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Ia Poiana Brașov

'rima probă a Concursului internațional de schi: 
slalomul uriaș

ACTUALITĂȚI

POIANA BRAȘOV, 24 
rin telefon de la tri- 
isul nostru). Un vînt 
lldut adie prin Poiana 
rașov. Firesc, îți pui 
trebarea : o mai fi ză- 
tdă ? Urcînd însă cu 
lefericul spre vîrful 
^stăvarului și privind 
ulinarul, ca și pîrtia 
lată chiar sub telefe- 
c, vezi că stratul de 
ipadă ’. ste încă gros, 
r apoi, făcînd o cobo- 
re, constati că, dato 
tă faptului că zăpada 
fost bine bătută la tim- 
11 potrivit, pistele oferă 
tndiții favorabile de 
incurs. Desigur, o pro- 
emă foarte dificilă va 
aceea a ceruirii. Pînă la 

rumul lui Lehman, Suli- 
irul , este „înghețat", 
îpă care urmează o 
irțiune cu zăpadă u- 
cdă, „grea". Deci, un 
aseu dificil nu numai 
in gradul de dificul- 
te a pîrtiei, ci și prin

Centrele de inițiere
n sport pe un drum bun
Centrele de inițiere re- 
ezintă un important 
ijloc de atragere a ti- 
■relului in practicarea 
ganizată a sportului și 
• depistare a elemente- 
r talentate, atît de ne- 
sare pentru activitatea 

performantă. în în- 
^aqa țară funcționează, 

prezent, mii de cen- 
i de inițiere în sport.

Cluj sau Iași, Timi- 
ara sau București, Cra- 
vza sau Galați, zeci de
i de tineri își petrec 
il timpul liber, practi- 
îd sportul preferat : 
□tul sau atletismul, 
tbalul sau boxul. Mulți 
atre cei care au des- 
rat tainele disciplinei 
drăqite și se dovedesc 
?mente talentate, merg
ii departe spre secția 

performantă, unde își
ntinuă si mai sistema-
pregătirea sportivă.

Recent, într-o vizită 
care am făcut-o la 

j. Mureș am discutat — 
intro altele — si des- 
e modul cum functio- 
ază centrele de initie-
în sport.

în regiunea Mureș Au- 
nomă Maghiară fi
lează aproape 100 de 
ntre de inițiere. Ast- 
, la tenis de masă ac- 
ează peste 90 de co- 
, împărtiti în 10 gru- 
. Activitatea lor este 
ndusă de Alexandru 
?rzar, antrenor de ca
loria a 111-a. Centrul 

inițiere funcționează 
lînoă asociația spor- 

/ă Comerțul. Atletis- 
j| are și el 9 centre or
ii i za te în Tg. Mureș, 
ghin, Toplița, Gheor-

★

N. Iovici, unul din cei mai buni slalomișli ai tării, ini

calitatea diferită a ză
pezii.

Participants la Con
cursul international de 

ghieni, Dumbrăveni 
Miercurea Cluc, Tîrnă- 
veni și Luduș. La Tg. 
Mureș, de pildă, func
ționează trei grupe 
sprint, care cuorind 
medie cite 15—20 
copii și o grupă de 
la prăjină. Centrele 
de inițiere Ia atletism 
sînt conduse de oameni 
inimoși, priceputi, antre
nori și profesori de edu
cație fizică, de foști spor
tivi binecunoscuti ca 
Zoltan Szabo (recordman 
la prăjină), Ion Ciotea, 
Iosif Buzdugan, Mircea 

Buhlea. în afară de an
trenorul I. Buzduqan, 
toți sînt profesori de e- 
ducatie fizică cu specia
lizarea atletism. Justin 
Șuteu la Tîrnăveni, A. 
Solyom la Reghin, A. 
Elekeș la Gheorghieni — 
și ei profesori de educa
ție fizică — asigură cen
trelor o conducere com
petentă și 
susținută.

Luptele 
se bucură 
tenția cuvenită. Centrele 
de inițiere la lupte fiin
țează pe lingă asociația 
sportivă Comerțul la Tg. 
Mureș, Chimica la Tîr
năveni și Lemnarul la 
Odorhei. La centrul de 
inițiere de la Odorhei 
vin cu reqularitate, la 
antrenamente, peste 80 
de elevi, dintre care cci 
mai multi sint copii. Este 
o plăcere să-i vezi cu 
cît curaj folosesc o se
rie de nrocedee tehnice

la 
în 
de
10

o activitate

greco-romane 
și ele de a-

(Coiitinuure ui pag. a 2-a)
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schi al României au 
cut însă pînă acum 
teva antrenamente 
s-au familiarizat oare
cum cu condițiile do în
trecere. A doua zi după 
sosirea la Poiana Bra
șov, francezii Leo La
croix, Pieire Stamos și 
Michel Arpin, italienii 
Aldo și Maurizio Volpe, 
reprezentanții Bulgariei 
și R. D. Germane, au e- 
fectuat 3—4 coborîri,
după care s-au declarat 
mulțumiți de starea pîr- 
tiei. Alături de ei s-au 
antrenat și reprezentan
ții României dintre care 
C. Tăbăraș, K. Gohn, 
N. Iovici, Gh. Bălan și 
Marin Focșeneanu au 
arătat o formă deosebită.

Singurii schiori care 
vor intra direct în con
curs sînt cei englezi, 
precum și Peter Gold- 
stern din Noua Zeelandă, 
tară prezentă pentru 

fă- 
cî- 
Și

G. RUSSU-ȘIRIANU

✓

La Pitești, sportul luptelor este Îndrăgit de numeroși tineri, tn acest oraș a fost 
înființată anul trecut o nouă secjie de lupte la asociația sportivă Tabliertil. 
Tinerii luptâtoii de la Tablierul sînt îndrumați de antrenorul Emil Bălănescu. 

lată un aspect din timpul antrenamentului: se învață „ruperea" podului

r-o atitudine caracteristică
Foto : D. Stănculescu 

prima dată la „interna
ționalele" noastre. Sosiți 
de abia joi în Capitală, 
ei au ajuns la Poiana 
Brașov în seara acele
iași zile, astfel că nu 
au mai avut cînd să se 
antreneze.

Prima probă a acestui 
important concurs, in
clus în calendarul F.I.S. 
la categoria I-B, se des
fășoară vineri pe Suli- 
nar. Este vorba de cursa 
de slalom uriaș, aștep
tată cu mult interes de 
numeroșii turiști româ
ni și străini aflați în 
această frumoasă sta
țiune. în continuare, 
participanții la „inter
naționale" vor concura 
sîmbătă la Predeal în
tr-o probă de slalom 
special, urmînd ca du
minică să revină la Po
iana Brașov pentru a se 
întrece în cea de a 
doua cursă de „special".

Campionatul republican 
pe echipe (faza/l)' 

la scrimă/ . 
BRAȘOV (priii "teles, 

fon). Joi dimineața, în 
sala Armatei din locali
tate, au început întrece
rile din cadrul fazei I a 
campionatului republican 
pe echipe. Prima probă- 
floretă băieți. Au partici
pat un număr de 11 echi
pe. Pe locul I — Pe
trolul Ploiești (I. Lăudoiu, 
C. Paisie, Tr. Cons-tanti- 

Tr.

s-a 
final 

de- 
la 
de 
cu 
la

nescu, M. Bănică, 
Popescu, antrenor 
Ilie Tudor I), care 
calificat în turneul 
pe tară. în meciurile 
cisive, floretiștii de 
Petrolul au dispus 
Stăruința Timișoara 
9—2 și au terminat 
egalitate cu Crișul 8—8 
(dar victoria la 6 tușe...).

Pentru turneul de ba
raj de la Craiova s-au 
calificat: Stăruința Ti
mișoara, Crișul Oradea, 
Gloria București și S.S.E. 
Oradea. Lor li se va 
adăuga formația Progre
sul București, retrogra
dată în 1965.

Vineri au loc întrece
rile de spadă.
C. GRUIA, coresp. reg.

Trei cronici ratate...
Marea ambiție a vieții 

mele este să fac o cronică. 
Să relatez, și eu o dată 
un meci, o întrecere spor
tivă. Pe cinci rînduri, pe 
trei, pe unul — că știu să 
mă concentrez. Imposibil ! 
Mă duc, să zicem, la Ro
șiori. Alerg, stau pe sta
dion cîte șapte ore, deschid 
toate ușile și, spre ghinio
nul meu, deschid și ușa de 
la cabina fotbaliștilor.

— Ce faceți, fraților, aici? 
— întreb.

— Jucăm. . .
— Și eu ce transmit la 

București, „pocher în 11“ ?
— Vă privește.
Ei, dacă mă privește, îmi 

spun, ia să-l privesc, și eu, 
pe metodistul regiunii care 
mă însoțește. II privesc 
lung și acesta intervine 
hotărît :

— Sînt prof. Virgil Sto- 
ian, metodistul Consiliului 
regional UCFS București !

— Să fii sănătos, bătrîne, 

ia loc. Fă cărțile, Gore !.. .
— Vă rog să încetați 

imediat jocul fi să ieșiți 
afară la antrenament !...

— Nea Ioane !
— Aăăă ? — se aude o 

voce din magazie.
— Fii amabil șl condu pe 

„domnii" pînă la poarta 
stadionului ! . . .

Seara, colegul meu de re
dacție îmi cere insistent 
cronica.

— Cine a cîștlgat ?
— Gore, Cucu și Cram

pon—■ răspund repede.
— Miză mare ?
— Aș I Un leu...
Gata, s-a dus cronica ! 

Si intr-adins mi-am ales 
echipa asta. Ce spuneam : 
C.F.R. Roșiori, formație 
clasată pe ultimul loc în 
„B“, dornică să 
din urmă... 
cronică ar fi 
ceva ca aia de 
Bine, acolo

vină „tare" 
Păcat, ce 
ieșit ! Mai 
la atletism.

am fost

Foto: V. Bageac

FLORETISTE ROMÂNCE 
LA ROMA

în zilele'"de-5 si 6 martie 
va avea loc la Roma tradi
ționala întîlnire de floretă 
între echipele feminine ale 
Franței, Italiei, României și 
Ungariei.

La acest concurs, țara 
noastră va fi reprezentată 
de cele mai valoroase tră
gătoare ale lotului nostru 
de scrimă, printre care 
Ecaterina lencic și Ileana 
Drimbă.

N. DOROBANTU ÎN
VINGĂTOR ÎN' „CUPA 
FEDERAȚIEI" LA SĂRI

TURI CU SCHIURI
„Cupa Federației" la să

rituri, desfășurată pe 
trambulina de la Borșa, a 
fost cîștigată de N. Doro- 
banțu (Dinamo Brașov) 
care a totalizat 227,25 p- 
Cele mai bune sărituri au 
măsurat 72,5 m și 72 m. Pe 
locurile următoare s-au 
clasat I. Eros (Dinamo) 
223,65 p (75 m — 72 m), 
Șt. Burețea (Tractorul Bra
șov) 218,50 p (73 m — 68 m) 
și V. Mărgineanu (Tracto
rul) 193,30 p (68 m — 66 m) 

vinovat că m-am băgat. 
In fond, ce mă interesa 
pe mine discuția dintre 
dr. Alexandru Nanulescu 
și prof, de educație fizică 
Victor Topoloveanu ? Pri
mul :

— Eu sînt medicul sălii 
Floreasca II și nu vă per
mit să fumați aici !

— Vă supără fumul ?
— Dăunează copiilor 

care, după cum observați, 
concurează.

— Ce noutate îmi dați !...
— Vă rog să nu fiți iro

nic și să stingeți țigara I
— Bine, dar nici n-am 

terminat-o. . .
Și tot felul de discuții 

din astea, interminabile, cu 
diverși profesori de edu
cație fizică, la care am a- 
sistat trei ore în șir fără 
să notez nimic din con
curs. Mă rog, n-am notat 
aici, dar la faza regională 
a campionatului republican 
școlar de gimnastică, care 

s-a ținut în Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej, 
am umplut două 
carnete! Degeaba. 
N-am transmis un 
rînd. Si ce introdu- 
frumoasă făcusem ! 

atenți : Azi, în loca-
cere
Fiți 
litate, cei mai buni gim- 
naști. . . Cum i-ați văzut 
dv, așa i-am văzut și eu. 
N-a venit nici un gimnast ! 
S-au prezentat doar 12 fete 
din Bacău. Asta a fost 
toată faza regională ! Etapa 
pe asociație și localitate, 
neținîndu-se.

Ce era să transmit ? Am 
tăiat, din carnet, introdu
cerea, am tăiat „filmul" 
concursului („developat" ar 
fi ieșit în prim plan doar 
mina prof. Mircea Bibere 
care le urca, le ținea, le 
sprijinea, le corecta tot 
timpul concursului, pe ele
vele sale din Bacău). Am 
rupt și paginile cu însem
nările despre arbitraj (fă
cut de prof. Marina Bibere, 
soția profesorului Bibere, 
ajutată de cit ev a „eleve 
mai mari“ ale soților Bi
bere. Intre noi fie spus, 
singurii care se ocupă, mai 
îndeaproape, de gimnastică 
în această regiune). Am 
scos și finalul (nu putea 
cîștiga decît Bacăul, gim- 
naștii și gimnastele din 
Piatra Neamț, Roman, Ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej etc. 
nefiind invitați de secția 
de învățămînt regională). 
Am păstrat doar declarația 
secretarului general al 
F.R.G. care se afla in 
localitate șl care îmi măr
turisea că de cînd e n-a 
văzut un concurs măi slab.

Acum mă pregătesc pen
tru o nouă cronică. Am 
ales un sport cu care merg 
la sigur : parașutismul. A 
sărit omul din avion, al 
meu e ! N-are cum să-mi 
mai scape. N-are cum să se 
mai întoarcă, să se mai 
răzgîndească pe drum! 
Pînă vine jos, gata și eu 
cu cronica ! Pe cinci rîn
duri, pe trei, pe unul, pe 
cît o fi, că — după cum 
vedeți — știu să mă con
centrez ! . . .

VASILE TOFAN

CURS DE ARBITRI 
DE ATLETISM

Comisia orășenească de 
atletism București organi
zează, începînd de azi, un 
nou curs pentru pregătirea 
arbitrilor. Doritorii se vor 
prezenta astăzi, la ora 17 
Ia sediul Consiliului oră
șenesc al UCFS str. Sna- 
gov nr. 21.

ȘEDINȚA METODICA
Centrul sportiv expert* 

mental „Viitorul”, bd. Mun
cii nr. 37-39 organizează 
sîmbătă 26 februarie ora 
11, în sala de festivități a 
Centrului, 
lunară cu

„Despre 
tensitatea 
țiile cu juniori".

Sînt invitați să participe 
profesori și antrenori care 
lucrează cu copii și ju- 
niori.

ședința metodică 
tema :
volumul și in- 
efortului în leo*

SPORTIVI ROMÂNI 
PARTICIPĂ LA CAMPIO* 
NATELE INTERNATIO
NALE DE TENIS DE 

MASĂ ALE R. F. 
GERMANE

Sîmbătă și duminică voi* 
avea loc la Luebeck, cam
pionatele internaționale da 
tenis de masă ale R.F. Ger
mane. La această competi
ție vor lua parte și spor
tivii români Maria Alexan-* 
dru, Eleonora Mihalca* 
Giurgiucă, Reti și Negu- 
lescu.

Finala micilor
patinatori

Doina Ghișerel (SS.&, 
nr. 2 Buc.) surprinsă /a 

un antrenament

ca î
Doina
Ionel* 

Carmen 
Fazekaș*

Cei mai tineri patinatori 
artistici din București^ 
Cluj și Brașov, participant! 
la concursul republican re
zervat copiilor și juniori
lor de categoria a II-a, își 
vor disputa, începînd de 
astăzi, finalele ! Printre» 
concurenți se află o serie 
de autentice speranțe ale 
patinajului nostru ~
Adina Caimacan, 
Ghișerel, Mariana 
Doina Mitricică, 
Stegărescu, Gh.
Doru Morariu, Lucian Co- 
zia și alții.

în program figurează e- 
xerciții libere șl impuse, 
întrecerile se vor desfă
șura pe patinoarul „23 Au
gust” din Capitală dup2k 
cum urmează : vineri, de 
la ora 7,15 — exerciții obli
gatorii pentru concurențfi 
din categoria de vîrstM 
8—10 ani ; sîmbătă, de la 
ora 7,15 — exerciții obli
gatorii juniori cat. a Il-a ; 
de la ora 20 — exerciții li
bere pentru concurenți! 
din categoria de vîrstĂ 
8—10 ani ; duminică, de la 
ora 16 —• figuri libere fetea 
băieți și nerechl juniocB 
cat. a Il-a.



R AID-ANCHETĂ
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

N Dacă am face o analiză a actualei ediții a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului, ar fi necesar ca în afara aspectelor pozitive (legate de partici- 
parea mai numeroasă la întreceri, de mai buna valoare tehnică a aispute- 
Torși, implicit, de realizarea unor rezultate tehnice superioare edițiilor tre-
cute) să criticăm serios faptul co unele asociații sportive, cluburi și consilii
raionale UCFS nu au privit cu interes competiția. Aceasta fiind
situația, în raidul întreprins prin cîteva cluburi sportive bucureștene am, 
Întîînît~pretutindeni o întîrziere în ceea ce privește organizarea etapei a
ll-a, pe grupe de asociații.

Si clubul sporii v RAPID se află 
în această situație. Pînă acum 
încă nici unul dintre campionii pri

mei etape nu și-a disputat șansele în 
etapa a Il-a. Secretarul cu problemele 
organizatorice al clubului sportiv Rapid, 
tov. IOAN SFETCU, ne-a înfățișat însă 
un plan de acțiune care va îngădui să 
se recupereze timpul pierdut. învingă
torii dintre cei 17 000 de participant 
(din 35 de asociații sportive) au fost 
împărțiți în 4 centre de desfășurare a 
fazei a ll-a a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului.

Primul centru este organizat (pentru 
șah și tenis de masă) la asociația spor
tivă „Regionala CFR“, iar pentru hal
tere, gimnastică, lupte etc la sediul 
clubului sportiv Rapid. De acest centru 
aparțin asociațiile sportive Ministerul 
Căilor Ferate. I.D.E.B., Zarea, Teleco
municația, I.C.T., „Regionala CFR“ și 
altele. Cel de al doilea centru se află 
la baza sportivă a asociației Grivița 
Roșie. Aici vor concura campionii de la 
Electro far, Grivița Roșie, Centrul teh- 

*tiic de formarea trenurilor, I.R.A. 17, 
Uzinele metalurgice Crivița etc.
Casa de cultură a tineretului din raio
nul Grivița Roșie funcționează cel de 
al treilea centru. își vor disputa întâie
tatea sportivi de la Dacia, Tehnomelal, 
Tableta ș.a. Ultimul — cel de al IV-lca 
centru — se află la Fabrica de zahăr 
Chitila și va găzdui întrecerile 
vilor de la Triaj, Fabrica dc 
Tracțiune, l.U.C.T. Chitila etc.

Deși unele centre se află la 
asociațiilor sportive, pregătirile 
zatorice au fost încredințate unor acti
viști salariați ai clubului sportiv Ra
pid, care, în colaborare cu consiliile 
asociațiilor, au luat măsurile necesare, 
astfel că, sîmbătă 26 februarie, toate 
locurile de concurs vor fi gata să-și 
primească oaspeții. Toți cei care se o- 
cupă de buna organizare a întrecerilor 
au fost instruiți de către activiști 
clubului sportiv Rapid.

Numeroși antrenori și tehnicieni 
clubului sportiv Rapid se ocupă în
meniul de față de pregătirea partici- 
panților, iar sportivii fruntași au fost 
mobilizați pentru a-și aduce contribu
ția la organizarea întrecerilor și la asi
gurarea unui arbitraj competent (firește, 
numai cei care au calificarea necesară).

Antrenorii și tehnicienii vor avea de 
îndeplinit — imediat ce 
tul în întreceri — și 
deosebit de importantă, 
urmărirea cu atenție a
cipanților pentru a fi selecționați tinerii 
care dovedesc talent. Ca și în ceilalți 
ani clubul sportiv Rapid își pune mari 
speranțe în această competiție în ceea 
ce privește selecționarea unor cadre ti
nere, pentru secțiile de performanță.

Așadar, Ia clubul sportiv Rapid pre
gătirile sîht în toi. Să sperăm că pe
rioada pînă la încheierea etapei a ll-a 
va fi folosită din plin. De altfel, ne 
vom convinge de acest lucru partici
pând în calitate de... spectatori la con
cursurile organizate de clubul Rapid în 
cele patru centre.

★
1 m poposit la clubul sportiv Con- 

structorul, la noul sediu din str. 
Operetei... Ne-a întîmpinat tova

rășul Constantțp Dincă, secretur cu pro
bleme organizatorice.

— Bănuiesc pentru ce 
luat-o... înainte gazda 
să știți ce am întreprins 
întrecerile etapei a Il-a 
dei de iarnă...

Ca de obicei, tînărul activist al clu
bului sportiv bucurestean a fost pe... 
fază.

ați venit, ne-a 
noastră. Vreți 
în legătură cu 
a Spartachia-

națiile cuprinse în celelalte 3 grupe din 
cadrul asociațiilor Geotchthca, Electri
ficarea și I.M.D. (întreprinderea Mate
rialelor Didactice).

— Ce măsuri ați luat pentru a asi
gura succesul întrecerilor încă din pri
mele zile ale competiției ?

— Activul clubului, salariat și vo
luntar, a fost instruit în mod special 
și repartizat pe lîngă «fiecare grupă de 
asociații. Paralel, împreună cu condu
cerile întreprinderilor care găzduiesc 
întrecerile, nc-am îngrijit să asigurăm 
condiții tehnice corespunzătoare. S-a 
revizuit materialul și echipamentul 
sportiv, s-au întocmit listele participan
telor. Fiind vorba de o etapă superi
oară și folosind experiența anilor pre
cedent sperăm ca totul să meargă... 
bine.

— Cind vor intra în competiție 
tivii înscriși la celelalte ramuri 
tive ?

— Amatorii de tir, de pildă, au
trat în activitate, începînd de miercuri, 
la poligonul asociației sportive Autobu
zul. Urmează ca pînă la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni să fie - prezenți la în
treceri și halterofilii, luptătorii (concu- 
renții de la trîntă), gimnaștii și iubi
torii turismului (competițiilor de orien
tare turistică ).

spor- 
spor-

și in-

La

sporti- 
zahăr.

ai

ai
mo-

se va da star- 
o altă sarcină 
Este vorba de 
evoluției parti-

(Urmare din pag. 1)

ca reburul, șurubul, centurile latera
le, ridicările sau trecerile în pod.

Centrele de inițiere la schi trezesc 
un mare interes. Cel de la Gheor- 
ghieni, condus de Ștefan Benedec, 
antrenor de categoria a III-a, și cel de 
la Odorhei, condus de Ștefan Moșa, 
instructor sportiv, sînt — așa cum 
ne-au subliniat sportivii — „cele mai 
tari" din regiune. Centrul de inițiere 
de Ia Odorhei a dat sportului de 
performanță o serie de sportivi care, 
în prezent,, activează la Brașov și 
București, în loturile republicane de 
juniori sau seniori.

Nici patinajul și hocheiul n-au fost 
Citate. Intenționat au fost lăsate în
să la urmă. Aici este greu să vorbim

8

țr

Au Început Întrecerile din cadrul etapei a ll-a a Spartachiadei de iarnă. 
Fotoreporterul nostru Șt. Ciotloș a surprins acest moment din „disputa" 
șahiștilor (centrul de asociații sportive „Chibrituri" — clubul Constructo

rul, raionul Nicolae Bălcescu din Capitală)

competiții, am înche- 
februarie. Intîrzierea 

la data inițială a ex- 
etapei I, competiția

— Ce pot să vă spun?... Mai întîi, 
o subliniere de ordin autocritic: prima 
etapă a popularei 
iat-o abia pe 20 
nu este motivată : 
pirării întrecerilor
încă nu se desfășurase la nivelul tutu
ror celor 57 de asociații sportive, care 
se află în sfera de activitate a clubu
lui nostru. Ne-am gîndit atunci că ar 
fi bine să prelungim prima etapă pen
tru a da posibilitate și asociațiilor spor
tive restante, să fie prezente la com
petiție.

— Și etapa a Il-a ?
— Ea a început de fapt 

22 februarie, deocamdată la 
nis de masă, în trei centre
ții: Abatorul, Steaua roșie și Chibritul. 
Vor intra apoi în competiție și aso-

în ziua de 
șah și te- 
de asocia-

despre numărul celor care frecven
tează centrele. Cele patru grupe de 
copii de la Miercurea Ciuc, pe care 
le antrenează Ștefan Szabo, la ho
chei, cuprind zeci și zeci de practi
cant!. Pe patinoarele naturale special 
amenajate este întotdeauna o mare 
animație.

în timpul verii, consiliul regional 
al UCFS își îndreaptă atenția 
acele sporturi care se pot 
lesne și fără cheltuieli prea 
fotbalul, atletismul, voleiul, 
șahul. Anul trecut înotul a
vățat de cîteva mii de fete și băieți.

Consiliul regional al UCFS contro
lează cu răspundere centrele de ini
țiere în sport și, periodic, le anali
zează activitatea. La sfîrșitul ciclului 
sau perioadei de pregătire, drept je- 
compensă, tuturor celor care frecven-

spre 
practica 
mari, ca 

înotul, 
fost în-

— Pină la ce dată considerați că 
vefi încheia întrecerile etapei a ll-a ?

•— De data aceasta intenționăm să 
nu mai depășim termenul. Adică, la 
25 martie să putem termina întrecerile 
în toate cele 6 grupe de asociații.

■A"

R J ici clubul sportiv raional „Avîntul
16 Februarie" nu face excepție 
de la această... regulă (a se citi 

— întîrziere). Teoretic, dacă ne gîndim 
la datele prevăzute pentru desfășurarea 
etapei pe centre de asociații (10. II— 
10.III), întrecerile ar fi trebuit și în 
cadrul acestui club să fie nu numai 
...planificate, dar și în bună parte în
cheiate. Numai că datorită unei munci 
organizatorice slabe și, mai ales, da
torită greutății cu care răspund unele 
asociații nu se cunosc pînă în prezent

tează centrele de inițiere în sport li 
se înmînează diplome și insigne. 
De o mare popularitate se bucură 
concursurile de selecție, concursuri 
care prilejuiesc, nu o dată, aprige în
treceri.

Centrele de inițiere în sport din re
giune merg pe un drum bun și ele se 
bucură de o mare popularitate. Dacă 
luăm numai patru discipline — atle
tismul, gimnastica, luptele și schiul — 
vom vedea că la ele iau parte peste 
800 de tineri. Aceștia înscriu cu pa
siune, cu migală, cifre și date în is
toria sportului îndrăgit, se pregătesc 
sub conducerea unor specialiști pri- 
cepuți și harnici pentru a deveni 
sportivii fruntași de mîine și — cine 
știe ? — mari campioni ai țării și ai... 
lumii.

nici măcar toți învingătorii din... etapa 
I, 17 asociații din cele 45 n-au comu
nicat rezultatele. Așa stînd lucrurile, 
activul clubului raional a fost pus în 
imposibilitatea să încerce o repartizare 
concretă, pe centre de asociații, a tine
rilor calificați pentru etapa a Il-a. Pînă 
acum, • consiliul clubului — după cum 
ne spunea tov. Aurel Nemeș, secretarul 
clubului — împreună cu comisiile ra
ionale de șah și tenis de masă au sta
bilit ca asociațiile sportive „9 Mai“, 
Olimpia M. I. și IPROMET, la șah, 
Bere Grivița, Radio și Electra, Ia tenis 
de masă, să organizeze întrecerile din 
etapa a doua, dat fiind condițiile mai 
bune de care dispun pentru îndeplini
rea acestei sarcini.

★

Subliniind cele de mai sus, trebuie 
să reamintim clubului sportiv raional 
și asociațiilor sportive că au datoria 
să privească cu mai mult simț de 
răspundere îndeplinirea importantei 
sarcini de organizare a întrecerilor 
Spartachiadei de iarnă a tineretului. 
Zilele trec nefolosite și nu ar fi de 
dorit să se ajungă din nou la pre
lungirea perioadei de desfășurare a 
etapei a doua, deci la nerespectarea 
datelor prevăzute pentru etapele ur
mătoare. Asociațiile sportive ai căror 
reprezentanți s-au calificat în fazele 
superioare ale Spartachiadei au dato
ria să se ocupe de pregătirea aces
tora, de mobilizarea lor la întrecerile 
respective.

Avînd în vedere situația actuală 
credem că e necesar să se ia de pe 
acum măsurile organizatorice pentru 
reușita concursurilor din cadrul eta 
pei raionale, pentru a evita absen 
țele și mai ales intirzierile care de 
cele mai multe ori duc la întreceri 
formale, fără ca ele să-și atingă sco
pul propus.

ARAD. în sala clubului sporti 
U.T.A. s-au desfășurat, timp dc tre 
zile, întrecerile fazei regionale a con 
cursului de calificare seniori, lată cam 
pionii regiunii Banat : P. Galle (Ti®. 
I. Pop (Reșița), R. Vînău (Arad), . 
Butan (Bocșa Română), I. Borchesc 
(Reșița), P. Costea (Arad), A. Totîrli, 
(Ciudanovița), M. Marconi (Tim.), 1 
Ghcrcea (Bocșa Română), I. Ardelea 
(Arad), I. Creangă (Reșița).

ȘT. IACOB — coresp.
BRĂILA. Zilele trecute s-au dispt 

tat, în sala Palatului Culturii din lc 
calitate, ultimele întîlniri din cadri 
fazei orășenești a campionatului de jc 
niori și a concursului de calificare per 
tru seniori. Iată campionii orașului 
JUNIORI II : C. Octavian (PAL), N 
Cavadia (PAL), I. Neagu (CFA), 
Blîndu (Voința), Gh. Badea (Voința), 
Petrescu (PAL), D. Bunea (PAL), f 
Stoica (CFA), N. Mangiurea (Voința 
JUNIORI I : A. Mihai (Voința), N 
Anton (PAL), I. Găureanu (CFA), ( 
Guțov (PAL), C. Gutui (PAL), C. Cc 
cîrlea (Voința), C. Drăghici (Voința 
Gh. Angelescu ',CFA), N. Măniț 
(PAL), I. Petre (C.F.A.), J. Bulance 
(Voința). SENIORI : Al. Popa (CFA 
Șt. Lungu (CFA), T. Panait (CFA), 
Tudor (CFA), S. Bănică (CFA), Gl 
Georgescu (CFA).

GR. RIZU — coresp

CONSTANTIN ALEXE 
HRISTACHE NAUM 

TIBERIU STAMA

SUCEAVA. — Recent s-a desfăși 
rat în localitate etapa regională 
campionatului republican de hoch 
pentru echipele de juniori. La într 
cere au participat formații din R 
dăuți, Suceava, Cîmpulung și Vat 
Dornei. Iată rezultatele: Metalul R 
dăuți — Știința Cîmpulung 25— 
C.S.O. Suceava — Olimpia Vat 
Dornei 33—0, Metalul Rădăuți 
C.S.O. Suceava 19—2 și Știința Cîr 
pulung — Olimpia Vatra Dornei 6— 
în urma acestor rezultate, titlul < 
campioană regională și dreptul < 
a participa la etapa următoare t 
revenit echipei Metalul Rădău

(C. Alexa - coresp

Teatrul „BARBU DELAVRANCEA“
prezintă:

m premiera pe țara

„ARICIUL DE LA DOPUL PERFECT**
Comedie

de

satirică de ION BĂIEȘU
Tn rolul principal s
DEM. RADULESCU

la Teatrul Național I. L. Caragiale
Regia artistică : MIHAI BERECHET - de la Teatrul Național

1. L. Caragiale
Decoruri : arh. VLADIMIR POPOV 
Costume ; GABRIELA NAZARIE 
Ilustrația muzicală : DINU PETRESCU
Plastica mișcării scenice : VERA PROCA CIORTEA

OFICIUL NATIONAL DE TURISMa

anunța:

SEZON PERMANENT
la

EFORIE NORD
Agențiile și filialele O.N.T. au pus In vînzare locuri pentru trata

ment în stațiunea EFORIE NORD, în serii de 18 zile, cu plecări în fie
care zi în funcție de solicitări.

Pentru odihnă s-au pus în vînzare locuri și pentru perioade mai 
mici de 18 zile.

Cazarea în vile moderne și confortabile, cu încălzire centrală, în 
camere cu 2 paturi sau apartamente prevăzute cu radio și televizor.

Tratamentele pentru boli reumatismale, ginecologice, ale sistemului 
nervos și respirator se fac în pavilionul GRAND, dotat cu instalații 
terapeutice moderne.

Categoriile și tarifele 
pe zi:

pentru pensiuni complete, plus tratament

— categoria
— categoria
— categoria a Il-a —

Tarife reduse la cazare și
5O°/o reducere la transportul C.F.R.
Informații și înscrieri la agențiile și filialele O.N.T. din întreaga 

țară.

A —
I —

41 lei
35 lei
30 lei
masă pentru copii pină la 14 ani.



Luptă indirfită pentru balon Intre jucătorii de la Constructorul Bucu
rești și Știința Petroșeni

FOTBAL

Joc restanță rn „Cupa primăveri?4 la rugbi

Constructorul a întrecut 
pe Știința Petroșeni cu 3-0 (0-0)
Vîntul care a bătut tot timpul a in- 

fluier.țat într-o largă măsură desfășu
rarea meciului dintre Constructorul 
București și Știința Petroșeni, res
tanță din cadrul „Cupei primăverii". 
Un prim fapt care merită a fi subli
niat : ambele formații au folosit multe 
elemente tinere, de perspectivă. în 
general, Însă, jocul a fost confuz, cu 
multe placaje neregulamentare si 
obstrucții.

VOLEI

Dinamo și Rapid se intiinesc din nou in meci de verificare
Joi dimineața l-am .întîlnit la se

diul Federației Române de Volei pe 
Sebastian Mihăilescu, antrenorul echi
pei Dinamo. Duminica trecută, echipa 
sa a susținut primul meci oficial din 
Actualul sezon. N-am scăpat prilejul

BASCHET

Mureșul - Știința Cluj 44-39, 
în campionatul feminin

TG. MUREȘ (prin telefon). Sus- 
ținînd partida restanță cu Știința 
Cluj, echipa feminină Mureșul a 
cîștigat cu scorul de 44—39 (21— 
13). Gazdele au dominai în prima 
repriză și, în .general, au fost mai 
bune la aruncările de la semidis- 
tanță. S-au remarcat Varga, Madaraț 
și Szabados de la Mureșul, Sereș și 
Horvat de la Știința. Slab arbitrajul 
prestat de FI. Andor (Oradea) și Șt. 
Grecu (Brașov).

D. GHIȚESCU — coresp.

Cum se face calificarea arbitrilor de gimnastică?
Arbitrajul în gimnastică este con

siderat, pe bună dreptate, ca foarte 
dificil. Nu s-ar putea afirma că s-a 
găsit o formulă ideală pentru evita
rea greșelilor și pentru posibilitatea 
de a acorda întotdeauna gimnaștilor 
nota meritată. Totuși, codul de punc
taj intern și internațional este în
deajuns de amănunțit. în cuprinsul 
lui se precizează multe aspecte, se 
dau explicații detailate asupra gre
șelilor ce se pot ivi și asupra felului 
cum trebuie penalizate, se apreciază 
greutatea exercițiilor , compoziția, 
„impresia” generală.

în anii 1964 și 1965 au fast orga
nizate de către F.l.G. cursuri inter
naționale de arbitraj, la care și 
F.R.G. a avut reprezentanți. Ca o 
urmare firească a acestor cursuri in
ternaționale, ar fi fost organizarea 
cursurilor interne de arbitraj. Dar 
aceasta nu s-a întîmplat I De multi 
ani F.R.G. nu a mai organizat nici 
an fel de curs de arbitraj, nici 
pentru împrospătarea și îmbogățirea 
cunoștințelor arbitrilor existenți, nici 
pentru calificarea de noi arbitri. De 
mulți ani, arbitrii sînt aleși îndeosebi, 
din rîndurile absolvenților I.C.F. cu 
specializarea gimnastică sau dintre 
sportivi fruntași care s-au retras din 
ictivitatea de performanță, dar de 
iregătirea lor, teoretică și practică, 
iu s-a ocupat încă nimeni.

Lipsa de preocupare pentru con
tinua îmbunătățire a arbitrajului a

Foto : T. R oita

Constructorul a jucat ceva mai 
clar, în special în repriza a doua, 
cînd a și marcat prin Vlădescu : după 
o grămadă deschisă la circa 25 de 
metri de spațiul de țintă al Științei, 
jucătorul echipei Constructorul 
(proaspăt promovat de la juniori) a 
sprintat puternic, culcînd balonul în 
stînga buturilor adverse. Remarcați: 
Vlădescu, Matei Ghica, V. Popescu 
de la învingători, respectiv Moiseanu. 
Dragoș și Ipsilante. (ANTON PEAGU).

pentru a-1 întreba pe antrenorul Mi
hăilescu ce părere are despre com
portarea formației sale și ce pregă
tiri a mai făcut pentru meciul cu 
Minior Pennik, din cadrul „Cupei 
campionilor europeni".

— Nu ne-am putut face o părere 
exactă în urma meciului cu Petrolul, 
fiindcă adversarii, datorită unei pre
gătiri minime, nu ne-au pus la 
încercare. Totuși, au ieșit în eviden
ță unele scăderi, pe care le vom re
media. Am remarcat jocul bun al lui 
Smerecinschi și Cozonici, ultimul evi- 
dențimdu-se în atac și în precizia 
paselor. Săptămâna aceasta am efec
tuat antrenamente zilnice de 120 mi
nute. Unul cu accent pe pregătirea 
fizică multilaterală și specială, cele
lalte cu accent pe problemele tehnice 
și tactice. Vineri ne vom întîlni din 
nou intr-un meci de verificare cu 
voleibaliștii de la Rapid, care se 
pregătesc de asemenea pentru 
„C.C.E.". Meciul va avea loc în sala 
Dinamo, la ora 18.

dus implicit și la scăderea acestuia. 
Instructajele făcute ad-hoc în vede
rea unor concursuri nu contribuie 
decît în prea mică măsură la reali
zarea îmbunătățirii arbitrajului. Con
cursurile de gimnastică sînt relativ 
puține pe parcursul unui an compe- 
tițioual și deci ridicarea și îmbună
tățirea arbitrajului, prin practica în 
ron cursuri, este restrînsă si inefi
cientă.

Arbitrajul incompetent și incorect 
atrage după sine scăderea nivelului 
de pregătire. Notele exagerat de mari, 
acordate fără merit creează automul- 
țuroire în rîndurile sportivilor, îi pot 
face să creadă că nu mal au nimic 
de învățat și astfel ei slăbesc ritmul 
șl exigenta antrenamentelor. Dar și 
notele exagerat de mici, față de va
loarea unei execuții, îi induc. în 
eroare pe sportivi și pe antrenori, 
cu timpul și unii și alții se descu
rajează, considerînd munca lor lip
sită de sens.

Multe exemple pot ilustra (mai cu 
seamă ultimul concurs al anului 1965, 
finala campionatului republican in
dividual), incompetența, subiectivita
tea, interesele, influențele, care au 
alterat .adesea arbitrajul. Un arbitraj 
de acest fel constituie o adevărată 
racilă a gimnasticii noastre.

Balanță a întrecerilor sportive, ar
bitrajul trebuie să fie în așa fel 
prestat îneît să contribuie efectiv la 
ridicarea nivelului tehnic, să orien

Duminică,
cuplaj în Capitală
Duminică dimineața, pe unul din 

terenurile de la Parcul sportiv Di
namo, se vor desfășura două meciuri 
de fotbail: la ora 9, echipa de ju
niori a clubului Dinamo București 
va întâlni formația Autobuzul (din 
campionatul orășenesc), iar de la ora 
11 se vor întrece formațiile, de cate
goria B Dinamo Victoria și Știința 
București.

IERI LA ATENA:

Stenua—Ponathinaikos 2-1 (0-1)
ATENA, 24 (prin telefon). Peste 

8 000 de spectatori au asistat joi la 
meciul care a opus formațiile Panal- 
hinaîkos — Campioana 'Greciei — și 
Steaua. Victoria a revenit pe merit 
formației românești care după reluare 
și-a dominat net adversarul, dcsfășurînd 
un joc rapid și pe spații largi. Scorul 
a fost deschis de Panatbinaikos 5m min. 
32. Steaua a obținut egalarea prin 
Greiniceanu care a înscris 5n mim. 63 
(după ® perioadă insistentă de domi
nare) și tot Crciniceanu a fost autorul 
golului victoriei, realizat în mm. 75.

MECIURI AMICALE
METALUL HUNEDOARA - 

C.S.M.S. IAȘI 0-0 I I

HUNEDOARA (prin telefon). 
Miercuri după-amiază, în fața a peste 
6 000 de spectatori, formația locală 
Metalul a reușit să țină în șah echipa 
C.S.M.S. Iași, trecînd chiar pe lîngă 
o victorie ,pe care, după numărul o- 
caziilor, ar fi meritat-o pe deplin.

înaintarea ieșeană n-a reușit să se 
descurce în fața apărării organizate 
a gazdelor în care au excelat Molnar 
și Szekely.

C.SM5. Iași .a aliniat următoarea 
formație: Constantinescu — V. Po
pescu, Gheghi, Vornicu, Deleanu — 
Ștefănescu, Romilă — Matei, Pop, 
Cuperman, Stoicescu

V. A-LBU — coresp.

MUSCELUL CÎMPULUNG - 
DI'NAMO PITEȘTI 1-4 (0-1)

CÎMPULUNG (prin telefon). Dina
mo Pitești a susținut miercuri un 
meci de verificare în compania for
mației locale Muscelul .

Fără să forțeze, piteștenii au în
scris de patru ori prin C. fonescu 
(min. 21, 52 și 83) și C. Radu (min. 
47), în timp ce muscelenii au înscris 
punctul de onoare prin Miron, în 
min. 88.

Antrenorul dinamoviștilor, Ștefan 
Vasile, care a folosit întregul lot, s-a 
declarat mulțumit de evoluția jucă
torilor săi, din rîndul cărora s-au 
evidențiat C. Ionescu, Olteanu, Da
vid și Țurcan. Dutan, Naghi, Arde- 
leanu și Enache au fost cei mai buni 
jucători de la Muscelul.

V. POPESCU — coresp.

teze conștiinciozitatea antrenorilor 
pentru continua îmbunătățire a pre
gătirii, gimnaștilor care trebuie să 
lupte pentru demonstrarea unui bun 
nivel tehnic și nu pentru rezultate 
de moment.

Un arbitraj bun, competent, ajută 
în mod deosebit progresul gimnasticii. 
Sportivii își formează o idee clară 
asupra propriilor lor puteri, asupra 
nivelului atins în momentul concursu
lui, își pot .da seama de greșelile 
comise și se vor strădui pentru în
dreptarea lor. Un arbitraj bun este 
condiționat de cunoștințele și de co
rectitudinea arbitrilor și le creează un 
binemeritat și recunoscut prestigiu.

Cunoașterea regulamentului intern 
șl internațional, a codului de punctaj, 
a exercițiilor impuse, a amendamen
telor tehnice este o datorie a fiecărui 
arbitru. Aceste cunoștințe trebuie per
manent împrospătate și verificate îna
inte de concursurile de importanță re
publicană sau internațională.

Pentru ridicarea nivelului de cu
noștințe a arbitrilor și îmbunătățirea 
arbitrajului, propun:

© Organizarea unui curs de arbi
traj, cupr.inzînd lecții teoretice, prac
tice și seminariî. Cursuț să fie orga
nizat de F.R.G. cu participarea ar
bitrilor din toate regiunile. Cursul 
să fie condus de cei care au urmat 
cursurile internaționale ale F.l.G. și 
au obținut carnetul de arbitru inter
național. După terminarea cursului,

Dinamo București —9

Selecționata Algeriei 0-0
Continuîndu-și turneul în Africa, 

Dinamo București a susținut, miercuri, 
la Alger, cel de-al treilea joc.

Partida s-a desfășurat în nocturnă,

In prima repriză Steaua a aliniat ur
mătoarea formație: Suciu ■— Petescu, 
Jlălmăgeanu, T). Nicolae, Sătmăreanu— 
Jenei, D. Popescu—Micu, liakși, Voinea, 
Creiniceanu. După pauză Negrea l-a 
înlocuit pe D. Popescu, iar linia de atac 
a avut următoarea alcătuire : Creinicear 
nu, Constantin, Voinea, R-akși. S-au re
marcat : Suciu, Ilălmăgeanu, Sătmărea
nu, Creiniceanu și Constantin.

Meciul a fost condus de arbitrul grec 
Tzuvaros.

SĂTMĂREANA - RECOLTA CĂREI 
1-0 (0-0)

SATU MARE (prin telefon). Stadio
nul „23 August" din localitate a găz
duit miercuri partida amicală dintre 
echipa locală, Sătmăreana. și Recolta 
din Cărei,

Terenul desfundat nu a permis 
practicarea unui fotbal de un nivel 
ridicat, partida prilejuind doar un 
examen al potențialului fizic al ce
lor două echipe în actuala etapă de 
pregătire.

Unicul gol al meciului i se dato- 
reste lui Ținea (min. 64).

A. VERBA — coresp.
ȘTIINȚA BUCUREȘTI - TEHNOMETAL 

BUCUREȘTI 3-1 (1-0)
în această partidă, disputată 

miercuri pe terenul Politehnica, am
bele echipe au folosit un număr mare 
de jucători, dintre care s-au impus 
Angelescu și Urseanu (Știința), Ca- 
trina, Chelu și Teodorescn (Tehno- 
metal). De remarcat <că Tehnometal, 
formație din categoria C, a jucat de 
la egal la egal în ’majoritatea tim
pului cu echipa studențească, care 
activează într-o categorie superioară.

Trebuie să spunem totuși că jucă
torii de la Știința, avînd o tehnică 
mai bună, și-au creat mai multe si
tuații favorabile de gol. O notă bună 
pentru pregătirea fizică corespunză
toare a jucătorilor. în schimb, o notă 
proastă lui Ciornoavă (Știința), pen
tru indisciplina sa.

ION CUPEN — coresp.
LOCOMOTIVA IAȘI - UNIREA 

NEGREȘTI 3^0 (2-0)
IAȘI (prin telefon). Stadionul Lo

comotiva din localitate a găzduit par- 

arbitrii participant să conducă, la 
rîndul lor, cursuri în regiunile res
pective, organizate de comisiile re
gionale.
• întocmirea unui caiet al arbi

trului, care să cuprindă codul de 
punctaj, regulamentele de concurs și 
rubrici pentru observații. Fiecare ar
bitru să-l aibă asupra sa la fiecare 
concurs.

• înaintea concursurilor cu carac
ter republican (finale) arbitrii dele
gați să fie examinați în scopul veri
ficării cunoștințelor.
• După fiecare concurs, colegiul de, 

arbitri — direct sau .prin comisiile, 
locale — să dea calificative arbitru
lui, calificative bazate ipe foile de 
arbitraj din care se poate constata de 
cite ori nota acordată de un arbitru 
a intrat în medie, sau de cîte ori 
această notă fiind prea mare sau 
prea mică, s-a anulat. De asemenea,’ 
se poate constata dacă acordarea no
telor prea mari sau prea mici se pro
duce în mod constant sau nu. Cali
ficativele să fie consemnate în car
netul de arbitru.

© în concursurile internaționale să 
fie delegați numai acei arbitri care 
practică un arbitraj constant, corect 
și competent în concursurile interne.
• Să fie sancționați arbitrii a că

ror incorectitudine este constatată.
începerea unui nou an competițîo- 

nal care culminează cu campionatul 
mondial de gimnastică, impune găsi
rea celor mai eficiente mijloace de 
ridicare și de progres.

Praf. ILEANA J1PA I 

fiind urmărită de un public numeros 
care, pe parcursul meciului, și-a ma
nifestat în repetate rînduri satisfacția 
față de nivelul ridicat al fotbalului 
practicat de cele două echipe.

Dinamoviștii bucureșteni au dominat 
60 de minute din meci, au dovedit 
ineficacitate în fazele de poartă, ra
tând de 'CÎteva ori.

Presa algeriană elogiază frumoasa 
comportare a întregii echipe române, 
remareînd în mod deosebit pe Pîrcă- 
lab, Nunweiller VI și Popa.

Dinamo București a prezentat urmă
toarea formație : Uțu — Popa, Nun
weiller III, Nunweiller IV, Ivan — 
Ghergheli, Ștefan ■— Pîrcălab, Nun
weiller VI, Ene, Frățilă.

Ultimele două meciuri ale dinamo- 
viști'lor vor avea loc în Tunisia, vineri 
la Sfax ,și duminică la Tunis.

tida dintre echipele de categorie G 
Locomotiva Iași și Unirea Negrești. 
Echipa feroviară, antrenată de Tr. 
lordache, a avut o evoluție bună, pre- 
zentîndu-se bine pregătită.

Autorii celor trei goluri : Comă- 
nescu (min. 28), Luchian (min. 32j și 
Brîndușescu (min. 55)

I. LEIZERIUC — coresp.

„Direcțiile" autotmsmelor 
de la Coiicursd special 

Pronoexpres:
• BUCUREȘTI (4), PRAID (2), BÎP.LAD, 

VĂIDENI, TIMIȘOARA SI BOCȘA (1)
• ALTE 20 DE AUTOTURISME SE 
ATRIBUIE LA TRAGEREA MĂRȚIȘO

RULUI LA LOTO

In urma tragerii la sorți, cele 10 au
toturisme de la concursul specia] Pro- 
noexpres din 16 februarie 1966 au re
venit nrmătoriluT participanti :

1 „RENAULT 10 MAJOR": Viefiu 
C. Constantin ■— București, 1 „MOSK- 
VICI 403“: Mihalache Constantin — 
București, 1 „WARTB.ITRG" decapota
bil.: Macarie Vasile — București. 3
„WARTBURG — STANDARD" : Kiss 
Arpad — Praid, Illges Ludovic — 
Praid -și Dunăreană Ion — Bîrlad, 
4 „FLAT 600“: Pavelescu Napoleon — 
corn. Văideni reg. Argeș, Buda Ion — 
Timișoara, Bogdan Ilie — Bocșa 1 *i 
Tereza Vasile — București.

Un bun prilej pentru a cîști.ga un 
autoturism îl aveți la tradiționala tra
gere speciala a Mărțișorului la Lato 
(4 martie 1966,).

'La această tragere se aplică aceeași 
formulă ca Ia tragerea specială a Reve
lionului la care s-au atribuit’:

— .20 de autoturisme de diferite 
mărci din care 5 pentru 2 numere câș
tigătoare ;

— 154 de excursii în străinătate
— peste 36.000 de premii în bani.
La ‘tragerea specială a Mărțișorului 

se atribuie: 20 de autoturisme: 1 
„FIAT 1300“, 1 „F1AT 1100 F. (fa- 
inilial)“, 3 „MOSKVICI 408“. 3
„WARTBURG LUX“ cu radio, 2 ..SKO
DA—OCTAVIA", 1 „WARTBURG- 
decapotabil, 3 „WARTBURG—DUX’" 
fără radio, 4 „FIAT 850“ și 2 „'FLAT 
600“ din care 5 autoturisme pentru 2 
numere cîștigătoare,

— Excursii pentru 2 persoane în 
U.R.S.S. pe ruta Kiev—Leningrad— 

Moscova,
— Premii fixe în bani pentru 3 și 2 

numere cîștigătoare. Se vor extrage 26 
de numere:

— 1’3 numere pentru premiile obiș
nuite în bani de categoria I, a VllI-a 
și suplimentar I și IL

— 10 numere pentru premiile supli
mentare în excursii și premiile fixe în 
bani,

— 3 numere pentru premiile sujili- 
mentare în autoturisme și premiile fixe 
în bani.

Tragerea Loto de azi are loc în Bucu
rești, la ora 18.30 în sala 7 Noiem
brie din Calea Dudești nr. 169.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.



Aseară Ia Copenhaga

COPENIIAGA 24 (prin telefon). Joi 
seara, reprezentativele masculine de hand
bal ale României și Danermarcei au ofe
rit numeroșilor spectatori prezenți în 
sala „K. II.", un meci de mare spec
tacol, desfășurat într-o notă dc per
fectă sportivitate și terminat cu vic
toria selecționatei noastre la scorul de 
20—17 (9—8). Tot timpul s-a jucat 
deschis, intr-un ritm extrem de rapid, 
cu combinații splendide, răsplătite cu 
ropote de aplauze. Echipa noastră a 
jucat mai bine decît în partida de la 
Magdeburg, dar și de data aceasta a 
ratat cîtcva situații clare. Ea a avut 
conducerea majoritatea timpului (2—0, 
7—3, 8—5. 11—ft, 14—12, 17—14, 
19—15). Echipa daneză a depus efor
turi mari pentru rezultat, dar n-a reu-

șit decît să conducă o singură dată, 
cu 12—11, și să egaleze de patru ori 
(2—2, 3—3, 11—11 și 14—14). Din
tre jucătorii noștri s-au remarcat în 
mod special Penu, Iacob, Moser și mai 
ales Costache II, care a fost cel mai 
bun de pe teren. Formațiile:

ROMÂNIA : Penu—Iacob 5, Costache 
II 3, IInat 1, Gruia 3, Ofelea, Moser 4, 
Nica 1, Goran 2 și Gațu 1.

DANEMARCA: Gelvald—Ejlertsen 5, 
Sandhoj 2, Oodsgaard 2, IPichmann, 
Andersen 3, Christiansen 2, Brauer 1, 
Jurgen, M. Nielsen 2.

A arbitrat excelent B. Freivogcl (El
veția). Sîrabătă echipa noastră pleacă 
la Oslo.

I. KUNST-GHERMĂNESCU 
antrenor emerit

Voros Meteor Budapesta
Progresul București 5-1, la tenis de masă

BUDAPESTA 24 (prin telefon). In- 
tîlnirea feminină de tenis de masă 
Progresul București — V oros Meteor, 
contînd pentru semifinala „Cupei cam
pionilor europeni" a revenit formației 
gazdă cu scorul de 5—1. Iată rezul
tatele tehnice: Alexandru—Păros 2—0 
(20, 16). După un început timid, Ma
rin Alexandru a trecut — în setul al 
doilea — la acțiuni mai hotărîte, cîș- 
tigînd detașat. Pusztai—Folea 2—0 
(21. 18). In fața unei adversare de un 
slab nivel tehnic, Folea a jucat crispat, 
dezorganizat. In setul secund, la 17—17, 
s-a aplicat regula activizării. Folea a 
continuat să rateze mingi ușoare. Koc
zian—Jandrescu 2—0 (9, 6), Poros— 
Folea 2—1 (21, —16, 18). Reprezen-

tanta clubului Progresul a stat prea 
mult în apărare, s-a mișcat cu difi- 

’ «uitate, mai ales la stopurile lui Vo
ros, căreia i-a ridicat numeroase mingi 
favorabile de atac. Koczian—Alexandru 
2—1 (—10, 12, 18). în primul set, 
Alexandru a folosit o gamă variată 
de lovituri, atacînd deseori din ambele 
părți. Apoi, Alexandru a acționat fără 
convingere, permițînd sportivei maghia
re să se distanțeze. Totuși, în setul 
decisiv, de la 12—17, Alexandru a 
recuperat și a egalat Ia 18, cînd a 
intervenit regula activizării. în con
tinuare, jucătoarea noastră a greșit con
secutiv trei mingi. Pusztai—Jandrescu 
2—1 (—14, 10, 13).

Fotografia aceasta a fost luată pe patinoarul Ullevi din Goteborg, cu pri
lejui recentului campionat mondial de patinaj viteză. în mijloc îl vedem 
pe actualul deținător al titlului suprem, olandezul Kes Verkerk, avînd alături 
pe compatriotul său Ard Schenk (dreapta) - campion european - și norve

gianul Fred Anton Maier
Foto : Reportagebild

Corespondență specială din Londra

Echipa de hochei a Angliei 
înaintea campionatelor mondiale
Dacă răsfoiești istoria hocheiului pe 

gheață din Anglia te vei convinge că, 
de-a lungul deceniilor, acest sport a 
avut „zile de aur“ în această țară. La 
primul campionat european de hochei 
pe gheață, desfășurat în 1910 la Mon
treux (Elveția), Anglia a cucerit pri
mul loc. Succesul acesta a fost urmat 
de altele, în 1936 — 1937 — 1938, 
cînd britanicii au fost cei mai buni 
hocheiști ai continentului nostru. Fără 
îndoială că succesul care a avut cel 
mai marc răsunet este legat de cuceri
rea titlului de campioană olimpică în 
1936, la Garmisch Partenkirchen, pen
tru că el echivala cu titlul de cam
pioană mondială și europeană. Prin 
urmare, Anglia a cîștigat de patru ori 
campionatul Europei, o dată pe cel o- 
limpic și o dată pe cel al lumii!

Astăzi, însă, hocheiul pe gheață din 
Anglia nu se mai bucură de aceleași 
succese. Unii explică acest fapt demon- 
strînd că îndată ce echipele profesio
niste au fost desființate (în urma de
ficitelor financiare, a impozitelor, a su
melor enorme pe care le cereau jucă
torii importați din Canada), hocheiul 
amator din Anglia nu s-a mai putut a- 
firma cu suficientă autoritate. Totuși, 
în ultimii ani, datorită grijii pe care 
d-1 Ahearne — președintele Federa
ției internaționale de hochei pe gheață 
(L.I.1I.G.) — dc naționalitate englez, 
o acordă acestui sport, Anglia a par
ticipat la cîteva ediții ale campionate
lor mondiale. După o lungă întrerupere, 
în 1961 echipa Angliei ia startul în 
grupa B a campionatului care are loc 
în Elveția și se clasează pe ’ 
doilea, la egalitate de puncte 
vegia. Un an mai tîrziu, în 1962, Ia 
campionatele mondiale de la 
Springs, Anglia participă în grupa A, 
cîștigîndu-și acest drept numai datorită 
faptului că echipa R. D. Germane a 
lipsit din competiție. Aici formația An
gliei ocupă ultimul loc, avînd o com
portare mai mult... simbolică. La cam
pionatele mondiale din Suedia, în 1963, 
hocheiști! britanici ocupă ultimul loc 
din grupa B fără să obțină vreo vic
torie I Și anul trecut la G. M. din Fin
landa insularii își confirmă valoarea 
unei echipe de categoria a IlI-a... Ei 
se clasează pe locul penultim (6), înain
tea Iugoslaviei, dar după Polonia, El
veția, R.F.G., Ungaria și Austria. An
glia termină la egalitate (5—5) cu Iu
goslavia, dar este învinsă în celelalte 
partide: 4—12 cu R. F. Germană, 4—5 
cu Austria, 4—7 cu Elveția și 1—5 
cu Ungaria.

Din lotul celor 17 jucători pe care

locul al 
cu Nor

Colorado

Campionatele momîiate
de patinaj artistic

în cadrul campionatelor mondiale 
de patinaj artistic, ieri Ia Davos s-a 
desfășurat proba de perechi.

Titlul a revenit cuplului Ludmila 
Belousova — Oleg Protopopov 
(U.R.S.S.) care a totalizat 314,8 
puncte. Patinatorii sovietici dețineau 
titlul mondial de anul trecut. Recent, 
Ia Bratislava, ei au cucerit și titlul 
de campioni ai Europei. Reamintim, 
de asemenea, că Belousova și Proto
popov dețin și titlul de campioni o» 
limpici, din 1964 de la Innsbruck.

Ei au reușit să cîștige ieri după 
destule emoții, deoarece foarte bine 
s-a prezentat și cuplul sovietic Ta
tiana Juk—Alexandru Gorelik, clasat 
al doilea, la numai 5 zecimi 1 Me
daliile de bronz au fost cucerite de 
Cintia Kaufman și Roland Kaufman 
IS.U.A.), cu punctajul de 298,2 p.

Știința Timișoara-Lokomotiv

Magdeburg 19-13 la handbal
TIMIȘOARA, (prin telefon). Aseară 

s-a desfășurat în localitate întîlnirea in
ternațională amicală de handbal mascu
lin dintre echipele Știința Timișoara șl 
Lokomotiv Magdeburg. Cu o circulație 
mal bună a balonului și mai precișl in 
aruncările la poartă, studenții au învin» 
cu 19—13 (9—7). în deschidere, echipa 
feminină știința Timișoara a întrecut 
Constructorul Timișoara cu 19—5 (9—3).

Lokomotiv Magdeburg joacă vineri 
seară cu Tehnometal Timișoara.

P. ARCAN-coresp. regional

Ecouri după ultimele intilniri internaționale de fotbal

ia 
în 
dc

Anglia îi va deplasa anul acesta 
G.M. din Iugoslavia, unde participă 
grupa B, se remarcă unii jucători 
valoare, ca portarul Metcalfe, fundașii 
Brennan, Reilly și înaintașii Miller, Mc 
Donald și Tindall.

Iată, de altfel, lotul celor 17 jucători. 
Portari: W. Clark, D. Metcalfe; Fun
dași : W. Brennan, J. Mc Intosh, G. 
Reilly, A. Williams, W. 
înaintași: A. Stevenson, W. 
Mc. Donald, 
A. Brennan, 
Lovell și L.

H. Tindall, 
G. Baxter, 
Lovell.

T. 
G.

ARTHUR

Orawford ; 
Miller, S. 
Matthews, 
Aurie, E.

UNSER

Cîtcva meciuri internaționale de fot
bal desfășurate miercuri seara au fost 
în atenția iubitorilor sportului cu ba
lonul rotund. Iată cîteva comentarii 
după aceste partide.

La Londra, în meci amical, echipa 
Angliei a dispus după o partidă pa
sionantă, la limită (1—0), de selec
ționata R. F. Germane. După cum men
ționează comentatorul sportiv al agen
ției France Pressc, „Englezii pot fi 
mulțumiți de rezultat, deoarece fotba
liștii vest-germani, care au practicat 
un joc excelent, au obținut egalarea în 
min. 75 prin Heiss. Arbitrul olandez P. 
Rommer a acordat la început golul, 
dar consultîndu-se cu colegul său de 
tușă, l-a anulat după aceea. Publicul 
și-a manifestat nemulțumirea fată de 
anularea golului". Crainicul postului de 
radio Miinchcn a spus, printre altele, 
că „victoria gazdelor, deși meritată, 
(englezii au avut multe ocazii) nu este 
concludentă, cu atît mai mult cu cît 
din echipa oaspe au lipsit numeroși ti
tulari, printre care Schnellinger și Utve 
Seeler".

In prima manșă a sferturilor de fi
nală a „C.C.E." echipa Ferencvaros nu a 
putut rezista iureșului formației Inter- 
nazionale din Milano. După cum men
ționa crainicul postului de radio Buda
pesta, „după acest 0—4 de la Milano, 
meciul revanșă de la Budapesta nu 
poate prezenta un prea mare interes : 
italienii se vor apăra, iar Ferencvaros 
se va strădui să-și vindece durerea în- 
frîngerii suferite pe „San Siro“ prin- 
tr-un rezultat onorabil în fata celei mai 
bune formalii de club din lume".

La Bruxelles, Real Madrid a făcut 
o partidă bună, în care a excelat por
tarul Betancort, 
teren în partida cu Anderlecht. Învinși 
la limită, fotbaliștii madrileni au mari 
șanse de calificare pentru semifinale. 
Crainicul postului de radio Madrid men
ționa că „Gento, Amancio, Zocco și co
legii săi sint optimiști în ce privește 
rezultatul meciului de la Madrid (9 
martie) și că formația belgiană nu mai 
este aceea de acum cîțiva ani, cînd 
Anderlecht a eliminat pe Real Madrid 
din «C.C.E.»",

ccl luai bun de pe

Miercuri s-au mai desfășurat alte 
partide interesante din cadrul pregăti
rilor pentru G. M. La Bordeaux, repre
zentativa Franței a întîlnit echipa lo
cală pe care a învins-o cu 3—2 (0—1) 
prin punctele marcate de Bonnel, Her
bert și Baraffe. In aceeași zi, echipa 
secundă a Franței (alcătuită tot din 
jucători din lotul care se pregătește 
pentru G. M.) a fost învinsă de echi
pa italiană Bologna cu 3—1.

In fine, selecționata do fotbal a 
U.R.S.S., care-și continuă turneul în 
America de Sud, a jucat la Santiago 
do Chile cu o selecționată chiliana, 
pe care, a întrecut-o cu scorul de 2—0.

Cehoslovacia aînvins Canada
la hochei

Revista presei

„Cupa Jules Rimet“ va rămîne Braziliei?
Răspunde Zeze Moreira

•• ■. .-a* r -

DEUTSCHES

De luni întregi se țes nenumărate 
„legende" în legătură cu felul cum se 
va prezenta echipa națională de fot
bal a Braziliei la campionatul mondial 
din 1966. Va fi capabilă Brazilia să 
prezinte o echipă mai puternică dccît 
aceea din 1962, sau nu? Numeroși spe
cialiști sînt de părere că Brazilia nu 
va mai putea să selecționeze un „un
sprezece" care să reunească siguranța, 
eleganța și armonia datoriiă cărora re
prezentativele 
medaliile 
Chile, 
meiat, 
numai 
iulie a 
serios 
pot fi considerate declarațiile făcute 
de Zeze Moreira, 
al echipei Vasco da Gama, 
declarat următoarele asupra 
faze ale pregătirilor echipei 
pentru campionatul mondial:

„Candidatii pentru echipa 
se află in alentia și verificarea noastră 
de mai multi ani. In martie, Comisia

acestei țări au cucerit 
de aur la Stockholm și în 
este zvon și ce este înte- 
va putea stabili cu precizie 
stadioanele engleze in luna

Ce
se
pe . .acestui an. Totuși, un pronostic 

și autorizat în această privință

cunoscutul antrenor 
Acesta a 
ultimelor 
Braziliei

națională

de selecționare 
tori care vor fi 
antrenamentele în vederea 
forme care să asigure cîștigarea difi
cilului turneu ce urmează a fi disputat. 
In cursul pregătirilor se vor juca me
ciuri de antrenament cu echipe brazi
liene, cu echipe de club din străinătate 
și cu reprezentativele Poloniei și Ceho
slovaciei. In iunie, cei 22 de jucători 
selecționați definitiv vor pleca în Sue 
dia la Atvidaberg, localitate cu aproxi
mativ aceeași climă ca a orașelor en
gleze, unde se va disputa campionatul 
mondial. Incepînd din martie-aprilie, 

selecționații vor căpăta concediu de la 
cluburile din care fac parte, urmind să 
rămină exclusiv la dispoziția echipei na
ționale*.

In ce privește selecționații probabili, 
Zeze Moreira se arată rezervat :

„Desigur că Pele își are locul asigu
rat. Cred că si Brito din clubul meu, 
Pasco da Gama. Socotesc, de asemenea, 
că vor fi selecționați portarul Gilmar, 
precum și Manga, Carlos, Alberto de 
la Santos și Jairzinho de la Botafogo. 
Au șanse si Djalma Santos și Gar- 
rincha. Amarildo si Jair, care sint 
legali de contracte in Europa, la Mi
lano, trebuie să fie și ei incluși 
între candidați. Se pune insă întrebarea 
dacă cluburile lor îi vor autoriza să 
plece în Brazilia*.

întrebat dacă împărtășește părerea

va retine 
cantonați

44 de jucă- 
și vor începe 
obținerii unei

pre- 
1966 
for|a
Mo-

Ou cite va zile înaintea campiona
tului mondial din Iugoslavia, echipele 
de hochei pe gheață ale Cehoslovaciei 
și Canadei s-au întîlnit, ieri seară la 
Praga, într-o partidă de verificare.

11 000 de spectatori au asistat la 
un joc de bună calitate, foarte rapid, 
la capătul căruia au aplaudat victo
ria reprezentativei cehoslovace cu 
scorul de 4—0 (2—0, 1—0, 1—0).
Punctele au fost marcate de Nedo- 
manski (2), Golonka și Suchy.

A doua întîlnire dintre cele două 
formații va avea loc azi.

pesimistă a unor specialiști care 
văd că selecționata Braziliei din 
nu va avea nici strălucirea și nici 
echipei de acum patru ani, Zeze 
reira răspunde:

„Cred ctt vom reuși o selecționare 
mai judicioasă decît aceea pentru Chile. 
De data uceasta nu mai intră în discu
ție jucătorii neexperimentali, necunos
cută „diamante neșlefuite". Multi dintre 
jucătorii noștri care aspiră la un loc. 
în „națională" pentru campionatul mon
dial, au ajuns acum la zenitul cunoș
tințelor lor fotbalistice, după ce patru 
ani au fost păstrați ca „rezerve de ta
lent". Cred că unii dintre acești jucă
tori sînt poate cam individualiști, dar 
au clasă ridicată. Cît privește între
barea dacă „unsprezecele" care va fi se
lecționat va pulea să egaleze rutina și 
armonia pe care au dovedit-o echipele 
din 1958 și 1962, și dacă el nu va 
avea de suportat in Anglia un handicap 
tocmai din cauza strălucirii echipelor 
care l-au precedat la celelalte campto 
nate mondiale, cred că această problemă 
nu se poate pune, deoarece selecționata 
noastră va fi exceptional de bine pre
gătită. Insă apărarea titlului în Anglia 
va fi ■— în orice caz — foarte di
ficilă. Celelalte țări se vor pregăti și 
ele temeinic. Personal, insă, sper și con
tez pe al treilea titlu consecutiv".

ȘTIRI... REZUITATE
MOSCOVA. Continuîndu-și turneul 

în U.R.S.S., echipa secundă de hochei 
pe gheață a Cehoslovaciei a întîlnit 
formația „Lokomotiv" Moscova. Par
tida s-a încheiat cu rezultatul de 
4—2 (1—0, 2—1, 1 — 1) în favoarea 
hocheiștilor sovietici.

PARIS. Cursa ciclistă internațională, 
disputată pe Coasta de Azur, la Ban- 
dol, a revenit francezului Andre 
Zimmerman care a străbătut 166 ki
lometri în 4h245’. Pe locul doi la 15 
secunde a sosit belgianul Norbert 
Kerckhove.

SIDNEY. La Sidney, într-un con
curs internațional de natație, austra
liana Lyn Bell a realizat pe 100 m 
liber timpul de 1:01,3. Proba de 
200 m fluture (masculin) a fost cîș- 
tigată de Dunn cu timpul de 2:14,6, 
iar cea de 200 m bras (bărbați) a 
revenit lui O'Brien cu timpul de 
2:39,9.
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Mizările pot ii și mai bune
(Urmare din pag. J)

rea planului de 
rea desfășurării 
Spartachiadei de 
retului ediția 
brii consiliului au 
analiză a posibilităților materiale de 
care dispune asociația lor pentru or
ganizarea competițiilor. în funcție de 
acestea și de preferințele exprimate 
de iubitorii sportului din uzină ei 
și-au prevăzut în plan organizarea 
concursurilor la haltere, șah, tenis de 
masă și popice. Au fost confecționate, 
cu resurse locale, haltere, iar pen
tru șah au fost achiziționate noi 
garnituri. Consiliul asociației — după 
o prealabilă îndrumare — a trasat 
sarcină birourilor de secții pe ramură 
de sport, birourilor grupelor sportive 
și instructorilor voluntari ca — în co
laborare cu membrii consiliului asocia
ției însărcinați să răspundă de desfă
șurarea competițiilor — să asigure par- 
ticipanților cele mai bune condiții de 
pregătire și concurs. Consiliul asocia
ției sportive și birourile grupelor s-au 
îngrijit de popularizarea Spartachiadei 
de iarnă a tineretului, folosind pentru 
aceasta stația de radioamplificare a 
uzinei, frumosul panou al asociației și 
afișele care au împînzit secțiile și 
lierele.

măsuri în vede- 
ultimei 

iarnă 
1965/1966,
făcut o profundă

etape a 
a tine- 

mem-

ate-

ROLUL MOBILIZATOR 
AL UNOR ENTUZIAȘTI 

SUSȚINĂTORI AI SPORTULUI

Socotim ca o treabă bună făcută de 
Consiliul asociației sportive Electro
aparataj faptul că a stimulat dragostea 
unor entuziaști ai sportului pentru o 
ramură sportivă sau alta, că a știut să 
folosească contribuția lor la dezvolta
rea activității sportive de masă. Ing. 
llie Petrăchioiu este un pasionat șahist. 
Lucrul acesta e cunoscut. Și tocmai de
aceea el a fost antrenat în munca or
ganizatorică și i s-a trasat sarcina de 
a se ocupa de organizarea întrecerilor 
de șah pe grupe sportive. Șahistui 
llie Petrăchioiu, ajutat de alți iubitori 
ai șahului, de membrii biroului secției 
și de consiliul asociației, a desfășurat 
o activitate laborioasă. La inițiativa 
lui unele grupe și-au achiziționat șa-
huri proprii, dînd posibilitate unui 
număr mult mai mare de tineri să-și 
dispute șansele de calificare în finala 
pe asociație. Acesta este „secretul" 
masivei participări a șahiștilor (aproa
pe 200) la întrecerile pe grupe. De alt
fel, nu este singurul succes demn de 
consemnat. în momentul de față, la 
Electroaparataj — tot datorită muncii 
acestor entuziaști — sînt peste 120 
de șahiști legitimați, iar unii au și 
obținut categorii superioare (a IlI-a 
și a II-a).

Aminteam faptul că la Electroapa- 
rataj s-au construit haltere populare. 
Acestui amănunt trebuie să-i adăugăm 
altul. Gh. Toma, secretarul asociației 
sportive, are o afecțiune deosebită 
pentru acest sport. Dar, nu numai atît. 
Are convingerea că la uzina în care 
lucrează sînt multe talente în acest 
sport care trebuie descoperite. Folosind 
prilejul oferit de Spartachiada de 
iarnă, împreună cu organizatorii de 
grupă, Gh. Toma a organizat în fie
care secție concursuri zilnice la care 
au luat parte sute de muncitori.

Deși nu a fost prevăzut în cadrul 
Spartachiadei de iarnă, boxul ne ofe
ră un exemplu asemănător. Fostul bo
xer Costică Dumitrescu a rămas fidel 
primei sale pasiuni sportive. Aici, la 
Electroaparataj, ajutat de consiliul 
asociației, el caută să infiltreze tine
retului dragostea pentru sportul cu 
mănuși. Și a reușit !

A ajuns chiar să organizeze o gală 
de box într-o secție a uzinei I Nume
roși tineri — selecționați și pregătiți 
de el — au încrucișat mănușile. Și, în 
timp ce colegii de muncă îi încurajau, 
ochiul specialistului Costică Dumitrescu 
întrezărea adevăratele talente...

Lucruri asemănătoare s-ar putea 
spune și în ceea ce privește tenisul de 
masă, popicele ș.a.

ÎN ATENȚIE: 
PREGĂTIREA ȘI STIMULAREA 

CONCURENȚILOR

Prevăzută în planul de muncă, pre
gătirea prealabilă a concurenților la

întrecerile Spartachiadei de Iarnă a» 
fost realizată în practică. *~ MMM - 4

Instructorii voluntari și sportivii cu 
experiență au organizat ședințe de 
pregătire și concursuri-școală. Toate 
acestea au contribuit la ridicarea ni
velului de pregătire a concurenților și 
la creșterea calitativă a competițiilor, 
în același timp, consiliul asociației s-a 
îngrijit de stimularea concurenților. 
La încheierea fiecărei întreceri, pri
milor clasați le-au fost înmînate di
plome în cadru festiv, iar Ia panoul 
asociației au fost publicate rezultatele, 
numele învingătorilor și atelierul sau 
secția din care fac parte.

W

S-ar părea că lucrurile merg foarte 
bine Ia asociația sportivă Electroapa- 
rataj. In mare măsură acesta este ade
vărul. Dar (există, deci, un... dar), 
s-ar putea face mai mult. De pildă, 
consiliul asociației sportive n-a știut 
să folosească excursiile turistice și 
condițiile favorabile din această iarnă 
pentru organizarea întrecerilor de schi 
și săniuțe. Activiștii sportivi de la 
Electroapartaj s-au orientat spre ramu
rile sportive care „dau mai puțină 
bătaie de cap“ (tenis de masă, șah) 
și aceasta nu este, desigur, în folosul 
dezvoltării sportului. O altă... slăbi
ciune în activitatea consiliului o con
stituie faptul că de la încheierea pri
mei etape a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului nu s-au mai organizat în
treceri pentru amatorii de sport, con- 
siderînd totul rezolvat, „planul și anga
jamentele" îndeplinite. Problema fiind 
doar în „studiu". Se cere mai multă 
operativitate și continuitate în activi
tate.

Subliniind aspectele pozitive ale 
muncii consiliului asociației sportive 
Electroaparataj, fără a neglija însă 
nici minusurile, socotim că am oferit 
unui mare număr de asociații sportive 
— cu aceleași condiții materiale — 
un util schimb de experiență. Ne-ar 
face plăcere să-i constatăm roadele.

Așa se trece corect 
peste gard...

Fosta atletă Oprina Stroe, astăzi profesoară la Liceul „Nicolae Bălcescu" 
din Cluj, demonstrează elevelor sale cum se face trecerea gardurilor

Foto : A. Neagu

În căutarea... gimnasticii de
(Urmare din pag. I)

Teodor Purcărescu din anul III, stu
dentul cu haltere — Mircea Mracec, 
anul IV ; amîndoi — viitori chimiști.

— Și ceilalți ?
— Ceilalți, dar nu prea mulți, iac 

și ei exerciții cind se scoală, în func
ție de programul din ziua respec
tivă...

încercăm să sugerăm interlocuto
rului nostru o acțiune mai largă, cu 
caracter colectiv, pe aleile căminului, 
așa cum se inițiase cu cîtva timp în 
urmă, mai ales că era timp frumos.

— Aceasta ar ii soluția... ideală! 
Dar, de ce să spun ce nu-i adevărat: 
gimnastică de înviorare cu toată lu
mea, cu întregul cămin, nu se iace, 
deși marea majoritate a tinerilor din 
acest cămin sînt studenți la chimie, 
lucrează în laboratoare, cu substanțe 
toxice, și ar avea nevoie de o ase
menea activitate. Practicarea gimna
sticii de înviorare ar contribui într-o 
bună măsură la creșterea rezistenței 
organismului, la întărirea sănătății 
lor. Mai trebuie să arăt faptul că Aso
ciația studenților a dat indicații In 
legătură cu desfășurarea la nivel de 
masă a acestei activități. Rezultatele 
nu sînt însă cele dorite...

— în concluzie : cam cîți studenți 
iau parte, dimineața, la înviorare ?

— Nu am o evidență precisă. Un 
coeficient aproximativ ar atinge 10 
la sută. Cei conștienți de necesitatea 
practicării gimnasticii de dimineață 
sînt în general studenții care fac 
sport, componenții echipelor repre
zentative. în rest...

• O plăcuță montată la intrarea în 
moderna clădire, cu patru etaje, si
tuată pe colțul dintre străzile Hristo 
Botev și calea Moșilor : Căminul nr. 1 
al Conservatorului „Ciprian Porum- 
bescu". încă de la primii pași, vizi
tatorul este plăcut impresionat. Flori, 
fotolii, sală de lectură... Nu ne-au 
trebuit decît cîteva minute pentru a 
ne da seama că cele peste 120 de 
studente care locuiesc în acest că
min au la dispoziție mult confort.

— Fetele fac gimnastică de învio
rare ? — am întrebat-o pe tovarășa

Tudora Negoiță, din personalul ad
ministrativ, care tocmai suna deș
teptarea.

-— Știți, exerciții, dimineața, după 
ce se scoală ?...

— Cred că nu, ne spune noua noa
stră cunoștință. De trei ani de cînd 
lucrez aici, n-am văzut așa ceva. Dar 
eu stau mai mult la poartă ; poate or 
face fetele, sus, pe coridoare. Să 
chem pe cineva din comitetul cămi
nului...

Pe coridoare domnea o liniște de
plină. Din cînd în cînd coborau gră 
bite grupuri de fete. Iat-o și pe stu
denta Ana Bîscă, vicepreședinta co
mitetului de cămin. După ce i-am 
explicat scopul vizitei noastre mati
nale, ne-a răspuns cu o urmă de re
gret în glas :

— în octombrie, anul trecut, cînd 
a luat ființă comitetul, am discutat și 
această problemă. Am ales chiar și 
o responsabilă sportivă, pe fnotătoa- 
rea Astrid Schunn. Dar practic nu s-a 
făcut nimic.

— Oare să nu le placă fetelor e- 
xercițiile de gimnastică ?

— Dimpotrivă I Colegele mele și-au 
manifestat adesea dorința să prac
tice chiar diferite sporturi. Sînt con
vinsă că multe dintre studente fac, 
înviorarea individual. în colectiv 
însă...

— Dacă considerați utile exerci
țiile de înviorare — am întrebat — 
care este cauza pentru care ele nu 
se realizează în mod organizat ?

— Bineînțeles, vina o poartă co
mitetul de cămin, care nu a luat încă 
măsurile cuvenite. Vă asigurăm însă 
că vom pune cît mai curînd „pe 
roate" această activitate.

Un angajament frumos. La reali
zarea lui credem că trebuie să con
tribuie și comisia sportivă a Asocia
ției studenților de la Conservaior, al 
căror sprijin și îndrumare s-au rezu
mat pînă acum, după cum ne spunea 
tovarășa Ana Bîscă, doar la simple 
vizite...

în completarea raidului, consemnăm 
și părerile cîtorva cadre didactice din 
colectivele catedrelor de educație fi
zică...

• LECTOR VICTOR IONESCU 
(Universitate): îmi pare rău, dar tre
buie să recunosc un adevăr: gim
nastica de înviorare în căminele a- 
fectate Universității a ieșit din... ac
tualitate. Acum cîțiva ani, da, exista 
o preocupare generală pentru promo
varea acestei activități (foarte nece
sare) în rîndul tuturor studenților, 
însăși catedra noastră a avut pe... or
dinea de zi coordonarea acestei ac
țiuni. Existau colegi care răspundeau 
de cîte un cămin, se formaseră co
lective speciale de instructori dintre 
studenți și studente. Gimnastica de 
înviorare „prinsese" teren, luase 
chiar avînt. Apoi, încet, încet, ac
țiunea s-a pierdut. Seriile... proaspete 
de studenți n-au mai manifestat ace
lași interes, deși, după cîte știu, Aso-

Din cele relatate in rîndurile de mai sus reiese clar 
că nu este vorba de o surpriză, de un accident — ci de 
o stare de fapt care trebuie să stea în atenția organelor 
in drept, mai ales că această situație de neadmis este 
cunoscută și de catedrele de educație fizică. Este nece
sar să se ia măsuri corespunzătoare pentru ca această 
activitate care avusese la un moment dat un mare ecou 
în rîndul studenților să fie reluată și dezvoltată. Nu tre
buie să existe nici un cămin în care să nu lie organi
zată gimnastica de înviorare, mijloc at it de important 
de menținere și întărire a sănătății. Exemplele unor

SCRIMĂ

Locul I la spadă -
Știința Tg. Mureș
BRAȘOV, 25 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Vineri, întrecerile 
de scrimă din cadrul fazei I a cam
pionatului republican pe echipe au 
continuat cu proba de spadă. Din 
rîndul celor opt echipe participante 
s-a detașat, încă din grupele elimina
torii, Știința Tg. Mureș care a înre
gistrat numai victorii categorice.

în turul doi al competiției (elimi
nări directe), formația studenților 
mureșeni a întrecut pe Electroputere 
Craiova, cu 9—4, netezindu-și ast
fel drumul spre locul întîi. Ultimul 
„hop" cu echipa S.P.C., de fapt der
biul competiției. în acest meci deci
siv, trăgătorii bucureștenl erau cit 
pe aci să furnizeze o mare surpriză. 
Ei au condus, la un moment dat, cu 
8—6; Știința a redus din handicap în 
penultimul asalt, iar în ulLimul 
(Dobrescu — Pongraț) spadasinul de 
la S.P.C., care conducea cu 2—0, lăsa 
impresia că va cîștiga detașat. în con- 
iinuare însă, Dobrescu a aplicat o 
tactică greșită (a atacat lăsîndu-se 
„descoperit"), fiind egalat și pierzînd, 
în cele din urmă, asaltul cu 5-3. Sco
rul final a devenit astfel egal : 8-8. 
Meciul a fost însă cîștigat de Știința 
Tg. Mureș, avantajată de un tușave- 
raș general mai bun (61-65).

în acest fel Știința Tg. Mureș se 
califică direct în finala campionatului 
republican.

Dintre toți concurenții, cel mai bine 
s-au prezentat : Husariu (Știința Tg. 
Mureș) cu 12 victorii din 14 asalturi 
susținute, Pongraț (Știința Tg. Mureș), 
Dan Nicolae (S.P.C.) și llie Tudor 
(S.P.C.). Mențiuni și pentru tinerii 
craioveni Florin Tudor și Constantin 
Duțu,

Pentru faza a II-a (turneul de baraj 
de la Craiova) s-au calificat echipele 
S.P.C., Electroputere, C.S.M.S. lași, 
(Jnio Satu Mare și Petrolul Ploiești 
(retrogradată din campionatul anului 
1965).

Sîmbătă au loc întrecerile echipe-
lor feminine de floretă, iar duminică 
vor evolua sabrerii.

TIBERIU STAMA

înviorare
ciația studenților a dat și în acest an 
îndrumări corespunzătoare.

• LECTOR DINU GRÂNESCU 
(Institutul de construcții) : în in
troducerea și organizarea activi
tății de gimnastică de înviorare, 
colectivul catedrei noastre a por
nit la treabă cu mult elan. A- 
ceasta se întîmpla cu 4—5 ani în 
urmă. Apoi, cînd am văzut că înseși 
organele de resort ale M.I. nu îm
brățișează cu suficient interes acțiu
nea, am încetinit „motoarele". Și 
totuși a rămas ceva: colectivul ca
tedrei și Asociația studenților din in
stitut au întocmit programe de exer
ciții. Acestea au fost multiplicate și 
afișate în cadrul fiecărui cămin. Stu
denții care au simțit nevoia să facă 
exerciții de înviorare au folosit și 
folosesc aceste programe. Totuși, din 
sondajele noastre (desigur neoficiale) 
rezultă că numărul practicanților este 
extrem de redus. La căminele insti
tutului din str. Matei Voievod și de 
la Lacul Tei, din aproape 1500 de 
studenți, nici 200 nu practică gimnas
tica de înviorare. Și aceștia cu totul 
izolat, individual. De regulă, sporti
vii fruntași și, alături de ei, cei care 
și-au format încă din perioada cînd 
erau elevi, asemenea deprindere.

Gimnastica de înviorare este un lu
cru extrem de util, aș zice ceva în 
firea lucrurilor. Asta ar însemna că 
trebuie să o practice toată lumea, toți 
studenții, dar nu din obligație, ci din 
convingere. Este, într-un fel, o pro
blemă de conștiință...

studenți conștiincioși, care din proprie inițiativă prac
tică gimnastica de înviorare trebuie popularizate, stimu
late, pentru a fi urmate de toată masa de studenți* 
Avind experiența anilor trecuți, trebuie să se întărească 
munca organizatorică, din rindurile celor mai buni stu
denți să lie foimați instructori pricepuți care să con
ducă aceste programe. Gimnastica de înviorare trebuie 
să fie un prețios mijloc de reîmprospătare a forțelor, 
de întărire a sănătății fiecărui tinăr și de aceea ea nu 
trebuie să lipsească din programul căminelor de stu
denți sau de elevi.



ATLETISM

Noi starturi...
• Clubul Metalul, în colaborare cu 

comisia de atletism a orașului Bucu
rești, organizează duminică o compe
tiție de cros în cinstea zilei de 8 Mar
tie. întrecerile se vor desfășura de la 
ora 9,30, în parcul „23 August". A- 
dunarea concurenților se va face la 
sala de atletism de la centrul „23 Au
gust". în program figurează întreceri 
pe următoarele distanțe : 400 m — ju
nioare II, 800 m — junioare 1, 1200 m 
•— senioare, 3000 ni — juniori I și se
niori semifondiști, 8000 m — seniori.

La întrecerile feminine, dotate cu 
„Cupa 8 Martie", se vor întocmi cla
samente individuale și pe echipe (for
mate din cîte 3 alergătoare).

• în sala Floreasca II este progra
mat, sîmbătă — de la ora 16,30 și du
minică — de la ora 9, campionatul Ca
pitalei pe echipe de seniori. Competiția 
constituie un util prilej de verificare 
a atleților seniori care vor lua parte, 
la 5--6 martie, la concursul republican 
de sală

Cu acest prilej se vor desfășura ur
mătoarele probe : 50 m, 55 mg, lungime, 
triplu, înălțime, prăjină, greutate la 
bărbați, 50 m, 40 mg, lungime. înăl
țime, greutate Ia femei

VOLEI

Mîine in ce pe returul
și in campionatul feminin (seria I)
La o săiptămînă după ce echipele 

masculine au luat startul în returul 
campionatului republican seria I, du
minică. își reiau întrecerea și echipele 
feminine din seria respectivă.

La băieți, etapa a XIII-a progra
mează meciurile : Steaua — Dinamo 
București (duminică în sala Floreasca 
de la ora 18), Rapid București — Mi
nerul Baia Mare (duminică, în program 
cuplat cu meciurile feminine, în sala 
Giulcști), Farul Constanța — Știința 
Brașov, Tractorul Brașov — Știința 
Timișoara, Știința Cluj — Știința Ga
lați, Progresul Brăila — Petrolul 
Ploiești.

BASCHET

Echipele masculine (seria I) 
încep și ele returul

De mîine, baschetul nostru intră 
cu adevărat în plină activitate. In
tr-adevăr, după echipele feminine din 
seriile I și a Il-a și după cele mas
culine din seria a Il-a, care au și 
susținut primele meciuri ale returu
lui, este rîndul formațiilor masculine 
din seria I să înceapă a doua parte 
a campionatului republican.

Știrile transmise în ultima vreme 
de corespondenții noștri ne-au infor
mat că returul a fost întîmpinat ou 
pregătiri intense, cu meciuri ele ve
rificare interne și chiar internaționale, 
In general cu mult interes pentru ob
ținerea unei forme spoitive cît mai 
bune.

înaintea primelor partide ale retu
rului clasamentul se prezintă astfel:
1. Steaua București 11 11 0 899—704 22
2. Dinamo București 11 9 2 928—726 20
3. Știința Timișoara 11 7 4 757—732 18
4. Știința Cluj 11 6 5 845—739 17
5. știința Tg. Mureș 11 6 5 851—784 17
6. știința Galați 11 6 5 803—888 17
7. Dinamo Oradea 11 5 6 661—738 16
S. Știința București 11 5 6 782—802 16

SÎMBATA
BOX Sala Floreasca, ORA 19 : gală de verifi

care.
PATINAJ. Patinoarul 23 August, ORA 6,30 : 

exerciții obligatorii juniori categoria a ll-a ; ORA 
20 : exerciții libere pentru concurenții de cate- 
ooria de vîrstă 8-10 ani.

ATLETISM : sala Floreasca II, de la ORA 16,30 .- 
campionatul pe echipe al Capitalei la seniori

DUMINICA
BOX. Casa de cultură a tineretului raion T. Vla- 

dimirescu, ORA 9,30 : prima semifinală a campio
natului de juniori.

PATINAJ. Patinoarul 23 August, ORA 7,30: figuri 
libere fete, băieți și perechi juniori, categoria 
« ll-a

BASCHET. Sala Floreasca, ORA 8 : S.S.E. nr. 1 
"■ Liceul Nicolae Bălcescu (meci demonstrativ de 
eopii), ORA 9 i Rapid - Crișul (f. I), Rațjjd.- Ști

ința Galați (m. I), Știința - Voința Brașov (f. I), 
Academia militară - Știința Craiova (m. II); ORA 
15,30 : Clubul sportiv școlar - Liceul nr. 35 (meci 
amical de junioare); ORA 17: Constructorul - 
Progresul (f. I); sala Dinamo, ORA 8 : Olimpia 
M. I. — Politehnica Cluj (m. II), Progresul —

Unde mergem?
C.S.M.S. (m. II), Steaua — Farul Constanța (m. I), 
I C.F. — A.S.A. Bacău (m. II) - meciuri în cadrul 
campionatelor republicane.

ÎNOT: Bazinul Floreasca de la ORA 9,30 
și de La ORA 17 : concurs de înot pentru copii 
cat. A (13-14 ani); de la ORA 15,30 și de la ORA 
18,30: etapa a ll-a a concursului republican de 
sărituri,.

POLO : Bazinul Floreasca de la ORA 11 : C.S.S.
- S.S.E. nr. 1, Progresul - S.S.E. nr. 2, Steaua - 
Dinamo și Rapid - Unirea, meciuri în cadrul cam
pionatului de juniori al Capitalei.

FOTBAL. Stadionul Dinamo, ORA 9: Dinamo 
București (juniori) - Autobuzul, ORA 11 : Dinamo 
Victoria - Știința București; teren Timpuri Noi, 
ORA 11 : Flacăra roșie București - Flacăra Moreni.

ATLETISM. Sala Floreasca II, de la ORA 91 
campionatul pe echipe al Capitalei la seniori.

VOLEI. Sala Giulești, ORA 9 : Rapid - Metalul 
(f. I), C.P.B. - Știința Cluj (f. I), Rapid - Minerul 
Baia Mare (m. I); sala Floreasca, ORA 18 : Steaua
- Dinamo București (m. I).

HOCHEI. Patinoarul „23 August", ORA 19,00: 
România - Finlanda.

RUGBI Stadionul Constructorul, de la ORA 9 : 
jocurile finale ale «Cupei primăverii".

PATINAJ

Cei mai mici patinatori in întrecere...
Ieri dimineață, pe pa

tinoarul „23 August" din 
Capitală au început în
trecerile finale din ca
drul concursului republi
can de patinaj rezervat 
copiilor și juniorilor de 
categoria a Ii-a. Pe pro
gramul primei zile au fi
gurat exercițiile obligato
rii pentru concurenții din 
categoria de vîrstă 8—10 
ani. Au luat parte numai 
sportivi hucureșteni. „Spe
ranțele" patinajului nos- f
tru artistic au evoluat în 
general la un nivel mul
țumitor, mareînd o ușoa
ră creștere față de sezo
nul trecut. De multe ori 
figurile de desen pe ghea
ță (diferitele serpentine. 
„opturi“ și „treiuri" etc.) 
ca și săriturile obligatorii 
(semi-Lutz, Flipp, Kadet. 
Rittberger) au fost execu- : 
tate corect. După figuri
le impuse s-au detașat Lucian Coz 
categoric Lucian Cozia și 
Carmen Stegărescu, care 
au șanse mari de a cuceri primul loc 
și după „libere". Iată, de altfel, con
figurația celor două clasamente : 
băieți 8—10 ani : 1. Lucian Cozia
(Constructorul) 5 (loc de ordine arbitri) 
—176,2 p ; 2. Călin Tulpan (Dinamo) 
11-136,3 p ; 3. Octavian Goga (Di
namo) 14-135,1 p. Fete 8—10 ani : 
1. Carmen Stegărescu (Constructorul) 
5-175,0 p ; 2. Doina Mitricică (Ș.S.E.

La fete, etapa inaugurală a returu
lui cuprinde întîlnirile : Rapid Bucu
rești — Metalul București, Partizanul 
roșu Brașov — Dinamo București, C.P. 
București — Știința Cluj, C.S.M. Sibiu 
— Știinta Craiova. Penicilina Iași — 
Farul Constanța. Cele două meciuri 
din Capitală, împreună cu partida 
masculină Rapid — Minerul Baia 
Mare, se vor disputa în sala Giulești 
cu începere de la ora 9.

• Ieri în meci de verificare, Ra
pid a învins pe Dinamo cu 3—2 
(11—15, 15—13, 9—15, 15—9,
15—10).

9. Rapid București 11 5 6 871—832 16
10. Farul Constanța 11 3 8 614—774 14
11. Steagul roșu Br. 11 3 8 740—781 14
12. Aurul Brad 11 0 11 583—834 11

Și acum, programul complet al eta
pei : masculin seria I: Steaua—Farul 
Constanța, Rapid—Știința Galați, 
Știința Tg. Mureș—Știința Timișoara, 
Aurul Brad—Steagul roșu Brașov (se 
joacă la Timișoara), Dinamo Oradea— 
Dinamo București, Știinta CJuj— 
Știința București; seria a Il-a: Aca
demia Militară—Știinta Craiova, Pro
gresul București—CSMS Iași, Olimpia 
M.I. București—Politehnica Cluj, 
ICF—ASA Bacău, Unio Satu Mare— 
Știința Brașov ; feminin seria I.- Ra
pid—Grișul Oradea, Știinta Bucu
rești—Voința Brașov, Constructorul— 
Progresul București, Știința Cluj— 
Voința București, Mureșul—ICF,- se
ria a Il-a : ASA Cluj—Știinta Timi
șoara, CSMS Iași—Olimpia București, 
Voința Tg. Mureș—ȘSE Craiova, 
Spartac i Salonta—Voința Oradea, 
Știința Constanța—ȘSE Șatu Mare.

t — pe primul loc după „impuse" la 
cat. copii 8—10 ani

II) 11,5-128,6 p ; 3. Roxana Constan- 
tinescu (Dinamo) 14,5-120,2 ; 4. Va
lentina Buciumeanu (Ș.S.E. II) 
16-122,3 p ; 5. Georgiana Ionel (Di
namo) 25-105,6 p ; 6. Elena Stanciu 
(Constructorul) 32-93,3 p ; 7. Gabriela 
Voica (Dinamo) 35-84,7 p ; 8. Sorina 
Sfetcu (Dinamo) 40-87,3 p.

Concursul mai are două zile de des
fășurare : azi, de la ora 6,30 — exer
ciții obligatorii juniori cat. a Il-a ; 
de la ora 20 — exerciții libere copii
8—10 ani ; mîine de la ora 7,30 figuri 
libere fete, băieți și perechi juniori 
cat. a Il-a La juniori vor concura și 
patinatori din Cluj și Brașov. (N. M.)

BOX

„Cupa Primăverii11, 
la București si la Constanta

J 7 f

Pregătirile boxerilor noștri fruntași 
pentru viitoarele întreceri internaționale 
se desfășoară intens. Una dintre acțiu
nile menite să contureze echipele re
prezentative este și cea organizată <le 
federația de specialitate, competiție 
gen turneu, dotată cu „Cupa Primă
verii'1. Întrecerile vor avea loc. conco
mitent, la București și la Constanța, 
in zilele de. 19, 20, 22 și 24 martie. 
Câștigătorii senilor se vor întilni în 
finala turneului, la București, in ziua 
de 27 martie.

La întrecerile din Capitală vor par
ticipa următorii pugiliști ; muscă: C. 
Ciucă, Șt. Antonescu, D. Davidescu, 
Șt. Costescu; cocoș; N. Gîju, C. Șo- 
șoiu, Șt, Ispas, I. Manea ; pană: C. 
Stanev, Al Dumbravă, C. Negoescu, O. 
Chenan ; semiușoară: A. Murg, Șt. 
Mihalcic, N. Deicu, FI. Pătrașcu; 
ușoară: I. Mihalic, I. Crăciun, Gh. 
Vasile, V. Tudose; semimijlocie: I. 
Pițu, C. Ghiță, I. Vișinescu, I. Marin; 
mijlocie mică: I. Covaci, E. Constan- 
tinescu, N. Enciu, II. Stumpf ; mijlocie:
I. Olteanu, M. Mariuțan. I. Manole, 
M. Nicolau; semigrea: I. Monea, N. 
Constant inescu, Șt. Cojan, II. Leov; 
grea: V. Mariuțan, N. Motoc, M. 
Gheorgbioni, T. Basarab.

La Constanța, vor încrucișa mănușile 
următorii boxeri: muscă: C. Gruiescu, 
C. Pop, I. Nica, I. Otvoș; cocoș: N. 
Puiu, D. Răgălie, C. Momoiu, V. Iva- 
novici; pană: A. Iliescu, C. Buzuliuc. 
Gh. Stan, N. Moldovan; semiușoară: 
V. Antoniu, Gh. Anton, P. Vanea, M. 
Goanță; ușoară: I. Dinu, AI. Spătaru, 
Șt. Vituș. M. Dumitrescu ; semimijlocie: 
C. Niculescu, O. Baeiu, I. Hodoșan, A. 
Majai; mijlocie mică: T. Pintilie, Gh. 
Ionel, M. Scarlat, V. Mîrza ; mijlocie: 
Gh. Chivăr, Gh. Preda, Gh. Cojocaru, 
V. Neagu: semigrea: V. Trandafir, I. 
Iordache, Ș. Șchiopu, T. Felea. La ca
tegoria grea nu va evolua nici un 
boxer.

Sint posibilități pentru o producție 
Ia nivelul cerințelor actuale

- Concluzii la ancheta noastră privind calitatea materialelor 
și echipamentelor sportive -

(Urmare din pag. 1)

apreciate de masele de sportivi înce
pători ca și de sportivii fruntași.

O contribuție la realizarea acestui 
progres calitativ, la lărgirea gamei 
de sortimente, la executarea unor arti
cole noi la nivelul exigențelor sportu
lui internațional, au avut și cadrele 
de specialitate din cadrul Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport, ingineri, an
trenori, sportivi fruntași care au 
transmis întreprinderilor respective de
talii tehnice regulamentare caracteris
tice articolelor de sport, modele de 
referință etc. și au făcut omologarea 
prototipurilor în urma experimentării 
lor în condiții funcționale specifice, 
pe terenul de sport.

Rezultatele acestor preocupări pot 
fi apreciate astăzi după buna calitate 
a multor materiale și echipamente 
sportive. Vom aminti, spre exemplifi
care. acele articole care — după pă
rerile împărtășite de specialiști, dar 
și de cumpărători — întrunesc calități 
deosebite : rachetele de tenis execu
tate de C.I.L. Reghin, paletele de te
nis de masă produse de întreprinderea 
„Ambalajul11 din București, ghetele 
de lupte, patinaj, hochei și box pro
duse de I.P.M. Sport Reghin, dresurile 
de lupte realizate la fabrica „Drape
lul roșu11 Sibiu, costumele de gimnas
tică din tricot de bumbac și tricot 
supraelastic, costumele de natație pen
tru fete și chiloții de polo din tricot 
supraelastic produse de fabrica de 
Confecții-tricotaje București și altele.

în materialele publicate în cadru! 
anchetei noastre am sesizat însă și o 
serie de nemulțumiri exprimate atît 
de producători cît și de beneficiari 
Analiza acestor observații critice duce 
Ia concluzia că există încă în produc
ția și desfacerea materialelor și echi. 
pamentelor sportive multe neajunsuri, 
multe rămîneri în urmă. Nimeni nu 
subapreciază progresele făcute, dar ra
portarea realizărilor obținute la posi
bilitățile existente, la cerințele actua
le ni se pare neapărat necesară.

Așadar, privită prin această pris
mă. cum se prezintă care producția 
materialelor și echipamentelor spor
tive ? Și pentru că în ancheta noas
tră ne-am ocupat în principal de ca
litate, să arătăm că sînt încă multe 
articole pe care sportivii le ocolesc, 
produse care nu contribuie — din 
cauza slabei lor calități — la creșterea 
performanțelor și, cu atît mai puțin, 
nu ajută la o judicioasă cheltuire a 
fondurilor. Este vorba, printre altele, 
de anvelopele din piele pentru min
gile de fotbal și baschet, de camerele 
cu ventil pentru mingi, de tre
ningurile și tricourile de bum
bac, de trambulinele semielastice, de 
rezervele de bare paralele pentru gim
nastică, ca și de unele tipuri de am
barcațiuni. In mod deosebit se face 
simțită o rămînere în urmă în sectorul 
producției articolelor sportive din 
lemn-metal, produse foarte importante 
mai ales pentru activitatea sportivă 
de performanță.

în discuțiile purtate cu prilejul 
anchetei noastre, am avut deseori oca
zia să ascultăm și „păsurile11 tehnicie
nilor sau conducerilor diferitelor în
treprinderi producătoare de articole de 
sport. La timpul cuvenit am publicat 
aceste păreri. Dar, unele probleme re
latate de cei solicitați să răspundă 
anchetei noastre cer precizări. Astfel, 
la I.P.M.S. Reghin ni s-a vorbit de 
slaba calitate a materiei prime primi

te de această întreprindere. Lucrul 
este adevărat, dar cine poate obliga o 
întreprindere să preia materie primă 
de calitate necorespunzătoare ? De 
asemenea, la C.I.L. Reghin ni s-a spus 
că nu s-au primit de la beneficiari 
modele de referință pentru executarea 
ambarcațiunilor tip sport. Dar, la rîn
dul ei, fabrica nu trebuie să aibă o 
preocupare proprie în creația de noi 
modele și de îmbunătățire continuă a 
calității articolelor pe care le pro
duce ?

Ne-au surprins și alte constatări. 
Am aflat, de exemplu, că C.I.L. Re
ghin nu a primit de aproape... un an 
aprobarea pentru prețul de vînzare 
a schiurilor de fond și din această 
cauză articolul respectiv nu poate fi 
executat, deși este foarte mult soli
citat în diferite regiuni. De asemenea, 
aceeași fabrică așteaptă — tot de un 
an ! — dispozițiile necesare pentru 
achiziționarea lemnului de frasin de 
grădină deosebit de necesar în pro
ducția unor articole pentru sport, de 
bună calitate.

Firește, paralel cu preocuparea pen
tru producerea unor articole de bună 
calitate, trebuie să se asigure și difu
zarea lor corespunzătoare, la timp și 
în raport de nevoile cluburilor și aso
ciațiilor sportive. Am arătat că și în 
această direcție s-au obținut unele 
succese, dar în general se constată 
că sistemul actual de contractare și re
cepție descentralizat la nivelul între
prinderilor comerciale regionale 
(IRCTI și ICRM), ca și desfacerea 
prin magazine aparținînd de trei di
recții generale ale M.C.I., iar pentru 
București și prin întreprinderea de di
fuzare a materialelor sportive, nu sa
tisface integral cerințele de repartiza
re judicioasă și de desfacere a mate
rialelor și echipamentelor sportive. A- 
ceasta explică în bună măsură lipsa 
unor articole de sport, aprovizionarea 
inegală a magazinelor cu asemenea 
produse, numărul cu totul insuficient 
de materiale și echipamente de sezon 
etc.

Sînt posibilități pentru remedierea 
acestor deficiențe ? Fără îndoială. Ele 
au fost subliniate chiar de specialiștii 
cărora le-am cerut părerea, dar — în 
primul rînd — aceste posibilități și-au 
găsit exprimarea în numeroasele pro
duse de bună calitate despre care 
aminteam la începutul concluziilor 
noastre. Deci, acolo unde s-a mani
festat toată grija și pasiunea pentru 
producția articolelor de sport s-au 
făcut multe lucruri bune. Și se mai 
pot face, desigur, și altele.

Pentru ca producția materialelor și 
echipamentelor sportive să se ridice 
în totalitatea ei la nivelul cerințelor 
actuale, să sprijine mai substanțial 
pregătirea sportivilor și, deci, să con
tribuie la creșterea performanțelor, 
este necesar ca experiența pozitivă a 
unor fabrici să fie generalizată, să se 
depună în continuare eforturi pentru 
CALITATE.

De asemenea, considerăm că ar fi 
utilă o analiză privind eficiența sau... 
lipsa de eficiență a dispersării pro
ducției de articole de sport (în pre
zent diferite materiale sau echipamen
te se fabrică în mai multe locuri, 
numai tricotajele, de exemplu, se exe
cută în 7 întreprinderi 1) ceea ce de
termină o variație de calitate, creează 
greutăți la contractare și recepționare 
și face ca aceste produse să nu prezinte 
interes deosebit și să nu aibă pondere 
în producția unei întreprinderi sau 
a alteia, ca și despre revizuirea rețelei 
de difuzare a materialelor și echipa
mentelor sportive.

Numeroșii iubitori ai sportului din 
toate regiunile țării, sportivii fruntași, 
așteaptă ca în viitor să crească preo
cuparea tuturor factorilor interesați 
pentru asigurarea unei calități supe-’ 
rioare a materialelor și echipamente
lor și doresc ca aceste articole să poată 
fi găsite în magazine 1 Este o dorință, 
după părerea noastră, pe deplin justi
ficată, pe care o subliniem în încheie
rea raidului-anchetă despre calitatea 
materialelor și echipamentelor sporti
ve, propunîndu-ne să discutăm într-un 
viitor apropiat și despre felul cum 
sînt îngrijite și folosite articolele do 
sport.



FOTBAL

Meciuri amicale
CRIȘUL ORADEA - MINERUL BIHOR

4-0 (2-0)

ORADEA (prin telefon). Echipa lo
cală s-a prezentat în progres față de 
ultimele jocuri. Bine s-a comportat în 
special cuplul Mureșan III — Har- 
șani. Golurile au fost marcate de 
Harșani (2), Mureșan II și Sacaci III.

Crișul a aliniat formația: Silaghi 
(Marin) — E. Naghi, Solomon, Po- 
joni, Balog — Vigu, Iacob (N. Ale
xandru) — Suciu (Bacoș), Mure
șan III, Harșani, Mureșan II (Sacaci 
nu

înscris prin Cuteanu, Moț și Macavei. 
Siderurgistul a jucat dezlînat, fără 
acțiuni periculoase. Iată formațiile u- 
tilizate t

VAGONUL : Gherghel — Lenhardt. 
Miillroth, Boroș, Matusinca — Schwei- 
ninger, Danileț — Stănoaie, Cuteanu 
(Dombrovschi), Moț, Macavei.

SIDERURGISTUL: Florea (Enache) 
— Valcan, Coman, Costache, Dima — 
Adam, Mureșan — Cojocaru, Ioniță. 
M. Voinea, Stătescu.

ȘT. IACOB —’ coresp

P. LORINCZ — coresp.

I.M.U MEDGIDIA - FARUL CON
STANȚA 1-0 (0-0) ! I

GLORIA BISTRIȚA - MINERUL BAIA 
MARE 0-1 (0-1)

în așteptarea celui de al treilea meci

Steagul roșu—Espanol Barcelona Ghicitoare la Baia Sprie

MEDGIDIA (prin telefon). I.M.U.M,. 
care activează în seria Sud a cate
goriei C, a dominat o bună parte 
din timp șl a marcat unicul gol aj 
meciului prin Oțelea în min. 56.

Farul s-a comportat destul de slab, 
itacul constănțean acționînd confuz.

BISTRTTA (prin telefon). Joc dina
mic în care echipele și-au împărțit 
perioadele de dominare. Minerul a 
avut inițiativa în prima repriză cînd 
a și marcat singurul gol al partidei 
prin Sob în min. 30. Repriza secundă 
a aparținut gazdelor care, însă, n-au 
reușit să concretizeze. S-au remar
cat : Vasilescu, Treabă, Kaiser (Glo
ria), Soo, Drăgan (Minerul).

i

BRAȘOV, 25 (prin telefon). -- Afișe 
mari, care anunță cea de-a treia par
tidă dintre STEAGUL ROȘU și ES
PANOL BARCELONA în cadrul „Cupei 
orașelor tîrguri". împînz.esc orașul nos
tru. Evenimentul este așteptat cu un 
interes deosebit, dat fiind și caracte
rul decisiv aî rezultatului. Pentru a-i 
asigura jocului un cadru cît mai bun 
de desfășurare, stadionul Tractorul, care 
va găzdui această a doua întîlnire con
secutivă, este in curs de reamenajarc. 
Terenul, care a avut mult de suferit 
din cauza timpului nefavorabil, este în 
refacere și în ziua meciului el se va 
prezenta în condiții optime.

în acest timp, fotbaliștii Steagului 
roșu se află în febra- pregătirilor. I-am 
urmărit de cîtcva ori la antrenamente 
și, după felul în care îndeplinesc pro
gramul, mi-am dat seama de însemnă
tatea cu care privesc această partidă.

Miercuri, înaintea meciului de verifi
care susținut cu Metalul Tîrgoviște 
(1—0 pentru Steagul roșu, autorul go
lului : Pescaru), am stat de vorbă cîte- 
va clipe cu antrenorul Silviu Ploeș- 
teanu. L-am întrebat cum se simte în 
aceste zile dinaintea jocului cu Espa
nol. Din răspunsul său am înțeles că 
are destule griji : Coran acuză o în
tindere musculară și nici n-a luat parte 
la jocul cu Metalul Tîrgoviște; în 
schimb a jucat mai bine de 60 de mi
nute .Năftănăilă, căruia i s-a scos 
ghipsul și s-a dovedit în vervă. An
trenorul ne-a dat 
se va

Cum va fi timpul în ziua meciului ? 
Ca să cunoaștem cu anticipație starea 
vremii, 
rologie din Brașov. Tehnicianul de ser
viciu, Tiberiti Daicu, ne-a furnizat ur
mătoarele amănunte : în următoarele 
zile vremea va fi caldă, cu precipitații 
sub formă de ploaie și putină zăpadă 
in munfi; vini potrivit; temperatura 
minimă : 1—6 grade, maxima : 7—16 
grade. In primele zile din martie — 
vreme stabilă.

CAROL GRUIA —coresp. reg.

unde să „faci" fotbal?

RADU AVRAM — coresp ION TOMA — coresp.

asigurări că totul
rezolva cu bine 1

/AGONUL ARAD - SIDERURGISTUL
GALAȚI 3-0 (2-0) ! I

CEAHLĂUL P. NEAMȚ - C.F.R. PAȘ
CANI 2-0 (1-0)

Dinamo — Selecționata

(prin telefon). Joi, echipa 
a susținut un joc de veri- 
compania formației locale 
Fotbaliștii din Arad au ju-

P. NEAMȚ (prin telefon). Joc foar
te frumos în care Ceahlăul a avut tot 
timpul inițiativa și a înscris prin 
Mangalagiu (min. 19 și 87).

Tunisiei 1-1
ARAD 

țălățeană 
icare în 
Zagonul.
:at mai legat, au dominat net și au C. NEMȚEANU — coresp.

In continuarea turneului pe care îl 
întreprinde în Africa, echipa Dinamo 
București a întîlnit ieri, la Sfax, Se
lecționata Tunisiei. Partida s-a înche
iat cu scorul de 1—1.

ne-am adresat stației de meteo-

— Este întrebarea pe care ini-o 
pun de 1001 de nopți, ne-a spus, 
zîmhind amar, antrenorul echipei Mi
nerul Baia Sprie, A. Balogh, Mi-am 
găsit singur un răspuns de... încuie
toare : în deplasare ! Cum rSmîne 
însă cu pregătirea echipei, cu an
trenamentele ei, cu meciurile sus
ținute acasă ? La aceste întrebări pe 
care mi le pun alții, dar pe care ini 
le pun mai ales eu însumi, am un 
răspuns... mut: dau din umeri.

_  ? ? !
— Nu. Să nu credeți că nu-mi 

place fotbalul. Mi-am dedicat lui 
cea mai mare parte din viață. Și 
nu-1 pot părăsi. Jucătorii mei? Sînt 
și ei îndrăgostiți de acest sport... 
De aia nu renunță în situații în 
care alții s-ar apuca de șah sau de 
domino... Acolo nu-i nevoie de te
ren.

Steaua s-a întors din turneu

Vă prezentăm „Cupa orașelor tîrguri
în

îeci
leal
elona din cadrul
îrguri", mai mulți cititori ne-au ce- 
ut amănunte despre locul acestei 
'adiționale competiții în peisajul tot
alului euroDean.

așteptarea celui de al treilea 
dintre Steagul roșu Brașov și 
Club Deportivo Espanol Bar- 

Cupei orașelor

DOAR 12 PARTICIPANT? 
LA PRIMA EDIȚIE

La 18 aprilie 1955, la Băle, în El- 
eția, reprezentanți a 9 țări euro- 
ene (Anglia, Austria, Danemarca, El- 
eția, R. D. Germană, R. F. Germană, 
alia, Iugoslavia și Spania), luînd ca 
todel sistemul de disputare a „Cupei 
ampionilor europeni" și a „Cupei cu- 
elor", au hotărît să pună bazele unei 
oi întreceri fotbalistice europene: 
2upa orașelor tîrguri". S-a alcătuit 

un proiect de regulament și s-au 
insat invitațiile. Ca orice început, 
începuturile noii competiții au fost 

ai mult decît timide : n-au răspuns 
apel decît 12 echipe, toate din cele 
țări.
La 4 iunie 1955, la Basel (Elveția) 
a disputat primul meci: Basel — 
andra 0—5. S-a jucat pe selecționate 
3 oraș pentru că, spre deosebire de

Carmelo a plonjat disperat, dar balonul se odihnește in plasă. Fază din 
meciul Steagul roșu — Espanol Barcelona 4—2 (1—1)

Foto : P. Romoșan

CÎȘTIGĂTOARELE
,CUPEI ORAȘELOR TÎRGURI'

Competiția e dotată cu o cupă trans- 
olsibilă care nu poate fi niciodată 
.‘îștigată definitiv. Echipa care cîștlgă 
> ediție primește o „cupă — amin- 
lre“.
Cupa a fost cucerită pînă acum de:
• F.C. Barcelona (Spania) în 1955— 

958 și 1958—1960.
• A.S. Roma (Italia) în 1960—1961.
• Valencia (Spania) în 1961—1962 și 

962—1963
• Real Saragosa (Spania) în 1963— 

964
• Feremcvaros Budapesta (Ungaria) 

a 1964—1965

lelalte competiții europene, Tegu
mentul „Cupei orașelor tîrguri" 
evede și posibilitatea participării 
Secționatelor orașelor-tîrguri, după 
m înscrie și dreptul ca o țară să 

reprezentată de mai multe 
hipe : mai multe din același oraș, 
u cîte una din fiecare localitate în 
re se organiza un tîrg, indiferent 

locul ocupat de echipa respectivă 
clasament. Se punea o singură 

ndiție, actuală și azi: sînt admise 
mai echipe din prima categorie.
Dacă la primele ediții au luat parte 
ii mult selecționate de oraș, în 
Imele au primat formațiile de club, 
i ajuns astfel la situația ca unele 
i să fie reprezentate de cîte 5 
hipe (de pildă Spania, în ediția 
54—1965), sau dintr-un oraș să par- 
ipe cîte două formații (Hearth of 
dlothian si Hibernian ambele din 
inburg, sau F. C. Barcelona și 
3.D. Espanol din Barcelona, am- 
le în actuala ediție).
?i încă o deosebire față de cele- 
te două cupe europene : în caz de 
alitate la victorii și golaveraj, 
pă două jocuri, începînd cu edi- 

1963—1964 meciul decisiv se

dispută tot pe terenul uneia dintre 
combatante, prin tragere la sorti. 
Adică exact în situația survenită între 
Steagul roșu și Espanol. (O comple
tare : dacă egalitatea în meciul al 
treilea se menține și după prelungirile 
regulamentare, calificarea se face tot 
prin tragere la sorți).
1 515 800 SPECTATORI LA PARTIDELE 

DIN ULTIMA EDIȚIE!
Dacă la prima ediție, organizată 

pe parcursul a... patru ani, au fost 
doar 12 echipe și s-au disputat numai 
23 de meciuri, ediția a VIII-a a cu
noscut un succes deosebit: 48 de 
participante din 24 de tari europene 
au disputat 102 meciuri la care — 
după statisticile oficiale — au asistat 
1 515 800 spectatori I Ceea ce dove
dește succesul de necontestat al aces
tei competiții, la care participă un 
număr aproape dublu de echipe față 
de „Cupa campionilor europeni" și 
„Cupa cupelor".

Datorită numărului tot mai mare de 
echipe care au solicitat participarea 
în „cupa", comisia de organizare, 
la recomandarea U.E.F.A., a limitat la 
48 numărul de formații care pot să 
se înscrie la competiție, și la 4 nu
mărul maxim de echipe din aceeași 
țară. Ca urmare, la actuala ediție, 
IX-a, se întrec 48 de echipe, ca 
anul trecut, dar numărul țărilor 
sporit la 25

ECHIPELE ROMÂNEȘTI 
ÎN „CUPA ORAȘELOR TÎRGURI"
Prima formație din țara noastră 

care ia parte la „Cupa orașelor 
tîrguri" este Petrolul Ploiești, în edi
ția 1962—1963. După ce elimină pe 
Spartak Brno (4—0 la Ploiești și 1—0 
la Brno) și, după trei jocuri cu se
lecționata orașului Leipzig (1—0 la 
Ploiești, 0—1 la Leipzig și 1—0 la 
Budapesta, pe teren neutru), petro
liștii sînt eliminați în sferturi de fi
nală de Ferencvaros Budapesta (0—2 
la Budapesta si 1—0 la Ploiești), 
echipă care avea să cucerească doi 
ani mai tîrziu și cupa.

1—2 la

Ploiești, 
turul I, 
(1—0 și 
este în- 
Plovdiv:

a
Și 
a

în anul următor ne reprezintă 
Steagul roșu. Dar speranțele puse în 
brașoveni sînt risipite repede : ei sînt 
eliminați în „16-imi" de Lokomotiv 
Plovdiv: 1—3 la Brașov și 
Plovdiv.

La ediția a Vil-a, Petrolul 
din nou prezentă, trece de 
eliminînd pe GOztepe Izmir 
2—1), dar în turul al II-lea 
vinsă de aceeași Lokomotiv
1— 0 pentru Petrolul la Ploiești, dar
2— 0 pentru Lokomotiv la Plovdiv.

Și iată-ne la actuala ediție, a VIII-a, 
în care Steagul roșu a luat locul Pe
trolului. Brașovenii au trecut turul I 
fără joc, prin tragere la sorți. Adver
sarul următor — F. C. Zagreb. Ste
garii reușesc 2—2 la Zagreb și vic
torie cu 1—0 la Brașov, asigurîndu-și 
astfel prezenta în optimile de finală 
unde, prin tragere la sorți, s-au în
trecut cu Espanol Barcelona.

Dar, pentru că e vorba de actuala 
ediție, credem că nu e lipsit de in
teres 
mul 
jucat 
unde 
din Peninsula Iberică: Sporting Li
sabona. învinsă în capitala Portuga
liei cu 2—1, Espanol s-a revanșat la 
Barcelona : 4—3. A urmat și în acest 
caz al treilea meci (sorții l-au sta
bilit la Barcelona) în care spaniolii, 
victorioși cu 2—1, s-au calificat pen
tru... meciul cu Steagul roșu. Să aș
teptăm și finalul acestuia. în cazul 
în care va cîștiga și partida de la 
2 martie, Steagul roșu va fi a doua 
echipă românească prezentă în sfer
turile de finală ale „Cupei orașelor 
tîrguri".

Espanol Barcelona a mai luat parte 
o singură dată la jocurile „Cupei 
orașelor tîrguri", la ediția din 1961— 
1962, cînd a eliminat pe rînd pe F.C. 
Hanovra (1—0 și 2—0) și pe Birming
ham (5—2 și 0—1), pentru ca să fie 
eliminată în sferturile de finală de 
Steaua roșie Belgrad, cu 0—5 și 2—1.

să arătăm și care a fost dru- 
formației catalane. Espanol a 
și ea direct în turul al II-lea, 
a avut ca adversar tot o echipă

MIRCEA TUDORAN

îeri la amiază s-a întors în Capi
tală echipa de fotbal Steaua, care a 
întreprins un turneu în Izrael, Cipru 
și Grecia. La sosire, antrenorul Ilie 
Savu ne-a declarat : „Turneul a fost 
util, oferind condiții bune de pregătire 
și permițind, totodată, conducerii teh
nice a echipei să verifice forma în 
care se află jucătorii".

Joc infcrnaționul Ia Timișoara

1-5 (0-3)
TIMIȘOARA (prin telefon). Echipa 

oaspe, clasată pe locul patru în cam
pionatul categorici B al Iugoslaviei, 
și-a încheiat turneul în țara noastră 
cu o categorică victorie obținută joi 
asupra primei clasate în categoria C, 
seria Vest — C.F.R. Timișoara. Me
ciul, desfășurat pe un teren alunecos 
din cauza ploii, a arătat că echipa fe
roviară are încă multe lipsuri în pre
gătire.

Cele 6 goluri ale meciului au fost 
înscrise de Iovanovic (min. 21 și 31), 
Kalevic (min. 44), Fiktovic (min. 59), 
Jurkovie (min. 79) pentru Spartak, res
pectiv Covaci (min. 55).

ION IOANA — coresp.

— Începe dezlegarea enigmei ?
— Enigmă san ghicitoare dacă 

vreți: „Unde-i teren dc fotbal pe 
care să nu poți juca fotbal ?“ V-o 
dezleg eu: la noi, la Baia Sprie 1

— Vrefi să ne arătafi și nouă 
,,cheia* ghicitorii ?

— Adică „cheile". Cu plăcere, dar 
în același timp cu... cea mai pro
fundă părere de rău. Pe un teren 
unde cel puțin două luni din sezonul 
competițional noroiul este de o ju
mătate de metru, ghetele jucătorilor 
ieșind la... vedere numai atunci cînd 
fotbaliștii sar la cap, se cheamă 
că mai poate fi vorba de „un-doi“- 
nri, de joc combinativ, în viteză de 
fotbal, în general ? Nici pomeneală 
E o parodie amară în care eroii in
voluntari sînt fotbaliștii, iar victi
mele sînt spectatorii care vin să 
vadă jucînd echipe de categoria C 
și văd... „estradă". La antipodul ce
lălalt este situația terenului în Iu 
nile de vară. In locul „piftiei" iu 
nilor umede, vara terenul nostru se 
întărește ca asfaltul.

— Și cum jucați ?
•— Mă așteptam să mă întrebați 

ce jucăin ? Pentru că de jucat, ju
căm fără crampoane la ghete (în 
meciurile de acasă le scoatem și în 
deplasare le punem din nou) iar 
băieții fug, se agită, fac și ei ce 
pot... Să vă mai spun că fotbaliștii 
mei fac praf trei perechi dc ghete 
pe an ? Și asta pentru că joacă cu 
menajamente.

— în final, care ar fi concluzia?
— Concluzia ? Pentru această în

trebare v-aș propune să vă adresați 
asociației noastre sportive...

M. POPESCU

Pronosport • Pronoexpres • Pronosport
Interviu cu dr. George Penu cîștigător a numeroase 
premii în valoare totală de 128.207 lei la Pronoexpres

La sediul Direcției generale Loto- 
Pronosport s-a prezentat Ieri pentru a-șl 
incasa premiul de la concursul special 
Pronoexpres, doctorul George penu din 
București. Cu acest prilej, am avut cu 
al următoarea discuție :

— Ce premii ați obținut la ultimul 
concurs special Pronoexpres ?

— 1 categoria I, 5 categoria a in-a, 2 
categoria a IV-a, 25 categoria a V-a și 
2 categoria a Vl-a — la premiile în 
— în valoare totală de 128.207 lei.

— Cîte variante ați jucat și cum 
ales numerele ?

— Joc constant : 4 numere fixe . 
desfășurate. Combinația, desfășurată pe 
variante simple, a totalizat 60 variante.

— Jucați și la celelalte sisteme ?
— Firește, sînt unul dintre participanțil 

constanți, care joacă în colectiv. La Pro
nosport, colectivul nostru a obținut anul 
trecut un premiu de 36.000 lei și unul de 
24.000 lei.

La Loz în plic am cîștigat un aparat 
de radio „Delta”, un pikup și cîteva 
ceasuri.

— Ce doriți să spuneți participanților ?
— Același lucru ce m-a sfătuit și p© 

mine doctorul Mircea Luca : să joace în 
colectiv. După Pronosportul de dumi
nică, noi ne alcătuim combinațiile pen
tru tragerea Mărțișorului la Loto. Am 
văzut că se dau 20 autoturisme și dorim 
și noi unul.

— Autoturismele vă așteaptă !

LOTO

La tragerea Loto din 25 februarie 1955 
au fost extrase din urnă următoarele 
numere :

55 11
Premii

17 34 57 82 7 33 14 54
suplimentare : 19 5 85
Fond de premii : 1.014.926 lei

Tragerea următoare, tragere specială va 
avea loc vineri 4 martie a.c. la Ploiești.

PRONOSPORT

bani

v-ațl

șl 5

Premiile concursului pronosport din 20 
februarie 1966.

PRONOSPORT A 8
Categoria I 1 variantă a 79.947 lei ; Ca

tegoria a Il-a 7 variante a 6.730 lei ; 
Categoria a III-a 93 variante a 765 lei.

PRONOSPORT B 8
Premiul excepțional : 1 variantă

15.245 lei.
Categoria a IV-a 16 variante a 556
Report premiul excepțional : 16.329
Premiul excepțional a revenit prin tra

gere la sorți participantei Hallp Vero
nica — reg. Suceava.

a

lei. 
lei.

Rubrică redactată de Loto-Prono~ 
sport.



La „masa rotundă" despre:

Primăvara sportivă și... medicina
tît calendarul cît și... termometrele ne anunță apropierea primă
verii. Nu peste prea multă vreme, majoritatea sportivilor vor trece 
din săli pe gazonul stadioanelor, pe zgura pistelor, vor plonja în apa 
bazinelor descoperite. Fie începător, fie sportiv consacrat, orice tînăr 
așteaptă cu nerăbdare sezonul în aer liber, dornic să se avînte în 
primele întreceri. Dar, înainte de a face primii pași pe stadion să 
ascultăm și părerea medicilor...

Practica ne-a arătat că trecerea de la activitatea de sală la cea 
în aer liber ridică numeroase probleme de a căror rezolvare depinde 
în bună măsură atît realizarea unei stări de sănătate corespunzătoare 
cît și îmbunătățirea rezultatelor sportive. De aceea, am considerat 
utilă și interesantă o discuție pe această temă.

Am invitat la „masa rotundă" a ziarului pe cîțiva dintre specia
liștii Centrului de medicină sportivă o M.S.P.S. din București : Ion 
Drăgon - directorul centrului, Angelica Lăzăroiu de la serviciu! de 
calități fizice, Virginia Constantinescu și George Petrescu de la ser
viciul de explorări funcționale, Virgil Ignat de la serviciul de diag
nostic și control medico-sportiv, Ovidiu Petrescu de la serviciul de 
fizioterapie.

Subiectul convorbirii noastre a fost : CE TREBUIE SI CE NU TRE
BUIE SA FACĂ SPORTIVII PENTRU CA TRECEREA LĂ ACTIVITATEA 
ÎN AER LIBER SĂ-i AJUTE 
PERFORMANTELOR ?

LA ÎNTĂRIREA SĂNĂTĂȚII, LA PROGRESUL

încă n-a trecut iama!.
spor-ION DRĂGAN : Activitatea 

livă presupune continuitate. Aceasta 
înseamnă că înainte de a aborda 
problemele medicale de primăvară, 
trebuie să facem o subliniere: ac
tivitatea din lunile de iarnă (pre
gătire sau participare la competiții) 
influențează favorabil dezvoltarea, 
sub toate aspectele, a organismului. 
Tocmai de aceea, se recomandă con
tinuitatea practicării exc-rcițiilor fi
zice și sportului.

VIRGIL, IGNAT: Aceasta, cu atît 
mai mult, cu cît datorită climei spe- 
cilice țârii noastre, în activitatea 
sportivă există in mod distinct DOUĂ 
PERIOADE COMPETIȚIONALE. Gre
șesc cei care cred că înlrerupînd 
practicarea sportului la sfîrșitul toam
nei, pot reveni pe stadion, în primă
vară, fără să întîmpine dilicultăți, 
Iară să aibă nevoie de o perioadă 
de acomodare. Practicarea sportului 
In timpul iernii, prin combinarea lu
crului în sală și aîară, asigură căli- 
rea organismului, menținerea și creș
terea calităților fizice, în primul tind

Și acum despre
„Luna mărțișorului" este, de fapt, 

aceea în care se reia activitatea în 
aer liber la majoritatea ramurilor 
sportive. întrucît în această perioadă 
cresc foarte mult solicitările de efort 
și dacă nu se ține scama de necesi
tatea unei reacomodări există peri
colul apariției unor tulburări fizio
logice, i-am rugat pe oaspeții noștri 
să continuăm, cu această temă, dis
cuția despre trecerea la activitatea în 
aer liber.

ANGELICA LĂZĂROIU : După 
lunile de iarnă organismul iese slăbit 
prin reducerea vitaminelor din ali
mentație, ceea ce facilitează oboseala 
Si creează, in cazul nerespectârii in
dicațiilor medicale, pericolul unor 
accidente. Activitatea în aer liber 
trebuie începută cu o perioadă de 
adaptare, de 10—12 zile, timp in care 
să se urmărească un volum mare al 
pregătirii dar cu o intensitate re
dusă.

VIRGINIA 
Din părerile 
prinde nevoia 
de prevenire 
nale cu toate consecințele lor. 
principiu este vorba despre controlul 
medical general al sportivului, prin 
care să se stabilească exact starea de 
sănătate și capacitatea funcțională a 
sportivului. în funcție de acestea pot 
îi date nu numai „avize" medicale ci 
se pot face și foarte utile recoman
dări pentru sportivi și antrenorii lor. 
Pentru că tot se spune — și pe bună 
dreptate — că „drumul spre stadion 
trece prin cabinetul medical", aș vrea 

CONSTANTINESCU : 
colegei mele se des- 
unor forme organizate 
a dereglărilor funcțio- 

în
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a forței și rezistenței, adaptabilitatea 
la efort, menținerea unui nivel func
tional ridicat.

VIRGINIA CONSTANTINESCU: 
în continuarea celor spuse de colegul 
meu, vreau să arăt că în cazul în 
care efortul fizic nu se face în mod 
organizat și continuu, în primăvară 
se vor constata aceleași efecte nega
tive pe care le are atît întreruperea 
cît și reluarea bruscă a efortului. De 
aceea, întreruperea eforturilor fizice 
în timpul iernii este total contra
indicată I

GEORGE PETRESCU: Un om an
trenat își solicită în mai mică mă
sură aparatul cardio-vascular și pul
monar decît cel care așteaptă primă
vara pentru a relua activitatea spor
tivă. întreruperea efortului aduce or
ganismul la starea de neantrenament, 
cu un randament fiziologic foarte 
scăzut. In felul acesta, la reluarea 
bruscă a efortului apar fenomenele 
de supraantrenament și se constată 
o stare de oboseală prematură.

luna martie!
să sugerez ca pe viitor controlul me
dical general al sportivului să se facă 
de trei ori pe an : la sfîrșitul perioa
dei competiționale, la începutul pe
rioadei pregătitoare și la începutul 
sezonului în aer liber.

OVIDIU PETRESCU: Discutînd 
această temă trebuie să avem în ve
dere nu atît activitatea sportivilor 
fiuntași, care este de multă vreme 
coordonată pe baze riguros științittce, 
cît mai ales activitatea sutelor și 
sutelor de mii de tineri și mai puțini 
tineri, participanți la diferitele com
petiții cu caracter de masă. Nu por 
decît să-mi exprim admirația pentru 
entuziasmul cu care sutele de mii de 
iubitori ai sportului așteaptă primă
vara ca să-și măsoare forța și înde- 
minarea, fie în întreceri de cros, fie 
în campionatul asociației sportive, lie 
în concursurile pentru Insigna de po
lisportiv, cit și în campionatele șco
lare. Toți aceștia trebuie să aibă însă 
in vedere. în afara celorlalte reco
mandări exprimate mai înainte, faptul 
că trecerea la activitatea în aer liber 
necesită nu numai o gradare mai 
atentă a antrenamentului {în nici un 
caz participarea directă în con
cursuri I) ci și un echipament adec
vat. păstrarea strictă a regulilor de 
igienă.

GEORGE PETRESCU: Cred că un 
mare ajutor la îndeplinirea acestor 
cerințe medicale îl pot da medicii din 
școli care, în colaborare cu profe
sorii de educație fizică, trebuie să 
aprecieze starea de sănătate a ele
vilor.

IGNAT : tn altă ordine deVIRGIL
idei, vreau să arăt că uneori antre
norii uită un amănunt care poate ii 
hotărîtor prin efectele sale. După ce 
sportivii își fac Încălzirea, îi adună 
pentru a le prezenta, pe o durată de 
mai multe minute, conținutul antre
namentului respectiv. Sportivii se 
„răcesc" repede și apoi, in timpul 
lucrului, pot apare întinderi muscu
lare, clacaje sau altele. Deci atenție I 
Prezentarea conținutului lecției, mai 
ales în această perioadă, trebuie fă
cută înainte de încălzire.

ION DRĂGAN : S-a vorbit despre 
respectarea regulilor de igienă. Se

Care suit efectele practicării sportului
in aer liber?

la început că trecerea laSpuneam 
activitatea în aer liber oferă iubito
rilor sportului nu numai bucuria re- 
întîlnirii la startul competițiilor de 
atletism, fotbal, rugbi, sporturi nau
tice, ciclism etc, ci și posibilitatea de 
a găsi pe stadioane un puternic tonic 
de sănătate, de întărire și dezvol
tare armonioasă a organismului.

Cum și în ce măsură influențează, 
de fapt, practicarea sportului în aer 
liber această creștere a potențialului 
fiziologic ? Am cules pentru cei care 
fac sport, dar și pentru cei care mai 
stau 
rile

păre-de o parte, cîteva dintre 
interlocutorilor noștri.

con-Practicarea organizată și•
tinuă — în aer liber — a exercițiilor 
fizice și sportului are influențe hotă- 
ritoare de ordin estetic și medical. 
Referindu-ne la prima latură vom 
arăta că prin practicarea sportului se 
realizează o dezvoltare armonioasă 
a organismului, o poziție frumoasă a 
corpului și chiar a mersului, după 
care se poate deosebi foarte ușor un 
om care a făcut sport de unul care 
nu a făcut. Din punct de vedere me
dical, practicarea sportului înseamnă 
o îmbunătățire a activității sistemu
lui cardio-vascular și pulmonar, o 
mai bună oxigenare a sîngelui și țe
suturilor. Creșterea calităților fizice 
duce la un echilibru nervos mai bun, 
Ia creșterea rezistenței generale a 
organismului față de îmbolnăviri.

omplexitatea problemelor discutate a 
convingător necesitatea de a acorda o

reliefat, credem, în mod 
atenție sporită preocupă

rilor pentru împletirea procesului instructiv-educativ cu respectarea 
integrală a cerințelor medicale. Marele număr de practicanți ai 
diferitelor sporturi — la toate nivelurile — cere ca această preocu
pare să îmbrace o formă cît mai organizată, să fie extinsă pînă 
în fiecare școală, întreprindere sau comună. Desprindem deci nece
sitatea ca problema întăririi sănătății prin practicarea sportului să 
fie abordată mult mai larg, nu numai la nivelul Centrului de me
dicină sportivă sau al cabinetelor medico-sportive din regiuni, ci 
peste tot, acolo unde oamenii muncii doresc să-și oțelească trupu
rile prin practicarea exercițiilor fizice și sportului.

Sezonul competițiilor sportive de primăvară se înscrie, așadar, 
ca un eveniment principal nu numai pe agenda activiștilor, antre
norilor, instructorilor și profesorilor de educație fizică, a marii mase 
de sportivi, ci și pe aceea a medicilor. Ei pot contribui în mare 
măsură la creșterea influențelor pozitive ale sportului asupra dez
voltării sub toate aspectele a organismului.

LA PETROȘENI, s-a desfășurat zi
lele trecute prima fază a etapei oră
șenești a competiției rezervate echi
pelor școlare de volei. Pe primul loc, 
atît la băieți cît și la fete, s-au si
tuat formațiile liceului din Vulcan.

TITU CORNEA

LA ȘCOALA PROFESIONALĂ auto 
din Piatra Neamț s-a încheiat campio
natul asociației la tenis de masă, la 
care au participat 50 de elevi. între
cerile au stîrnit un deosebit interes. 
Titlul de campion al asociației a re
venit elevului Ion Baran, din anul I.

în curînd, elevii din această școală 
vor participa la 
la trîntă.

un nou campionat,

EMIL BUCUREȘTEANH

SPORT ale Liceului 
pedagogice

IN SĂLILE DE
Decebal și Școlii pedagogice din 
Deva s-a desfășurat faza regională 
a campionatelor școlare la baschet. 
După partide viu disputate, urmărite 
cu interes de spectatori, pe pri
mele locuri s-au clasat următoarele 
echipe: Băieți: 1. Liceul Decebal — 
Deva, 2. Liceul Petroșeni, 3. Liceul 
Avram Iancu — Brad. Fete: 1. Liceul

oricîtă 
pregă- 
anlre- 
și va- 
crește

impune și o altă precizare: 
atenție ar acorda un sportiv 
tirii, intensității și volumului 
namentului, randamentul său 
loarea performanțelor nu vor 
în măsura dorită dacă el nu va ve
ghea permanent la o alternare judi
cioasă a efortului cu odihna. Este 
absolut firesc ca după un antrena
ment sau o competiție, sportivul să 
se odihnească pentru recuperarea de 
forțe. Ar mai fi oare nevoie de o ple
doarie în favoarea eliminării alcoolu
lui și a tutunului, sau a orelor — 
de zi și, mai ales de... noapte — pier
dute de multe ori fără nici un rost ?...

Tată deci o „reacție în lanț" în folosul 
deplin al sănătății.

© Factor principal de întărire a 
sănătății, sportul este totodată și un 
excelent medicament pentru vindeca
rea unor afecțiuni și dereglări func
ționale. Orele petrecute în aerul 
curat al stadioanelor, pregătirea șl 
participarea Ia diferitele activități 
competiționale s-au dovedit întot
deauna mijloacele cele mai eficiente 
pentru corectarea atitudinilor vicioase 
ale coloanei vertebrale, pentru înlă
turarea deficiențelor respiratorii, ale 
unor dereglări cardio-vasculare.

• Cîteva cuvinte pentru părinți. 
De fapt, un îndemn de-a înlesni îm
prietenirea copiilor lor cu activitatea 
sportivă ! Și aceasta nu numai pentru 
tot ce am spus mai înainte, ci și 
pentru că, ceea ce nu se știe de către 
toata lumea, sportul înseamnă și 
odihnă activă a creierului. Deci nu 
oboseală, ci, dimpotrivă, un stimu
lent pentru a învăța mai ușor, cu 
eforturi mai mici.

puțin mai „deli- 
de obicei conse- 
mișcare, poate fi

• O problemă 
cată" : obezitatea, 
cință a lipsei de 
combătută în primul rînd, prin sport. 
Și pentru că uneori „reținerile", mai 
ales din partea femeilor, se datoresc 
unei oarecari jene dorim să le reco
mandăm sportul ca fiind calea cea mai 
sigură în 
rate boli.

tratamentul acestei adevă-

R. VILARA
D. GÎRLEȘTEANU

Vești de la corespondenți
Horia, Cloșca și Crișan — Alba Iulia,
2. Liceul Decebal — Deva, 3. Liceul 
Avram Iancu — Brad.

NICU SBUCHEA

RECENT, LA ASOCIAȚIA SPOR
TIVĂ CONSTRUCTORUL din Brăila 
a luat ființă o nouă secție pe ramură 
de sport. Este vorba de secția de 
baschet, sport care este mult îndră
git de tinerii de aici. Secția va avea 
o echipă masculină, care va activa 
în campionatul de calificare. De pre
gătirea formației se ocupă doi ti
neri profesori de educație fizică cu 
specializarea baschet, Casapu și Bu
tuc, care au la dispoziție atît o sală 
corespunzătoare cît și echipamentul 
necesar.

Mai puțină preocupare se mani
festă Ia această asociație pentru 
atragerea tineretului Ia trecerea nor
melor Insignei de polisportiv. De 
pildă, din cei cîteva mii de membri 
UCFS existenți la A. S. Construc
torul, în anul 1965 numai 38 au cu
cerit insigna I

• Anul trecut, la asociația spor
tivă Voința 160 de tineri și tinere 
.și-au trecut toate normele, cucerind 
Insigna de polisportiv. De asemenea, 
în ultimele săptămîni 53 de membri

SCHI

Pe pîrtii, activitate intens;
CAMPIONATUL ȘCOLARILO 

din regiunea Maramureș s-a desf; 
jurat pe pîrtia de la Mogoșa, cu pa; 
ticiparea reprezentanților raioaneli 
Sighet, Vișeu, Tg. Lăpuș, din Ba 
Mare și din Baia S-prie. Cîștigător 
probelor : fond 5 km, juniori : Ios 
Babici (Liceul din Baia Sprie) ; 3 k 
junioare : Maria Mihnea (Școala g 
nerală Șugău-Sighet), slalom speci 
juniori : Vasile Crompanschi (Lice 
din Baia Sprie), slalom uriaș junior' 
Grigore Cervenschi (Liceul din Borș, 
ștafeta 3x3 km junioare : Școala g 
nerală Șugău-Sighet (Florea, Mihne 
Cudrea), ștafeta 3x5 km juniori : I 
ceul din Sighet (Drosd, Corsiuc, Mc 
dovan). (A. Domuță — coresp.).

A XIV-A EDIȚIE A „CUP1 
DRUMARILOR", competiție orgar 
zată de asociația sportivă Proiectant 
pentru schiorii bucureșteni, a înitr 
nit la startul probelor 168 de par 
cipanți reprezentînd următoarele as 
ciații : I.P.B., Banca Națională, Cel 
loza, Prospecțiuni, I.P.A., IPAC 
IPIA, ISPE, ICMA și Proiectant: 
întrecerile, desfășurate pe pîrtia arr 
najată lîngă hotelul Alpin din Buce 
s-au bucurat de un frumos succ 
Probele de slalom special și slalc 
uriaș au avut aceiași învingător 
Marcel Comănescu la băieți și Al 
Erețian la fete, ambii de La Prob 
tantul. La categoria începători au . 
vins D. Nițulescu (Proiectantul) la l 
ieți și C. Ceranovschi (I.P.B.) Ia fe 
în clasamentul pe echipe, primul 1 
a revenit A.S. Proiectantul cu 259,5 
urmată de I.P.B. cu 321 p și Ban 
Națională cu 756 p. (Liviu Cutcud 
che — coresp.).

HANDBAL

Activitatea la zi
• După partida de la Copenha; 

reprezentativa noastră masculină 
plecat la Oslo, unde mîine va întî 
echipa Norvegiei. Este a cincea p: 
tidâ dintre aceste două selecțion; 
(în toate meciurile disputate pî 
acum, victoria a revenit echipei no 
tre).

• Mîine, la Timișoara (seniorii) 
Tg. Mureș (senioarele) vor începe 
vor continua pînă marți) turneele 
nale ale „Cupei F.R.H." Două corn] 
tiții extrem de interesante, la c 
participă : Dinamo și Steaua Bu 
rești, Știința Timișoara și Dinamo 1 
cău, ia băieți, Progresul Bucure 
Constructorul Timișoara, Ș.S.E. Si 
și Favorit Oradea, la fete.

De la I. E. B. S
• Biletele pentru jocul internat 

nai de hochei pe gheață ROMÂNI/ 
FINLANDA, de mîine, de la patin 
rul „23 August" se pun în vînz 
astăzi la casa specială din str. 
Vidu.

• Aceeași casă vinde și bilete pen 
GALA DE BOX de astă-seară, de 
sala Floreasca.

• Patinoarul „23 August" este d 
chis pentru patinaj public astăzi îr 
orele 17 și 19 și mîine între o: 
10 și 13.
• La bazinul acoperit Floreasca 

primesc înscrieri pentru cursul de 
țiere la înot pentru copii.

UCFS au îndeplinit haremurile 
rute și în curînd vor intra în p< 
si a insignei

N. COSTI)

ZILELE TRECUTE A AVUT I 
LA PLOIEȘTI faza regională a c 
pionatelor școlare de gimnastică, 
care au participat 96 de concur: 
din regiune. Iată lista primilor 
sați: JUNIOARE II: Sorina Drî 
mir (Liceul nr. 1 Ploiești); JUNII 
RE I: Victoria Gheorghe (Liceul 
2 Ploiești); CAT. I FETE : Ro< 
Popescu (Liceul nr. 5 Ploieș 
MAESTRE FETE: Rodica Keșa 
ceul nr. 2 Ploiești) ; JUNIORI 
Gheorghe Stoica (Liceul nr. 1 
zău); JUNIORI 1t Li vin Maziliu 
ceul nr 2 Ploiești); w ’MIORI
Eugen Dumitrescu (Grupul șc< 
profesional Uzina 1 Mai Ploie

La pregătirea tinerilor gimnașt 
aport deosebit au adus profes 
Nina Mătușa (Liceul nr. 2 Ploie 
Cornelia Ionescu (Liceul nr. 1 Bu: 
și Gheorghe Mătușa (Liceul ni 
Ploiești).

MIRCEA POPESC


