasul cu perfor
manțele cele mai bune din lume.

întocmirea unor planuri corespun
zătoare, fixarea unor obiective rea
liste, alegerea probelor de control, 
stabilirea normelor, folosirea judici
oasă a datelor medicale cer temei
nice cunoștințe și ridică, zi de zi, în 
fața tehnicienilor numeroase proble
me, în core vor trebui să primească 
- prin controalele efectuate - asis
tența necesară.

Deoarece perioada pregătitoare re
prezintă fundamentul pe care se vor 
clădi performanțele din perioada com- 
petifională, este necesar ca ea să se 
caracterizeze printr-o sporire conti
nuă atît a numărului de antrenamente 
dintr-un ciclu săptămînal, cît și prin 
creșterea gradată a volumului, inten
sității și mai ales a densității lecțiilor 
de antrenament. Nu rareori s-a con
statat că la unele sporturi pauzele 
dintre exerciții sînt nepermis de mari 
și reduc considerabil cantitatea de 
lucru EFECTIV.

Tn ultimul timp, tot mai des, o serie 
de antrenori au subliniat în presă ne
cesitatea sporirii preocupărilor pen
tru realizarea unei pregătiri fizice 
superioare la nivelul cerut de per
formanțele mondiale. De aceea, pon
derea factorilor antrenamentului în 
această perioadă pune probleme cu

//7 curînd pe ecrane |
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totul deosebite și poate fi chiar hotă- 
lîtoare pentru tot anul competițional.

în scopul realizării unei pregătiri 
superioare este absolut obligatoriu, 
chiar pentru sporturile de sală, ca în 
această perioadă să se efectueze cel 
puțin 1-2 antrenamente în aer liber, 
indiferent de condițiile meteorologice, 
folosind din plin factorii naturali pen
tru fortificarea organismului.

Folosirea unor mijloace variate 
cum ar fi halterele, fracțiunile în 
brațe, helcometrele, mersul pe schi 
(fond), lucrul cu materiale îngreunate 
și altele sînt absolut obligatorii pen
tru această etapă.

Este de la sine înțeles că alegerea 
acestor miiloace și volumul folosirii 
lor variază de la un sport la altul.

O atentie sporită trebuie acordată, 
în această perioadă, numărului mare 
de. repetări. Sutele și miile de repe
tări pentru dezvoltarea calităților fi
zice și pentru perfecționarea proce
deelor tehn ce reprezintă calea sigu
ră a viitoarelor succese.

Din păcate, nu puțini sînt acei an
trenori care, considerînd factorul teh
nic ca primordial, au „tehnicizat" ex
cesiv, în unele ramuri de sport, orien
tarea și conținutul antrenamentelor, 
ceea ce a dus la neglijarea celorlalți 
factori nu mai puțin importanți (pre
gătirea fizică și uneori chiar și mo
rală la gimnastică, scrimă, box etc.). 
Acest fapt s-a reflectat negativ în re
zultatele care, de multe ori, au fost 
sub nivelul posibilităților pe care le 
au unii sportivi. Este știut că o teh
nică, oricît de perfectă ar fi ea, nu 
va putea da rezultate dacă nu este 
însoțită de o excelentă pregătire fi
zică și morală.

Toate aceste sarcini, enumerate 
destul de sumar, specifice acestei pe
rioade, trebuie să ducă în ultimă in
stanță la realizarea unui înalt nivel 
de pregătire, la intrarea într-o formă 
corespunzătoare chiar de la începu
tul perioadei competiționale. Aceasta 
trebuie să-și găsească reflectarea în 
nivelul tot mai ridicat al campiona
telor republicane, ca și la viitoarele

confruntări internaționale ale sporti
vilor noștri.

Forma bună de la începutul sezo
nului compefițional poate și trebuie 
să fie menținută și crescută printr-uw 
regim rațional al pregătirii, printr-o 
igienă corespunzătoare cerințelor de 
refacere a energiei fizice și nervoase 
depuse în antrenamente și la com
petiții, prin disciplinarea vieții perso
nale, prin echilibrarea raportului din
tre efort și odihnă.

_ Tn această direcție un cuvînt hotă- 
rîtor trebuie să-l aibă medicii clubu
rilor, ale căror atribuții au sporit, de
pășind de mult limitele medicinei 
„clasice*.

★
Munca antrenorului este deosebit 

de complexă, cuprinzînd aspecte din
tre cele mai variate, tehnice și peda
gogice, organizatorice și administra
tive. De aceea, asistența și îndruma
rea acestei munci își are exigențele 
sale.

îmbunătățirea controlului Ia nive
lul secțiilor, unde - în fond - se de
cide atît lărgirea bazei de masă cit 
și ridicarea nivelului performanțelor 
sportive reprezintă una din princi
palele sarcini ale etapei actuale.

Consiliile regionale și raionale ale 
UCFS, cluburile sportive, vor trebui să 
ia toate măsurile necesare pentru ca 
acțiunile de control să se desfășoare 
sistematic, după planuri tematice în
tocmite în concordanță cu obiectivele 
organului UCFS respectiv.

Controlul are ca scop general 
sprijinirea celor controlați, prevenirea 
lipsurilor în muncă, generalizarea ex
perienței pozitive, într-un cuvînt, ri
dicarea sub toate aspectele a nive
lului muncii.

Consiliile regionale ale UCFS au 
datoria să mobilizeze comisiile pe 
ramură de sport pentru ca acestea 
să-și exercite din plin principala lor 
atribuție : îndrumarea și controlul 
muncii în secțiile pe ramură de sport, 
contribuind astfel la ridicarea perfor
manțelor sportive în noul sezon com- 
petitional.

Margareta Perevoznic a cîștigat 
turneul feminin de șah din Capitală

Cu disputarea ultimei runde, a fost 
desemnată cîștigătoarea turului femi
nin de șah din Capitală. Ea este jucă- 
toarea ieșeană Margareta Perevoznic, 
care termină cu 1/2 P- înaintea urmă
toarei clasate, Suzana Makai (Oradea).

în partidele- de aseară, ultimele 
din programul întrecerii, au predo
minat rezultatele de egalitate. Remiza 
a fost consemnată în întîlnirile Rădu- 
canu — Perevoznic, Teodorescu — 
Jianu, Reicher — Pogorevici. O sin

gură partidă decisă : Baumstarck â 
cîștigat la Brantsch. S-a întrerupt par
tida Desmireanu — Ionescu, ea ur- 
mînd să fie încheiată azi dimineață.

Iată clasamentul : Margareta Pere
voznic 71/2, Suzana Makai 7. Eleonora 
Jianu 6%, Margareta Teodorescu 6, 
Gertrude Baumstarch 5y2, Rodica 
Reicher 5, Maria Desmireanu 4 (1), 
Elena Răducanu și Maria Pogorevici 4, 
Marieta Ionescu 3 (1), Heidrun 
Brantsch l1/2.

S. S. E. NR. 2 BUCUREȘTI (F) Șl DINAMO BUCUREȘTI (M)
AU CUCERIT „CUPA SPORTUL POPULAR" LA HANDBAL

(Urmare din pag. 1)

3-4, 3-5, 3-6, 4-6, 5-6, 6-6, 7-6, 7-7, 
7-8, 8-8, 8-9, 9-9, 9-10, 10-101 A fost 
un joc de uzură, dar în ciuda nervo
zității jucătoarelor spectacolul spor
tiv nu a pierdut din calitate. Au în
scris Aurelia Butan 5, Elisabeta Dia- 
conu 3, Elena Savu și Ștefania Oan- 
cea pentru Ș.S.E. 2, Lucreția Neagoe 
4, Marcela Oțetea 2, Marioara Pepene 
2, Elena Postelnicu și Elena Seceleanu 
pentru brașovence.

Teatrul „C. I. Nottara“
prezintă

în fiecare săptămînă în zilele de : 
luni, marți și miercuri la orele 20, 
alternativ, pe scena Teatrului Evre
iesc de Stat, str. luliu Barasch nr. 
15, telefon 21.36.71, spectacolele

„SCAUNELE*-

de Eugen Ionescu

„OPT FEMEI*

de Robert Thomas

Și
„SONET PENTRU O PĂPUȘĂ' 

de Sergiu Fărcășan

Clasamentul: 1. Ș.S.E. 2 Buc. !
puncte î Liceul nr. 2 Brașov 5 p ; 3 
Ș.S.E. 1 Buc, 2 p; 4. Ș.S.E. Petroșen 
0 p. în ce privește desemnarea cîști 
gătoarelor, conform regulamentului 
s-a recurs la calcularea vîrstei. Aces 
criteriu le-a dat cîștig de cauză ju 
cătoarelor de la S.S.E. nr. 2 Bucu 
rești cu... 3,6 zile față de brașovence?

G. ȘTEFĂNESCU
• GALAȚI 22 (prin telefon de Ia tri 

niisul nostru). Dintre meciurile ultime 
etape, cel dintre C.S.Ș. București și Lie 
nr. 2 Brașov, decisiv pentru locul 2, <' 
fost, poate, cel mai pasionant din aces 
turneu, în special ca evoluție a scorului 
Ambele echipe au depus mari efortur 
pentru obținerea victoriei și aceasta i 
surîs pe rînd fiecăreia. La început, sco 
rul s-a menținut egal cîteva minute, apo 
C.S.Ș. s-a impus din nou prin varietate; 
și eficacitatea acțiunilor la semicerc ș 
a luat conducerea : 9—5 în min. 20. îr 
finalul reprizei însă, forța de șut a bra 
șovenilor și-a spus cuvîntul : 10—10. L; 
reluare, scorul oscilează mult timp 
10—13 (min. 33), 15—15 (min. 44), 15—1! 
(min. 51), 17—19 (min. 51) și 19—19 (min 
54). De aici, C.S.Ș. se desprinde și cîș 
tigă cu 21—19 (10—10). Au marcat : Preoți 
8, Mihăilescu 5, Dinca 3, Penescu 2 
Cernea 2 și Niculescu, respectiv Bota 7 
Șarpe 4, Bidu 3, Coman 2, Oprescu 2 ș 
Vitalis.

Dispunînd de S.S.E. Tg. Mureș ci 
16—12 (10—7), Dinamo București a ter 
minat finala neînvins și a cucerit astfe 
trofeul, pe merit. în partida de azi, îi 
ciuda rezistenței mureșenilor și a sco 
rului strîns, bucureștenii au obținut sigu 
victoria, avînd mereu inițiativa în jo
și conducerea pe tabela de marcaj. S.S.E 
a avut perioade de revenire (10—9 îi 
min. 37 și 16—12 în final), dar n-au putu 
realiza mai mult. Autorii golurilor 
Dan 5, Sora 3, Diculescu 2, Mera 2 
Pleznicude 2 și Viezure 2, respectiv Ciu 
tac 4, Mureșan 3, Brandhoffer 3 și Stoic; 
2. Clasamentul : 1. Dinamo 6 p ; 2. C.S.S 
4 p ; 3. Lie. nr. 2 2 p ; 4. S.S.E. 0 p

C. ANTONESCU



FOTBAL

La Baia Mare „barometrul'* indică optimism, dar■■■

începem acest reportaj-anchetă no- 
tînd rezultatele unui micro-sondaj 
tăcut în rîndurile iubitorilor de fot
bal din Baia Mare. La întrebarea 
„Credeți că Minerul va (re)promova 
anul acesta in categoria A ?“ adre
sată la 100 de amatori de fotbal din 
diferite medii de producție, mineri, 
doctori, tehnicieni, elevi, am primit 
următoarele răspunsuri:

— Cred că Minerul va juca la 
toamnă în Al (96 de răspunsuri).

— Ori ai noștri, ori Jiul. (Un răs
puns — după cum vedeți, nedecis).

— Jiul va promova. Are meciul 
decisiv, cu Minerul Baia Mare, la Pe- 
troșeni. (Trei răspunsuri).

Am început rîndurile de fată cu 
rezultatul acestui sondaj nu întîm- 
plător, ci pentru a arăta, de la în
ceput, care este starea de spirit a 
masei iubitorilor de fotbal din Baia 
Mare. După cum ati văzut, „baro
metrul" indică mult optimism. Multe 
speranțe. Sînt oare speranțe justifi
cate, cu acoperire în temeiuri reale, 
palpabile ? Rîndurile de mai jos își 
propun să 
bare.

A", cu niște principii drepte și tari 
ca otelul.

„Cine dă tot la antrenament, cine 
este in formă și-și merită locul în 
echipă — acela va juca". „Compro
misuri în alcătuirea echipei, în care 
jucători „cu nume" să fie senatori de 
drept, indiferent de forma și gradul 
lor de pregătire, eu n-am să fac". 
„Trebuie să reabilităm fotbalul băi
mărean pentru a respecta tradiția 1“

La această oră, frazele de mai sus 
— aparent pretențioase ■— sînt gi
rate de o muncă exemplară de pre
gătire a returului. I-am văzut la an
trenament pe Pînzaru, Drăgan, Sasu, 
Miculaș, Soo, Pop, Vaida ș.a. Aveau 
treningurile negre ca pămîntul, iar 
unii dintre ei erau murdari cu noroi 
și pe față. Cu cei doi antrenori, Ga
liș și Harmati, între ei, lucrau vîrtos, 
deși bocancii intrau in întregime în 
noroi. După antrenament, am asistat 
la un supliment de șuturi la poartă, 
Sasu—Soo, de circa oră. Acum — 
mi-am zis — cînd mingea cîntărește 
un kg și bocancul două, acum se

Adunînd orele de la facultate 
durata drumurilor, nu vedem in 
drul cărui orar de zi se mai poate 
trena acest jucător. Situația are 
aspect pe cit de serios pe atît de 
probabil și ne întrebăm: cum
putut preta asociația sportivă Mine
rul Baia Mare la această uluitoare 
combinație ?

cu 
ca- 
an- 
un 
re- 
s-a

CAUSA CAUSORUM

Este un fapt recunoscut de majori
tatea antrenorilor de fotbal din Baia 
Mare: în toamna care a trecut, fot
balul băimărean a cam bătut pâșul 
pe loc. Cauze, explicații — cu zecile.

Una, însă, a cărei realitate evi
dentă o întîlnești într-un singur tur 
de oraș, este determinantă : nu există 
terenuri de fotbal I Nu există I Pur și 
simplu. în afara stadionului — nedat 
la ora asta în exploatare pentru a nu 
se distruge gazonul — în oraș există 
un singur teren pentru jocuri și an
trenamente : Constructorul.

Cîte echipe au acces la el ? Opt I

,AVEM

răspundă la această între-

O TRADIȚIE! O PUTEM 
UITA 2"

toamna lui '37. La noi la■ ;Era în
Baia o venit F. C. Rapid. Faină echi- 
oă. O dat meci de campionat cu ai 
noștri, cu Phonixu'. Tătă arena era 
alină. No-nceput bine meciu' și Păcu- 
■aru.de la București, o șivirit un gol. 
Ăștia ne mincă, mi-am zis atunci. 
Dar băieții noștri or fost de altă pă- 
ere~. Or egalat. Și nu numai atît. In 
■epriza a doua numai ce-1 văd pe 
îeremi III că ■■
tari șl pușcă un șut strașnic de la 
10 m. Petrică 
rantera după 
ipărut, paică-1 văd și acum, Vintilă, 
uca-l-aș, care o făcut o foarfecă și o 
'irit mingea tocmai în liălălalt colț 
îl porții. Și gata o fost: 2—1 I Ai 
roștri or bătut F. C. Rapidu' I Mare 
teci“.
Această nostalgică cronică orală am 

iuzit-o de la un bătrîn miner din Să- 
ar, acum pensionar. Un mare pasio- 
at al 
5 de

Dar,
urne
xistat întotdeauna o mare și sta- 
ornică dragoste (azi mai înflăcărată 
a oricînd) pentru jocul cu balonul 
□tund. Cu legitimă mîndrie, marto
ri de odinioară al
. C. Rapid ne-a

noi, băimărenii,
al. O putem oare 
it că la această 
e față Sasu, Pînzaru, Drăgan, Bai 
t comp, ca să audă întrebarea mo- 
ilui miner și să-i citească 
in ochi).

driblează cîțiva adver-

Radulescu s-o țipat ca 
el, dar in fața lui o

fotbalului căruia și azi, după 
ani, i-a rămas credincios.
mai presus de performante, 

și statistici, in Baia Mare a

partidei Phonix — 
declarat: „Avem 
o tradiție în fot- 

uita ?“ (Am regre- 
discuție n-au fost

emoția

NU !" - RĂSPUNDE PAUL GALIȘ

băimă- 
la în-

Fostă vedetă a fotbalului 
ian. Paul Galiș se află de 
teierea primei părți a campionatu- 
i la cîrma echipei Minerul. Are 
nduri mari, speranțe îndrăznețe, pe 
re, cu multă luciditate, își dă sea- 
a că nu le poate vedea înfăptuite 
>cît susținute de multă, foarte multă 
uncă. Și cum munca cu oamenii, cu 
tbaliștii în special, este o muncă 
ficilă, a pornit la drum, „drumul 
re înalta societate... a categoriei

DINAMO BUCUREȘTI ȘI-A ÎNCEPUT 
DOUĂ VICTORIITURNEUL CU

în cadrul turneului pe care îl în
treprinde în țările calde, Dinamo Bucu
rești a susținut vineri 18 februarie 
primul meci întîlnind, la Tripoli, 
selecționata Libiei. Victoria a revenit 
echipei noastre cu scorul de 
(1—0). Autorii golurilor : Ene și 
zea.

*n meci revanșă, duminică, la 
gbazi, Dinamo a întrecut din

2—0 
Gro-

Ben-
nou

Libiei, de astă dată cu
1—0 (l—0). Autorul go-

selecționata 
scorul de 
lului : Ene.

în continuarea turneului, dinamo- 
viștii bucureșteni joacă azi, la Alger, 
în nocturnă, '.u selecționata Algeriei 
(meciul începe la ora 22,30 — ora 
Bucureștiuluij urmînd ca vineri și du
minică să susțină ultimele două me
ciuri ale turneului în Tunisia.

RAPID A PLECAT ÎN IRAN
altă 
plc- 
Este 
RA- 
curs

pe vremea cînd Minerul se afla in cate- 
băimărene în plutonul celor mai bune 

tara noastră ?

După Steaua și Dinamo o 
echipă bucureșteană de fotbal a 
cat într-un turneu peste hotare, 
vorba de liderul campionatului, 
PID BUCUREȘTI care, dînd
unei invitații venite din partea Fede
rației de fotbal din Iran, va susține 
trei meciuri în această țară.

Turneul feroviarilor începe la 25 
februarie cînd ei vor întîlni formația 
Djavan Club din Teheran, campioa
na țării. Rapid va susține al doilea 
joc la 28 februarie cu un adversar 
încă nedesemnat și își va încheia tur
neul la 4 martie, în compania echipei 
naționale a Iranului.

La plecare, în Gara de Nord (Ra
pid a plecat cu trenul pînă la Istan
bul, iar de acolo își va continua călă
toria cu avionul pînă în capitala Ira
nului), am stat de vorbă cu cei doi 
antrenori Valentin Stănescu și Victor 
Stănculescu :

— Este un turneu de pregătire, ne-a 
spus Valentin Stănescu, în 
răm să obținem și rezultate

— La înapoiere veți juca 
rile cu Besiktas Istanbul și

care spe- 
frumoase. 
și meciu-
17 Nen-

Azi, la ARAD

U. T. A. - Vasas - Budapesta

tori Tirana din cadrul „Cupei balca
nice" ?

— Nu, precizează Victor Stăncu'es- 
fost de 

noi. Ur- 
legătură 
cluburi

cu. Adversarii noștri nu au 
acord cu datele propuse de 
mează să intrăm din nou în 
cu conducerile celor două 
pentru definitivarea datelor.

— Cu ce lot de jucători
— Cu 16. Portarii Andrei 

canu, fundașii Lupescu, 
Dan, Greavu și Mihai, ,_____
Georgescu, Jamaischi și Dinu, atacanții 
Năsturescu, Dumitriu II. Ionescu, Co- 
dreanu, Oblemenco și Kraus.

— Vă dorim succes !

plecați ? 
și Rădu- 

Motroc, G. 
mijlocașii

De vorbă
cu spectatorii

O imagine cu o vechime de un an, de 
goria A. Pe cînd revenirea echipei 

formații din

cîștigă forța șuturilor care peste o 
lună vor însemna goluri.

Acest antrenament, al 29-lea din 
acest an. al Minerului, ar fi putut în
truni toate sufragiile dacă s-ar fi 
bucurat și de o prezentă de sută la 
sută. N-a fost însă așa. Staicu era 
dat... dispărut în oraș de o săntămî- 
nă, iar Colceriu era la București, la 
examene.

Ajungînd la numele blondului fun
daș central al Minerului, atingem și 
cea mai „spectaculoasă" problemă a 
echipei băimărene.

CÎND, CUM $1 UNDE SE ANTRE- 
...................... COLCERIU ?NEAZÂ LIVIU

De curînd, în sala de festivități „23 
August*’ din Tg. Jiu, a avut loc o con-, 
sfătuire cu iubitorii fotbalului din orașul 
nostru.

Inițiativa 
nesc UCFS 
toria“ care 
categoria C. 
tele secției de fotbal, G. Gorgometu, 
citit un referat privind evoluția echipei 
în tund campionatului.

Consfătuirea s-a bucurat de un fru
mos succes. Numeroși spectatori — ne
lipsiți la meciurile echipei locale — 
printre care I. Jugănaru, V. Cîrciu- 
maru, Vasile Ncdelcu, C. Barbu ș.a. 
și-au spus părerea despre comportarea 
jucătorilor. Ei au luat atitudine împo
triva fotbaliștilor care pe terenul de 
sport au dat dovadă de acte de indis
ciplină față de public, arbitru și echipa 
— t-----»!------- _ ... y serie

pen- 
noul

aparține consiliului orășe- 
și asociației sportive „Vio
are o echipă de fotbal în 
Cu acest prilej, președin- 

a >

La Arad se dispută azi o interesantă 
partidă internațională de fotbal: U.T.A. 
va primi vizita cunoscutei echipe ma
ghiare Vasas Budapesta, campioana 
R. P. Ungare.

Vasas va evolua duminică la Timi
șoara, în compania Științei și va mai 
disputa un meci în cursul săptămînii 
viitoare cu un adversar încă nedesemnat.

Vasas a sosit ieri la Arad și a de
plasat un lot deosebit de puternic, 
din care nu lipsesc Varga, Bakos, Mes- 
zoli, Berendi, Ihasz, Matesz, Fiszter, 
Molnâr, Farkas, Puskâs, Korsos etc.

Partida U.T.A. — Vasas va fi con
dusă de arbitrii Aurel Pop, Ion Cim- 
peanu și Romulus Sabău, din Cluj.

Minerul, Constructorul, Chimistul și 
Industria locală (ultimele trei din 
campionatul regional) plus respecti
vele echipe de juniori (să mai mire 
pe cineva slabele rezultate obținute 
în munca cu juniorii ?).

Adăugind faptul că la acest teren 
aspiră încă cel puțin zece echipe din 
campionatul regional, raional și oră
șenesc, avem situația bazei mate
riale fotbalistice din orașul Baia 
Mare,

Și cum, după desființarea terenu
lui Chimistul, urmează, peste două 
luni, desființarea și a acestui unic 
teren Constructorul (aceasta în timp 
ce In toată țara „răsar" zeci de te
renuri de fotbal), ne întrebăm unde 
se vor mai antrena fotbaliștii 
Eaia Mare ? Poate pe Mogoșa I

oaspe. în continuare s-au făcut o 
de recomandări conducerii secției 
tru bunul mers al activității în 
sezon.

Asemenea consfătuiri vor avea 
din ce în ce mai des în orașul Tg. Jiu.

MANOLE BĂLOI—coresp.

loc

Petrolul joacă la Bakucurios si de- 
epatăm pe ci
ta următoarea

Oricît ar părea 
parte de a încerca 
titorii noștri, am ajuns 
concluzie : în acceleratul 405 l

Să ne explicăm. Deși este jucător 
la Minerul Baia Mare (în mersul tre
nurilor, Baia Mare figurează la dis
tanta de 626 km de București), Liviu 
Colceriu este student la CURSUL DE 
ZI al Institutului de Cultură Fizică 
și Sport din București.

Este, probabil, una din cele mai 
originale și inedite ipostaze în care 
s-a aflat vreodată vreun fotbalist de-al 
nostru. Să ai duminică meci la Baia 
Mare, să faci apoi o călătorie de 15 
ore cu trenul ca să ajungi la facul
tate, să urmezi patru zile cursurile și 
seminariile, iar vineri să te urci din 
nou în tren, să faci drumul retur pen
tru a juca duminică din nou, este o 
performantă pe care credem că ar 
invidia-o chiar și... „Sfîntul".

de 
să

din

ÎN LOC DE CONCLUZII

Fotbalul băimărean poate traversa 
impasul în care se află momentan, 
cu condiția ca cei care-i conduc des
tinele să tragă concluziile ce se 
impun.

MARIUS POPESCU

Ieri dimineață a părăsit Capitala, 
pe calea aerului, cu destinația Baku, 
echipa de fotbal Petrolul Ploiești. Pe
troliștii vor participa între 24 februa
rie și 5 martie la un turneu interna
țional alături de echipe din Ceho
slovacia, Bulgaria, R.D. Germană, Po
lonia, U.R.S.S. (cu două echipe : se
lecționata orașului Baku și Spartak 
Moscova), Siria și Liban.

Primele trei jocuri ale echipei Pe
trolul sînt programate să se desfă

șoare joi 24 februarie, duminică 27 
februarie și joi 3 martie.

Au făcut deplasarea următorii 17 
jucători : Ionescn, Sfetcu (portari), 
Pahonțu, Boc, Florea, Mocanu, Fronea 
(fundași), Juhas, Dragomir, Crișan, 
Dumitru Muntcanu (mijlocași), Mol- 
doveanu, Dridea I, Badea, Dridea II, 
Frățilă și Drăgan (înaintași).

Lotul este însoțit de antrenorii 
Constantin Cernăianu, Nicolae Mari
nescu și de dr. V. Cristea.

Calitatea materialelor și echipamentelor sportive (V)
(Urmare din pag. 1)

PRONOSPORT
Concursurile Pronosport A.9 și B.9 

duminică 27 februarie a.c. prezintă 
mare interes pentru participanți 

torită surprizelor care se înregis- 
sază etapă de etapă în campionatul 
lian.
Pentru a sprijini pe participanți la 
icursurile din această săptămină, 
blicăm mai jos rezultatele ultimelor 
tîlniri dintre echipele care figu- 
iză în program :
I. Napoli—Milan 1965—1966=1—4
I. Atalanta—Cagliari 1965—1966 = 0—0 
I. Fiorentina—Lanerossi 1965—1966 = 0—2 
Z. Internazionale—Foggia 1965—1966=3—1 
7. Lazio—Roma 1965—1966 = 1—0
I. Sampdoria—Brescia 1965—1966 = 0—1
I. Spal—Bologna 1965—1966=3—1
I. Varese—Torino 1965—1966=0—2 
£. Lecco—Potenza 1965—1966=3—2 
C. Livorno—Genoa 1965—1966=1—3 
I. Monza—Palermo 1965—1966=0—4 
I. Reggiana—Venezia 1965—1966=0—1 
I. Juventus—Catania 1965—1966=1—1

PRONOEXPRES

PREMII ÎN BANI
Categoria I 2 variante a 119.451 

lei ; Categoria a Il-a 28 variante a 
9243 lei ; Categoria a III-a 218 va
riante a 1278 lei ; Categoria a IV-a 
1262 variante a 283 lei ; Categoria a
V- a 5051 variante a 70 lei ; Categoria 
a Vl-a 19.604 variante a 25 lei.

Cîștigătorii premiului categ. I.
1. Tănase Alexandru — Tîrgoviș- 

te ; 2. Penu George — București.
PREMII ÎN OBIECTE

Categoria I 2 variante ; Categoria 
a Il-a 6 variante ; Categoria a III-a 
39 variante ; Categoria a IV-a 146 
variante a 500 lei ; Categoria a V-a 
135 variante a 200 lei ; Categoria a
VI- a 718 variante a 100 lei ; Catego
ria a VII-a 1597 variante a 50 lei ; 
Categoria a VIII-a 3840 variante a 
25 lei.

Premiile concursului special Prono- —
ores nr. 7 din 16.11.1966. Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

cru. Sportivii noștri, cei mai 
și deci cei mai In drept să se 
nunțe, păstrează fiecare pentru el, 
ceea ce știe. Un fel de „secret pro
fesional" al campionilor.

Cum să rezolvăm problema? Pro
punem o ședință comună cu benefi
ciarii noștri direcți. Ei știu cel mai 
bine să aprecieze defectele sau cali
tățile produselor noastre, eventual 
să facă sugestii sau să ne dea solu
ții. Cu ani in urmă, de ce n-am 
spune-o, li primeam adesea în vizită 
pe campionii noștri. Ismailciuc, de 
exemplu, a fost la noi și aș zice că 
a contribuit efectiv la crearea am
barcațiunii cu care mai apoi și-a 
impus întîietatea în multe concursuri. 
Pe tinerii performeri de astăzi nu 
l-am văzut încă la Reghin.

Să discutăm acum despre 
pentru hochei pe gheață. In 
pentru producerea de crose 
sește lemn de frasin. Noi, : 
de a Îmbunătăți continuu 
croselor, mai ales rezistenja

buni 
pro-

crosele 
general, 
se folo- 

In ideea 
calitatea 
lor, sln-

tem preocupați să procurăm irasin de 
grădină (mai bun decît frasinul de 
cimp), deoarece are calități supe
rioare : elasticitate, structură mai 
lină, rezistentă.

Un alt produs pentru care am a- 
vut multe discuții este racheta de 
tenis de cimp. 
ne spun adesea: 
le pe care le fabricați acum 
mai bune declt cele vechi, 
n-au,., clasă internațională". Critica 
este Îndreptățită. Intr-adevăr, In 
raport cu rachetele importate ale 
noastre sînt inferioare. Cele străine, 
printre lamelele de lemn au niște fi
bre speciale. Am solicitat și noi ase
menea materie primă și ni s-a făgă
duit că vom avea curînd. Deci...

Și acum, despre schiuri. Vrem să 
facem schiuri la nivelul celor mai 
exigente cereri. Acum, avem 
condițiile tehnico-materiale, 
primit utilaj modern, materie 
de cea mai bună calitate. Sînt 
ros să anunț pe iubitorii de schi' că 
noile modele de schiuri vor fi com
plet îmbrăcate în folii de mase plas-

Beneficiarii noștri 
„Desigur, rachete- 

sînt 
dar

toate
Am 

primă 
bucu-

tice. Am primit deja folii de mase 
plastice, cleiuri și prese. De aseme
nea, este în curs de rezolvare și 
problema bețelor pentru schiuri.

Vrem să asigurăm pe beneficiari 
că noi ne cunoaștem lipsurile, că 
ducem o luptă permanentă pentru 
lichidarea lor și că sîntem hotărîți 
să depunem toate eforturile pentru 
a realiza produse care să iacă cinste 
industriei noastre și să contribuie 
totodată în măsura cuvenită la ob
ținerea unor performanțe de valoa
re. Și nu numai atît. In ce privește 
producția de schiuri, vrem ca nu nu
mai SDortivii fruntași să aibă la dis
poziție schiuri de calitate superioară, 
cj și începătorii."

Am transcris în întregime declara
ția tov. Emil Moldovan, inginer șef 
al C.I.L. Reghin, considerînd-o nu nu
mai o analiză a realizărilor și lipsu
rilor de aci, ci și un angajament pu
blic, pe care sîntem convinși că har
nicii muncitori și tehnicieni de la 
C.I.L. Reghin și-l vor îndeplini.

%25e2%2596%25a0aru.de


Concursul de Dîatlon 
din Ccliosiovaciu

SPINDLERUV MLYN, 22 (prin telefon). 
Marți s-a disputat în localitate un 
concurs internațional de biatlon la care 
au participat echipe ale Armatelor Prie
tene din Polonia, R.D. Germană, Româ
nia șl Cehoslovacia. Biatloniștii români, 
care au reprezentat A.S.A. Brașov, s-au 
comportat sub așteptări la tragere, iar 
numeroasele penalizări primite l-au si
tuat în clasament pe locuri slabe. A- 
ceasta nu scade din valoarea performe
rilor concursului — biatloniștii polonezi 
—. care au avut, ca și la Campionatele 
Mondiale, o comportare foarte, frumoasă, 
trei dintre ei situîndu-se în primele cinci 
locuri. Iată, de altfel rezultatele : 1. Har- 
ras (R.D. Germană) lh 24:23 (3 minute 
penalizare); 2. Lukas (Polonia) lh 24:25 
(7); 3. Sobczak (Polonia) lh 24:31 (8);
4. Schnabel (R.D. Germană) lh 25:42 (5);
5. Sczepaniak (polonia) lh 26:22 (5); 6.
Vilmoș (A.S.A. Brașov) lb .27:05 (5) ; 7. 
Rubis (Polonia) lh 27:51 (11) : 8. Mundil 
(Cehoslovacia) lh 28:45 (9) ; 9. Konig (R.D. 
Germană) lh 28:51 (5) ; 10. Zizha (Ceho
slovacia) lh 29:2Q (11) ; ... 16. Carabela
(A.S.A.) lh 31:20 (8) ; ...18. Bărbășescu
(A.S.A.) lh 33:50 (13) ;... 22. Clmpoia
(A.S.A.) lh 39:02 (12); ...24. Stoian (A.S.A.) 
lh 43:41 (19).

Plcala și zăpada au stînjenlt mult con
cursul. De altfel; ștafeta nici nu se mai 
dispută.

MARCEL STUPA RU i
antrenor

Au începui „mondialele" de patinaj artistic
DAVOS 22 (Agerpres). — Marți dimi

neața au început pe patinoarul din 
Davos (Elveția) întrecerile pentru ediția 
1966 a campionatelor mondiale de 
patinaj artistic. Participă peste 100 de 
sportivi reprezentînd 14 țări. După 
solemnitatea de deschidere, pe gheața 
patinoarului s-au prezentat concurenții 
la proba masculină și cea de perechi, 
care au executat exercițiile impuse. 
După primele figuri incluse în program,

în fruntea clasamentului, la bărbați, 
se află campionul european Emerich 
Danzer (Austria) cu 166,4 puncte, ur
mat de compatriotul său Wolfgang 
Schwartz și Gary Visconti (S.U.A.) a- 
mîndoi cu cîte 158,8 p. La perechi, de
ținătorii titlului, Belousova-Protopopov 
(U.R.S.S.) figurează pe primul loc cu 
104,2 p. urmați de Juk-Gorelik (U.R.S.S./ 
și cuplul american Cynthia și Ronald 
Kaufmann.

Turneul luptătorilor români 
în U.R.S.S.

MINSK 22 (prin telefon). Formația 
noastră de lupte libere a susținut cel 
de al doilea meci în turneul pe care îl 
întreprinde în U.R.S.S., cedînd la sco
rul de 61/2—IV2 1° ^ata luptătorilor din 
Minsk. Comportare bună au avut N. Du
mitru și în oarecare măsură Al. Geantă 
și Fr. Boia, care au făcut meciuri nule. 
Slab au evoluat P. Poalelungi și Șt. 
Stîngu. Ultimul a pierdut meciul prin 
tuș în minutul 4. De asemenea, trebuie 
să menționăm slaba orientare tactică 
a lui I. Popescu, care a fost întrecut 
la puncte în ultima secundă de luptă. 
N. Crîstea, P. Poalelungi și A. Balog 
au pierdut la puncte.

Finlandezul Eero Măntyranta în 
timpul cursei pe distanța de 30 km, 
pe care a cîțtigat-o zilele trecute 
în cadrul campionatelor mondiale de 
schi — probe nordice. Este pentru a 
treia oară cînd Măntyranta cîștigă 
titlul mondial la această probă. în 
planul doi, trambulina de la IIol- 

menkollen
Foto: N. T. B.
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Din presa străină

„Nu există limită de vîrstă 
pentru practicarea sportului44

In Elveția a apărut recent cartea „Imbătrînirea și sportul" elaborată 
de «Grupul de studii pentru cea de a treia vîrstă sportivă", alcătuit din 
specialiști în medicina sportivă. în legătură cu această lucrare științifică, 
ziarul „VOIX OUVRIERE" a publicat următoarele sub semnătura lui 
Maurice Vidai :

„Nu știm dacă viata Începe la 40 
de ani dar, Intr-adevăr, la această 
vîrstă cercetătorii au stabilit de
butul „celei de a treia vlrste sporti
ve". Cei care practică sportul la a- 
ceastă vîrstă slnt clasificați, mai pro
zaic, de federațiile sportive, sub de
numirea de „veterani" sau „old- 
boys".

Este interesant să fie cunoscute 
sporturile cel mai des practicate In 
„cea de-a treia vîrstă". Acestea slnt : 
atletismul (26 la sută), tenisul (19,5 
la sută), fotbalul (15,5 la sută), ci
clismul, cicloturismul (13,2 la sută) 
șt, mult mai In urmă, natafia (5,4 la 
sulă), canotajul (3,5 ia sută), educa
ția fizică-gimnastica (3,4 la sută), 
judo (2,1 la sută), scrima (2,1 la sută), 
baschetul (1,4 la sută). Cincizeci la 
sută dintre acești „veterani" rămln 
fideil disciplinei sportive care ie-a 
adus consacrarea, 16 la sută continuă 
cu un sport diferit de acela al debu
turilor lor și 33 la sută practică un 
sport avlnd legătură cu noile lor posi
bilități. Sporturile părăsite slnt, Înain
te de toate, cele pe echipe care cer 
o disciplină tactică deosebită (fotbal, 
rugbi, baschet), tenisul fiind marele 
beneficiar al „celei de-a treia vlrste”. 
Exemplul fotbalului este caracteristic: 
el pierde 60 la sută din efectivele 
sale Intre 35 si 39 de ani și abando
nează alte două treimi din rest Înain
te de 45 de ani, dar poate fi practicat 
Si ducă 50 de ani. Este adevărat că 
echipe veritabile de „veterani" slnt 
rare. In sflrșit, atletii. și mai ales 
cicliștii, ating cea mai mare longevi
tate sportivă, fără Întrerupere. Ei au 
constituit 38 la sută din efectivul 
sportivilor examinați In cursul elabo
rării studiului.

Dacă aceste cifre slnt interesante, 
constatările făcute în cursul studiilor 
de către specialiști și concluziile la

care au ajuns slnt și mai interesante. 
Medicul care a condus acest grup de 
studiu este un partizan convins al 
practicării sportului, el Însuși fiind 
un sportiv. Impresiile sale slnt, de 
aceea, cu atlt mai demne de interes. 
Sportul, care nu are Încă un secol de 
existentă sub forma sa de competiții 
organizate, este destul de puțin cu
noscut din punct de vedere științific. 
El poate constitui o terapeutică „de 
șoc" care, ca toate mijloacele tera
peutice de acest tip, devin primej
dioase dacă slnt Întrebuințate fără 
discernămlnt. Această observație se 
aplică, Îndeosebi, la veteranii spor
tivi. Sportul, evident incapabil să Îm
piedice Imbătrînirea arterială și car
diacă, este Insă un mijloc terapeutic 
de prim ordin care permite aparatu
lui cardio-vascular să-și menfină toa
te posibilitățile. Dar el trebuie să fie 
practicat „după sfatul medicului". Se 
poate face sport plnă la o vîrstă 
Înaintată (oameni de peste 70 de ani 
se găsesc Încă intr-o excelentă stare 
a sănătății), cu condiția ca el să fie 
adaptat progresiv la noile posibilități 
fizice. Pentru aceasta există unele 
principii care trebuie respectate cu 
strictete :

1. Necesitatea absolută a unui an
trenament regulat;

2. Reluarea prudentă și progresivă 
a antrenamentului după orice Între
rupere a activității fizice ;

3. Interzicerea oricărui efort deo
sebit care este deseori urmarea unui 
pariu stupid;

4 Renunțarea la orice spirit com
petitiv. )a cel mai mic semn de Îm
bolnăvire vascu iară ;

5 Controlul regulat din partea unui 
medic sportiv.

Dacă cele de mai sus slnt respec
tate. ceea ce este destul de simplu, 
nu există nici o limită de vîrstă In 
practicarea sportului".

FIORENTINA A CÎȘTIGAT 
TURNEUL DE LA VIAREGGIO

® Echipa italiană Fiorentina a cîș
tigat cea de-a 18-a ediție a turneului 
international de fotbal de la Via- 
reggio, rezervat echipelor de juniori. 
In finală, fotbaliștii italieni au învins 
cu scorul de 2—0 (1-0) formația
Dukla Praga. Pe locul 3 s-a clasat 
formația A.C. Milan, învingătoare cu 
scorul de 1—0 (0-0) în fața echipei 
Juventus Torino.

• In localitatea Oberstdorf (R.F. 
Germană) s-a desfășurat cea de-a 
doua Intllnire din turul finalei „Cu
pei campionilor europeni" la hochei 
pe gheată intre echipele Z.K.L. Brno 
și E.V.Fiissen (R.F. Germană). Ho- 
cheiștii cehoslovaci au terminat În
vingători cu scorul de. 7—5 (0-2, 
3-2, 4-1).

® Intr-un concurs internațional de 
înot, ce a avut loc la Kingberly (Re
publica Sud-Africană), tînăra înotă
toare, Ann Fairlie, în vîrstă de 17 
ani, a stabilit un nou record mondial 
în proba de 110 yarzi spate cu tim
pul de 1:08,6. Vechiul record era 
de 1:08.

® La sfirșitul lunii februarie o se
lecționată japoneză de tenis de masă, 
cuprinzlnd pe primii zece jucători ai 
anulai 1965, va Întreprinde un turneu 
in Europa. Sportivii japonezi vor 
evolua In Anglia, Cehoslovacia, 
R.F. Germană, Suedia, Ungaria si 
U.R.S.S.

• In cadrul campionatelor de atle
tism pe teren acoperit ale Angliei, 
campioana olimpică la săritura în 
lungime, Mary Rand, a cucerit trei 
titluri: înălțime 1,65 m; lungime 
6,14 m și 60 yarzi garduri 7,8.

® Continulndu-și turneul In U.R.S.S., 
selecționata secundă de hochei pe 
gheată a Cehoslovaciei a evoluat la 
Penza In compania formației locale 
Dizelist, pe care a Invins-o cu scorul 
de 5—1 (1-0, 1-1. 3-0).

• La Moscova s-a disputat returul 
meciului de volei contînd pentru 
sferturile de finală ale „Cupei cam

pionilor europeni" (feminin) dintre 
echipele Dinamo Moscova și Slavia 
Praga. Victoria a revenit formației 
sovietice cu scorul de 3—0 (15-7, 
15-4, 16-14). Voleibalistele sovietice 
s-au calificat pentru semifinale.

® La prima ediție a criteriului eu
ropean de atletism pe teren acoperit, 
ce se va desfășura la Dortmund 
(R.F. Germană), și-au anunțat parti
ciparea 200 de atleti Și 100 de atlete 
din 26 de țări. U.R.S.S. va participa 
la aceste Întreceri cu o echipă deo
sebit de valoroasă din care nu vor 
lipsi cunoscuta atleti: Igor Ter Ova- 
nesian, Ghenadi Bliznefov, Valeri 
Skormoroșov și Tatiana Scelkanova.

9 Turneul internațional de fotbal 
de la Buenos Aires a fost cîștigat de 
echipa braziliană Botafogo care, în 
meciul decisiv, a învins formația ar- 
gentiniană Racing Buenos Aires cu 
scorul de 2—0 (1-0). Partida penjftw 
locurile III—IV dintre Sparta Praga 
și Independiente Buenos Ăires a luat, 
sfîrșit cu victoria echipei Indepen- 
diente : 3—2 (2-2).

® Echipa de fotbal a Uruguayului 
și-a Început pregătii iie pentru turneul 
final al campionatului mondial, Irrtll- 
nind la Montevideo lormatia Glsir ti
ni din Paraguay. La capătul unui meci 
echilibrat, fotbaliștii uruguayeni au 
Învins greu, cu scorul de 1—0 (1—0), 
prin golul Înscris de Mujica In mi
nutul 30 al primei reprize.

CONCURS ATLETIC IA PARIS
PARIS (Agerpres). —
într-un concurs de atletism pe terer 

acoperit, desfășurat la Paris, cunos
cutul atlet Michel Jazy a cîștiga 
cursa de 1500 m cu timpul de 3:43,7 
Un alt rezultat bun a fost obținut d< 
d’Encausse, care a cucerit primul lor 
în proba de sărituri cu prăjina cv 
performanța de 4,95 m. Alte rezultate 
60 m bărbați : Piquemal 6,7 ; 800 n 
bărbați Lurot 1:50,5 ; 3000 m Gat 
hier 8:11,6.

PATRICIA SHAN din Singapur vrea 
să fie cea mai tlnără campioană olim
pică. Dorința ei are sorti de izbîndâ : 
deși nu are decît 11 ani, Patricia a cîș-

★
CUNOSCUTUL hoher ita

lian Sergio Zardinl și-a 
pierdut viața la un antre
nament desfășurat luni in 
stațiunea de iarnă de la

tigat șase titluri la campionatele de na- 
tatie ale Asiei de sud-est și a avut o 
contribuție hotărîtoare la două ștafete. 
La Ciudad de Mexico ea va fi cu cîteva

lunl mai mică decît era americana Mar
jorie Gestring care la J.O. din 1936 s 
cîștigat proba de săritură de pe tram
bulină.

Lake Placid (S.U.A.). Ser
gio Zardini (in vîrstă de 
35 de ani) a activat în ul
timul timp ca antrenor în 
S.U.A. El a fost de ne-

numărate ori campion al 
Italiei (în echipele de 4 
și 2), a fost campion mon
dial, iar ia ultima ediție a

J.O. a ocupat locul n (li 
bobul de două persoane 
și IV (în cei de patru per 
soane).

MECIUL de fotbal Napoli—Juventus 
din campionatul Italian, desfășurat la 
Neapole, a avut un epilog furtunos. Nu
meroși spectatori au aruncat pe teren 
petarde, luîndu-se la bătaie cu specta

torii mai pașnici care nu erau de acord 
cu comportarea lor. Politia a reținut un 
număr de 150 de persoane șl în urma 
cercetărilor făcute a ajuns la cîteva

constatări interesante. Mulți dintre aceș 
tia purtau asupra lor arme de foc, s< 
îndeletniceau cu vînzaroa biletelor 1: 
suprapreț șl erau „mascati“ în haine d< 
preoți.

FEDERAȚIA australiană a 
omologat recent recordul 
pe 24 de ore stabilit de 
ciclistul Hubert Opperman 
la 4 decembrie... 1939. Pen
tru a explica întîrzlerea 
de 26 de ani, președintele

★
TURUL ciclist al Italiei 

va pleca anul acesta de 
la Monte Carlo (Monaco) 
și se va termina la Triest. 
Pentru prima oară, „ii 
giro” nu va trece pe la 
Milano. Din cauza dificul
tăților pe care le-ar implica 
suspendarea circulației în 
acest oraș...

federației australiene Lau
rie Jones a spus că acest 
lucru se datorește Încurcă
turilor provocate de... cel 
de-al doilea război mon
dial !

LA 17 MARTIE, la sediul UNESCO se 
vor distribui într-un cadru festiv „tro
feele Pierre de Coubertin” pe anul 1965 
acelor sportivi care s-au evidențiat în 
„falr-play” (joc corect). LaureatU „fajr- 
play“-ului sînt : atleta de culoare Willie 
White, echipele de fotbal West Ham Uni
ted șl Milnchen 1660 care și-au disputat 
finala „Cupei cupelor” Împreună cu ar
bitrul maghiar Istvan Zsold care a con
dus această partidă și echipa feminină 
de gimnastică a Angliei.

FOSTUL campion de tenis al Franței, Jean Bo- 
rotra. care cu cîteva decenii In urmă era consi
derat drept unul dintre cei mai buni jucători ai 
lumii este acum in vîrstă de 68 de ani și se arată 
foarte activ pe terenurile de tenis. Recent, la cam
pionatele de „Old-boys” ale S.U.A Borctra a concu
rat cu mult succes, deși avea în lată adversari cu 
circa 15—20 de ani mal tineri.

mentele Obiectivul principal : o medali
(Oerter nu orecizează din ce metal) 1 
Ciudad de Mexico.

DUPĂ 15 ani de activitate sportivă, 
triplul campion olimpic la aruncarea dis
cului, Al Oerter, n-a mai participat la

concursuri timp de mai bine de un an. 
Acum și-a anuntat hotărirea de a rein
tra pe stadion și și-a reluat antrena
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