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SESIUNE DE COMUNICĂRI

Un atac al echipei noastre în meciul România — Elveția : Szabo II în luptă cu 
fundașii Fiirer și Wespi nu poate fructifica o situație favorabilă. 

Telefoto: Tanjug — Agerpres

Trimisul nostru special la ZagrcD, RADI IRZICEAST, nc comunică:

0 victorie de prestigiu a hocheiștilor noștri 
în primul meci al campionatului mondial

Azi România — R. F. Germană
Iloclieiștii români ău 

debutat în campionatul 
mondial eu o remarcabilă 
victorie asupra selecționa
tei Elveției, impresionînd 
pe cei prezenți în tribu
nele patinoarului artificial 
„Salata44 din Zagreb prin 
rapiditatea jocului și prin- 
tr-o suită de combinații 
tactice care de care mai 
frumoase. Rezultatul final:
4—3 (0—1, 3—2, 1—0) 
nu reflectă raportul de 
forțe existent pe gheață. 
De fapt, reprezentativa

Srmbătă și duminică Ia Savonna

A Villa ediție a concursului feminin 
de floretă România-Franța - 

Italia-Ungaria
Programat initial la 

Roma, concursul feminin 
de floretă România — 
Franța — Italia — Un
garia, ajuns acum la a 
VIII-a ediție, va fi găz
duit de orășelul Savonnia, 
situat pe coasta Mării Li- 
gurice, în apropiere de 
Genoa.

Concursul prezintă un 
interes deosebit mai ales 
pentru componentele lotu
lui nostru, dintre care pa
tru (Ileana Drîmbă, Ma
rina Stanca, Ecaterina 
Iencic și Su,zana Tasi) -și 
vor verifica cu acest pri
lej stadiul de pregătire în 
vederea apropiatelor cam
pionate mondiale de ti
neret de la Viena (8—H 

noastră a dominat mai 
mult și a creat o serie de 
situații clare de gol, dar 
pripeala în fața porții și 
imprecizia în șuturi au îm
piedicat-o să obțină o vic
torie mai categorică.

Concludent în această 
privință este, mai ales, 
felul în care s-a desfășu
rat prima repriză. Iniția
tiva a aparținut din pri
mele minute hocheiștilor 
români, care au ratat, în 
special prin prima linie de 
atac, cîteva ocazii favora- 

aprilie). Celelalte compo
nente ale lotului feminin 
de floretă al tării noastre 
sînt Ana Ene și Iudita 
Pop-Haucler.

De remarcat că în e- 
chipele țărilor participan
te vor figura cele mai 
bune trăgătoare, sporti
ve de reputație interna
țională ca Giovanna Mas- 
ciota (Italia), Brigitte 
Gapais (Franța) și Ildiko 
Rejto-Ujlaki (Ungaria).

In prima zi va avea loc 
turneul individual, iar a 
doua zi —meciurile pe e- 
chipe (sistem turneu).

Lotul floretistelor noas
tre a plecat ieri la Sa- 
yonna.

(eli-
U. Luthi) dar 

II trage în bară, 
mai
se

bile (min. 6 Szabo I sin
gur cu portarul și min. 16 
Szabo II scăpat singur pe 
contraatac!). In min. 17 
echipa Elveției este în in
ferioritate numerică 
minat:
Szabo 
Puțin
Vacar 
părăsește definitiv terenul, 
iar în ultimul minut de 
joc al reprizei P. Liithi 

llrziu fundașul 
accidentează și

(Continuare în pag. a 4-a)

Elevii claselor a IX a A 
și B de la Liceul nr. 
1 din Tulcea au început 
primele ore de sport în aer 
liber, sub îndrumarea prof. 
B. Olimpiu.

In fotografie elevul frun
taș la învățătură Nicolae 
Lupa execuți nd o aruncare 
la poartă.

Fo«to : St. Petri că

întreceri pentru Insigna de polisportiv 

în trei școli din același raion...
Una din formele larg accesibile de 

atragere a elevilor în activitatea spor
tivă organizată o reprezintă și între
cerile pentru cucerirea Insignei de poli
sportiv. în multe asociații sportive 
școlare aceste întreceri se bucură de 
multă atenție, ele nelipsind din calen
darul competițional al acestora. De alt
fel și instrucțiunile Ministerului Invă- 
țămîntului precizează că „etapa pe 
școală a campionatelor și concursuri
lor republicane școlare tebuie să cons
tituie un bun prilej pentru trecerea 
probelor din cadrul concursurilor pen
tru Insigna de polisportiv, să asigure 
obținerea acestei insigne de către un 
număr cit mai mare de elevi".

Pentru a cunoaște felul cum se tra
duce în viață această recomandare, ce 
metode și inițiative există pe linia a- 
tragerii elevilor la concursurile pentru 
Insignă, recent am vizitat trei școli 
bucureștene, toate de pe cuprinsul ace
luiași raion: 23 August. In sinteză, 
iată ce am constatat.

GRUPE-MODEL

cinai — elevi cu aptitudini deosebite 
in sport, atleți și gimnaști. Ei parti
cipă în mod... oficial la trecerea nor
melor. Concomitent, ceilalți elevi par
ticipă la o serie de întreceri ajutătoare : 
un fel de antrenamente pentru Insignă.

Sistemul este general, în sensul că 
și ceilalți colegi ai mei, Maria Steriade 
și Nicolae Humă, procedează la fel: 
o primă grupă de elevi formată din cei 
mai buni sportivi deschid... pîrtia spre 
concursurile Insignei. Apoi, după e- 
xemplul celor mai buni, care are tot
deauna un caracter stimulatorul, ur
mează și ceilalți elevi...

Am apreciat drept pozitivă inițiativa 
profesorilor de educație fizică de la 
Școala generală nr. 51. Totodată am 
mai consemnat un fapt important: pen
tru trecerea normelor elevii de aici 
dispun de o curte destul de spațioasă; 
de asemenea, de o sală de sport precum 
și de bazele sportive ale Complexului 
23 August. Deci, condiții optime pentru 
toți cei 200 de elevi ai școlii care vi
zează Insigna încă în acest an...

— In școala noastră, ne explică 
prof. Maria Andronescu de la „51", 
concursurile pentru obținerea Insignei 
se adresează elevilor din clasele V— 
VIII. Eu lucrez cu cei din a V-a A. 
Din cei 40 de elevi ai acestei clase, 
am ales pentru actualul an școlar un 
număr de 12 băieți și 6 fete; în prin-

FIECARE ABSOLVENT — 
UN PURTĂTOR DE INSIGNĂ

La Liceul „Mihai Viteazu" lucrurile 
sînt mai avansate: din cei 1 000 de 
elevi cîți cuprinde asociația sportivă,

(Continuare în pag. a 3-a)

antrenamentului 
probleme 
sportivă, 
istoria cultu- 

etc. Dintre a-

de 
de

Recent s-au desfășu
rat la Cluj, lucrările ce
lei de a treia sesiuni de 
comunicări științifice a 
cadrelor didactice de e- 
ducație fizică din învă- 
țămîntul superior din 
localitate. Sesiunea a 
fost organizată de că
tre consiliul de coordo
nare a catedrelor de 
educație fizică din cen
trul universitar Cluj, în 
colaborare cu Institutul 
politehnic din localitate. 
La lucrări au participat 
profesori de educație fi
zică, medici de cultură 
fizică, activiști sportivi. 
Au fost prezentate 35 de 
comunicări privind edu
cația fizică din învăță- 
mint, conținutul și me
todica 
sportiv, 
psihologie 
medicină, 
rii fizice 
ceste lucrări au reținut 
atenția in mod deosebit 
următoarele : „Consta
tări asupra eficacității 
programului de educație 
fizică a 
anul I' 
Covaci) ; 
metodica 
instruire 
juniori Ia 
vă de elevi" (lector A. 
Cozalian); „Culegere de 
exerciții izotonice pentru 
dezvoltarea forței 
ferențiar 
.Culegere de 
pentru 
procedeelor tehnico-tac- 
tice în jocul de fotbal" 
(asistent N. Gheorghe) ; 
.Criteriile și metodica 
de selecție în pregătirea 
timpurie 
(asistent 
voltarea 
ticulare, 

studenților din 
(lector A. 

„ Conținutul și 
procesului de 
a gimnaștilor 
Școala sporti-

(con-
I. Moina); 

exerciții 
perfecționarea

a gimnaștilor" 
C. Pop); ,Dez- 
mobilității ar- 
factor impor-

tant în însușirea ele
mentelor tehnice în gim
nastică* (asistent Ista 
Pascu); „Folosirea me
todei circuitelor în an
trenamentul baschetba- 
liștilor" (asistent E. Sa- 
roși) ș.a.

De asemenea la sesiu
ne au fost expuse și u- 
nele cursuri din cadrul 
Facultății de educație fi
zică, dintre care amin
tim pentru ridicata lor 
ținută științifică urmă
toarele : „Teoria educa
ției fizice" (lector Gh. 
Comănar, decanul Facul
tății de educație fizică); 
„Gimnastica artistică" 
(lectori I. Finta și Fr. 
Lorincz) ; „Anatomia 
și biomecanica" (a- 
sistent Lucia Călușe- 
ru) ; „Metodica pre
dării gimnasticii la cla
sele I—VIII fete" (asis
tent Elena Rusu).’*

T. CORNEȘIANU 
asistent la catedra de 
ed. fizică a Institutului 

Politehnic — Cluj

Există posibilități pentru îmbunătățirea 
activității halterofililor noștri

J ?

Recentele întreceri fi
nale de haltere ale cam
pionatelor republicane de 
juniori (cat. I și a Il-a) 
desfășurate la Craiova, au 
prilejuit o serie de cons
tatări îmbucurătoare pri
vind dezvoltarea acestui 
sport în țara noastră-

La cea de a Vl-a ediție 
a campionatelor a parti
cipat un număr însemnat

Gh. Teleman „aruncă* 145 kg.

de juniori (91) din ma
joritatea regiunilor, cei 
mai mulți fiind reprezen
tanți ai cluburilor bucu
reștene (30) și ai Clujului 
(18). Din acest punct 
de vedere însă clujenii 
merită o subliniere spe
cială, întrucît toți cei 18 
participanți sînt elevii lui 
Tiberiu Roman și Gh. 
Iacob, de la C.S.M., în 
timp ce juniorii din 
București fac parte din 
opt cluburi și asociații.

De altfel, este îngrijo
rător faptul că, secții 
bucureștene, cu tradiție la 
haltere au prezentat pu
țini concurenți : Rapid 2 
juniori, Dinamo 3 și Me
talul 4. De neînțeles este 
de asemenea, lipsa de 
preocupare pentru crește
rea juniorilor manifestată 
de antrenorii de la Hu
nedoara, Reșița, Bacău 
etc., care au avut în con
curs doar 2—3 reprezen
tanți.

întrecerile s-au soldat 
cu 10 noi recorduri re
publicane de juniori, 
două dintre ele avînd o 
bună valoare internațio
nală. Astfel, Tiberiu A- 
postol (Progresul Bucu
rești), un junior care luna 
trecută a împlinit 16 ani, 
a .smuls" 87,5 kg la ca
tegoria 56 kg, iar Gh. Te- 
lențan (Dinamo-Buc.), la 
categoria semigrea, a „îm

ARBITRUL MECIULUI DE VOLEI
RAPID - MEADOST ZAGREB

După cum se știe, Ca
pitala va găzdui duminică 
meciul internațional de vo
lei dintre Rapid București 
și Mladost Zagreb, contînd 
pentru sferturile de finală 
ale „Cupei campionilor eu

pins" 130 kg și puțin a 
lipsit să realizeze 140. 
Subliniem, de asemenea, 
însemnatul salt făcut de 
clujeanul Andrei Holtzer 
(cat. 67,5 kg) care la fi
nalele de anul trecut a 
totalizat 242,5 kg, iar la 
Craiova a ajuns la 322,5 
kg. Plusul de 80 kg, rea
lizat într-un singur an, 
constituie un succes demn 
de toată lauda. Felicitări 
se cuvin și lui Tudor 
Petrișor (Viitorul Bucu
rești), care, la 13 ani, a 
ocupat primul loc, cu 
247,5* kg, la cat. 67,5 kg 
— juniori II.

Vorbind despre aceste 
campionate trebuie arătat 
că singura întrecere e- 
chilibrată și viu disputa
tă, în care au concurat 
cu șanse egale la primul 
loc mai mulți tineri, a 
fost cea âe la 67,5 kg, 
la ambele Categorii de 
vîrstă.

La celelalte categorii, 
îndeosebi la 82,5 și 90 kg, 
cîștigătorii n-au avut ad
versari redutabili, iar re
zultatele n-au fost cele 
așteptate. La cat. mijlo
cie, de pildă, cîștigătorul 
a totalizat 337,5 kg cu

LAZĂR BAROGA' 
secretar general al F.R.H.

COSTIN CHIRIAC

(Continuare In pag. a 2)

ropeni". Partida va avea 
loc în sala Floreasca, înce- 
pînd de la ora 19 și va fi 
condusă de arbitrul inter
national belgian Robert De
mur sin.



CARMET COM PETIȚIOMAE
sem VOLEI

Programai turului campionatului republican 
pe anul 1966

ETAPA I. 13.IH
ftogresul București — Farul Constanța 
"Steaua București — Precizia Săcele 
* Gloria București — Știința Timișoara 
’’C.S.M.S. Iași — Constructorul Buc. 
^Știința Petroșeni — Dinamo Buc.
Rulmentul Bîrlad — Grivița Roșie Buc.

ETAPA A H-a, 28.III
Progresul Buc. — Grivița Roșie Bue. 
Steaua Buc. — Dinamo Buc.
Gloria Buc. — Constructorul Buc. 
Precizia Săcele — Știința Timișoara 
C.S.M.S. Iași — Știința Petroșeni 
farul Constanța — Rulmentul Bîrlad

ETAPA A IlI-a, 27 JH

Știința Timișoara — Progresul Buc. 
Farul Constanța — Steaua Buc. 
Precizia Săcele — Gloria Buc.
Constructorul Buc — Rulmentul Bîrlad 
Dinamo Buc. — C.SJă.S. Iași
Grivița Roșie Buc. — Știința Petroșeni

ETAPA A IV-a. 3.TV 
Dinamo Buc. — Progresul Buc. 
Grivița Roșie Buc. — Gloria Buc. 
Constructorul Buc. — Steaua Buc. 
Știința Petroșeni — Farul Constanța 
C.S.M.S. Iași — Precizia Săcele 
Rulmentul Bîrlad — Știința Timișoara

Cei mat buni jucător ăe șah din 
6ii>j s-au întrecu’, in campionatul orâ- 
șenese. Deși turneul a avu’, numai zece 
runde. învingă torul coec ursul ui — can
didatul de maestru Adrian Buza — a 
reușii să ?e distanțeze eu două puncte 
avans față de următorii ekvsati, cuce
rind titltd de campion al Clujului. De 
notat că fostul campion, dr. ¥. Mal- 
aaci. o terminat și el neînvins, dar nu
mărul mare de remize l-a făcut să ocu
pe numai locul HI. (P. Radrimi. eoresp).

PETROLUL PLOIEȘTI PE PRIMUL LOC

Ca și în anii trecuți. primul loc în 
întrecerea celor mar bune echipe de «ah 
din Ploiești a revenit formației Pe
trolul. La actuala ediție petroliștii 
au întîmpînat însă o rezistență mai pu
ternică din partea celorlalte ,competi
toare. datorită in bună măsură și ab
senței din rinduFile lor a maestrului 
Corvin Radovici, bolnav. Din cele șapte 
echipe pe primele locuri s-au clasat în 
ordine: Petrolul 2Bl/2, Prahova ;24^, 
Petrolul !Brazi 22, Constructorul 2îI/2- 
(I. Popescu, eoresp.).

ÎNTRECERI DE JUNIORI 
LA TG. MUREȘ

In sala Consiliului regional UCFS 
din Tg. Mureș s-au desfășurat între
cerile fazei orășenești a campionatului 
republican pentTU juniori și junioare, 
la care au participat în total 33 con- 
cu renii. Campioni ai orașului au devenit 
loan .Ohrejca (Școala profesională Me- 
talotehnrca) și Margareta Păuș (Liceul 
nr. 5). (I. Păuș — eoresp.).

HANDBAL

Corespondenții
• La Liceul pedagogic din Bacău

S-n desfășurat o interesantă competi
ție de handbal feminin — „Cupa de 
iarnă“ — la care au luat parte echi
pele claselor de educatoare. întrece
rea s-a încheiat cu victoria echipei 
anului II C, care — după aceea — a 
cucerit și campionatul pe asociație. în 
cursul jocurilor s-au remarcat cîteva 
elemente dotate, ca Emilia Dumitrache, 
Maria Popescu și Adriana Frunză. 
Acestea printr-o pregătire atentă, pot 
deveni jucătoare bune. (C. Popa, elev 
anul IV la Liceul pedagogic din Ba
cău).

• în Sala sporturilor din Constanța
S-a desfășurat prima etapă a fazei oră
șenești a campionatului școlar de hand
bal, băieți și fete. Din cele 8 meciuri 
programate s-au disputat numai 5, 
pentru că după-amiază sala a fost 
ocupată. Avînd în vedere importanța 
acestui campionat, se impune mai mul
tă grijă din partea comisiei regionale 
față de organizarea competiției și pro
gramarea partidelor.

Dintre echipele participante, primele

ETAPA A v-a, 18.IV
Progresul Buc. — C.S.M.S. Iași 
Steaua Buc. — Știința Petroșeni 
Gloria Buc. — Rulmentul Bîrlad 
Farul Constanța — Constructorul Buc. 
Precizia Săcele — Dmamo Buc. 
Știința Timișoara — Grivița Roșie Buc.

ETAPA A VI-a, 17.IV
Progresul Buc. — Constructorul Buc. 
Gloria Buc. — Steaua Buc.Grivița Roșie Buc. — Dinamo Buc. 
Farui Constanța — Precizia Săcele 
Știința Timișoara — C-S.M.S. Iași 
Știința Petroșer.i — Rulmentul Bîrlad

ETAPA A vn-a, «V
Rulmentul Bîrlad — Progresul Buc. 
C.S.M.S Iași — Steaua Buc.
Știința Petroșer.i — Gloria Buc. 
Constructorul Buc. — Știința Timișoara 
Dmamo Buc. — Farul Constanța 
Grivița Roșie Buc. — Precizia Săcele

ETAPA A VIII-a, 15.V
Progresul Buc. — Gloria Buc. 
Dinamo Buc. — Constructorul Buc. 
Steaua Buc. — Grivița Roșie Buc. 
Știința Timișoara — Farul Constanța 
Precizia Săcele — Știința Petroșeni 
Rulmentul Bîrlad — CS-Mjj. Iași

ETAPA A IX-a. 5.VI
Progresul Buc. — Știința Petroșeni 
Steaua Buc. — Rulmentul Bîrlad 
Gloria Buc. — C.S.M.S. Iași 
Precizia Săcele — Constructorul Buc. 
Știința Timișoara — Diname Buc.
Farul Constanța — Grivița Roșie Buc.

ETAPA A X-a, 12*1

Steaua Buc. — Progresul Buc. 
Constructorul Buc. — Grivița Rație Buc. 
Gloria Buc. — Df-namo Buc.
C.S.M.S. lasă — Farul Constanța 
Rulmentul Bîrlad — Precizia Săcele 
Știința Petroșeni — Știința Timișoara

ETAPA A Xl-a. 1S.VI

Precizia Săcele — Progresul Buc. 
Știința Timișoara — Steaua Buc. 
Farul Constanța — Gloria Buc. 
Constructorul Buc. — Știința Petroșeni 
Dinam© Bue. — Rulmentul Bîrlad 
Grivița Roșie Buc. — C.S.M.S. Iași

întreceri pentru
în întreaga țară, campionatele de 

Laschet rezervate juniorilor și școlarilor 
sini în plină desfășurare. In această 
perioadă, competițiile au intrat în faza 
pe regiune. Lată primele relatări pe 
care ni le-au trimis corespondenții 
noștri:

GALAȚI. — Faza regională a campio
natelor de juniori, disputată în sala 
Constructorul, a furnizat jocuri foarte 
echilibrate. Fe primele locuri s-au cla
sat echipele „Speranța*4 Galați (Liceul 
nr. 4) la băieți și ^Știința 11“ Tecuci 
{Liceul nr. 2) Ia fete. In rîndurtle echi
pelor participante s-a remarcat o serie 
de elemente talentate, ceea ce arată că 
în orașele Galați, Tecuci, Focșani și 
Brăila, care au fost reprezentate în con
curs. există -preocupare pentru creșterea 
de tinere cadre. (V, Ștefănescu — co
respondent.).

TG. MUREȘ. — Baschetbaliști juni
ori din Miercurea (Ciuc, Reghin, Odor- 
hei. Gheorghieni și Tg. Mureș și-au dis* 
putat titlurile regionale în sala I.M.F. 
din Tg. Mureș. La băieți pe primul loc 
s-a clasat echipa Liceului Bolyai (cu 
program special de educație ffiziciăjju jar 
la fete victoria a revenit echipei în
frățirea Gheorghieni. De semnalat că 
formațiile victorioase s-au dovedit net

ne informează
jocuri au evidențiat echipa dc fete a 
Liceului nr- 4 și cele masculine ale 
liceelor nr. 1 și 2, din rîndurile cărora 
s-au remarcat cîteva elemente talen
tate : Ioana Mîndrilă, Otilia Panuc, 
Maria Manolache, Mihai Poloz și Ni- 
colae Stanciu. Rezultate : Lie. nr. 1 — 
Lie. nr. 2 12—5, Lie. Eforie-Sud — 
Lie. nr. 3 20—1, Lie. nr. 4 — Școala 
Comerț 18—4 la fete, Lie. nr. 1 — 
C-S.P.T. 29—11 și Lie.-nr. 3 — S.N.C. 
29—5 (Ing. Em. Dumitrescu).

• La Timișoara a început „Cupa 
de iarnă“ pentru echipe de categoria 
a Il-a : Lie. nr. 10 — Electromotor 
24—9 și S.S.E. III — Lie. nr. 4 II 
16—13 Ia juniori ; Comerțul — S.S.E. I 
9—7 la senioare ; Viitorul — Stăruința 
19—19, Voința — S-S.E. III 41 — 11 și 
Electromotor — Tehnometal II 22—19 
la seniori. Cu prilejul acestor prime 
meciuri s-a putut constata că în ora
șul Timișoara se găsesc suficiente ele
mente tinere talentate, pline de en
tuziasm. capabile să asigure cadre va
loroase pentru următorii ani. Atenție, 
deci antrenori ! (I. Ciocșan).

Ultimele întreceri preliminarii 
în ajunul marilor concursuri

Aflațî în ajunul celor mai importante 
competiții republicane, schiorii și-au 
disputat ultimele concursuri -preltmina- 
iii, mai precis etapele regionale ale 
campionatelor republicane de seniori, 
juniori și școlare. In ciuda valului 
de căldură din ultima weme, starea 
zăpezii se menține bună și permite 

Începi nd de duminică dimineață, pirtia Polis toaca din Predeal va găzdui probele 
finale ale campionatelor republicane de fond : 75 km.
15 km tineret; 5 km, 10 km, <3^5 krn senioare.

N. Bărbășescu și Gh. Cimpoi a 
fotografie ^efectuind un schimb in

numără și 
in

desfășurarea în eondrții favorabile 
a întrecerilor. în rîndurile de maii 
jos. cîteva amănunte despre concursu
rile disputate ta Straja și Ia Lacul 
Roșu :

juniori și școtari
superioare celorlalte 7 echipe (4 de 
băieți și 3 de fete) care au evaluat. 
Se cuvine amintită și buna organizare 
a meciurilor (loan Păuș — eoresp. re
gional).

CRAfDVA. — Timp de două zile, 
în sala Electro putere s-a desfășurat faza 
regională a campionatului școlar de 
baschet. Au luat parte 6 echipe mascu
line și 5 feminine. întrecerea fetelor, 
disputată sistem turneu, a luat sfîrșit 
cu victoria categorică a elevelor de la 
Liceul nr. 3 din Craiova. Băieții au fost 
împărțiti în două serii a eîte 3 echipe, 
în clasamentul final locul I revenind 
Liceidui „Frații Buzești* din Craiova, 
după o finală pasionantă în compania 
Liceului nr. 1 din Tg. fiu. Scor final: 
40—39. (Șt. Gurgui — coFesp.).

DEVA. — Două săli de sport din lo
calitate — cea a Liceului MDeccbaI“ și 
cea a Scolii pedagogice — .au găzduit 
faza regională a campionatelor școlare 
de baschet, care au antrenat 4 echipe 
de fete și 7 de băieți. Echipa de fete 
a Liceului „floria, Cloșca și Crișan“ 
din Alba lulia șl cea de băieți a Liceu
lui „DecehaF4 din Deva s-au clasat pe 
primele locuri. (I. Simian — eoresp.),

Există posibilități pentru îmbunătățirea 
activității halterofililor noștri

(Urmare clin pag. 1)

52,5 kg mai mult decît următorul cla
sat, iar la semigrea Gh. Teleman 
(380 kg) a fost superior cu 112,5 kg 
celui de pe locul 2 !

Această situație trebuie să dea se
rios de gîndit antrenorilor noștri, a 
căror datorie este să depisteze și să 
pregătească la un nivel corespunzător 
cit mai mulți tineri, în special, la ca
tegoriile mari.

Cele mai slabe rezultate au fost însă 
obținute la categoria grea. In această 
privință este suficient să spunem câ 
primul clasat la această categorie (cu 
310 kg) ar fi trebuît să se mulțu
mească la categoria 67,5 kg doar cu 
locul... 4 ! Olimpiu Pop, de 17 ani, 
care practică halterele de puțin timp, 
antrenîndu-se cu sîrguință are posi
bilități să devină totuși un „greu“. 
de valoare- La grupa juniori II, tot la 
„grea* a fost înscris un singur con
curent. Este vorba de E. Balaban, care 
în această situație (fără adversari 1) s-a 
clasat pe primul loc cu... 237,5 kg. 
Si trebuie precizat că la categoria 
cea mai mică (52 kg) locul I a fost

Campionatul de schi al juniorilor 
și junioarelor din regiunea Hu
nedoara s-a. desJă-șurat pe pîr- 

tiile de lingă cabana Straja, pe o vre
me frumoasă și cu zăpadă favorabilă. 
Clasamente: fond 3 km junioare II:
1. Marta l înting (Energia Paroșeni).,
2. Iuti ana Sicht ( Minerul Lupeiii). 3.

3(1 km, 3X10 km seniori; 
Printre favorilii acestor curse 

(A.S.A. 9rașor) pe eare-i vedeți 
ursul unei ștafete.

Foto : P. Romoșan
Maria Isw (lEnergia Paroșeni) ; 5 Jcm 
junioare l : 1. Maria Jihec (Minerul
-Lupeni), 2. Aliena -Cazan (’Energia -Pa- 
ro;Ș4?nii). 3. Maria ’Cojocar» (Minerul 
Lupeni.) ; 5 km juniori II: 1. e-C. 'Co
man (S.S.E. Petroșeni). 2. S. rPîrîranu 
?(SJ6.E. Petroșeni?). 3. A. ’Rencău 
.(Știința Hunedoara) ■; 10 km juniori
II: 1. G. Nemeș (Minerul Lttpettij).
2. T. Fechete fS.S.'E. Reiro$ent). 3. 
M. Beranec {Minerul Lupenii);; caborîre 
juniori LI.: 1—2. A. Rod (S^SjE. Pe
troșeni) și E. Mihuț (S.SJL Eetroșeni),
3. M. Boda {S.S-E. Petroșeni) ■- ju
niori I : 1. Gr. Ciofiica (Minerul Lu
peni). 2. I. Sicht (Minerul Lwpeni),
3. 0. Ciobanu (Știința Hunedoara) :
junioare: 1. Ana Sicht (Minerul Lu
peni), 2. Rodica Pasca ,(S3.E. Petro- 
șeru), 3. Lidia Chelt (Energia Petro- 
șenr) : slalom special juniori: 1. Gr. 
CioHica, 2. A. Rod. 3. M. ih/da-; ju
nioare: ]. Rodica Pasca; slalom uriaș 
juniori: 1. Gh. Velovan (Minerul Lu
peni) ; junioare: 1. Rodica Pasca.
(T7TU C^RN^E A -eoresp.).

In pitoreasca stațiune Tacul ^oșn 
s-a desfășurat campionatul .elevi
lor din regiunea Mureș-Auttonomă 

Maghiară. întrecerile au avut loc pe 
muntele Cupaș și în spatele masivului 
Ghilcoș, unde zăpada, ferită de vrntnl 
cald, se menține în stare bună. Cîșri- 
gălorii probelor: slalom special băieți: 
Petru Scrupa (Țapii ța), fete: Eva 
Marcuș (Ciuc) ; slalom uriaș băieți: 
Petru Scrupa, fete: Gabriela Lazăr 
{Gheorghieni,) ; fond băieți: A. Gyu- 
lai (Gheorghieni), fete: Mana Bara- 
ba ș ( C heo rghien i) ; 5 tafeta băieți :
Gheorghieni, fete: Gheorghieni. (L. 
K A RD A -eoresp.).

obtinut cu un rezultat superior cu 
2,5 kg.

In privința rezultatelor halterofililor 
de la Steaua trebuie să arătăm că 
ele nu s-au ridicat la nivelul așteptă
rilor (excepție făcînd doar V. Dinu 
— cat. 82,5 kg. — care a reușit să 
ocupe un loc 3 cu 275 kg). Clubul 
Steaua, care are de ani de zile o 
puternică echipă de seniori, ar fi 
trebuit să manifeste mult mai multă 
preocupare pentru creșterea juniorilor. 
Această preocupare este însă evidentă 
abia din acest an, cînd fostul campion 
al țării, S. Cazan, îndrumează junio
rii.

O serie de antrenori ca : T. Ro
man ți Gh. Iacob (C.S.M. Cluj). P. 
Gospodinov (Ofelul Galați), L. Io- 
nescu (Șantierul Naval Constanța). 
N. Amzuică (Viitorul Buc,), Gh. 
Apostol și Gh- Enciu (Progresul 
București), au prezentat tineri cu 
reale calități, care pot ajunge la 
performante valoroase. Printre aceș
tia se numără A. Holtzer, L. Calo, 
A. Kiss (Cluj), E. Simionov, P. Aur 
(Galați), I. Dordea (Constanța), Gh.

tnifringerea suferită duminică de Hi- 
natno în fața echipei Steaua a provocat 
vii comentarii. Dacă buna eanuportare a 
învingătoarei, după o îndelungată etapă 
de pregătire, a lăsat o frumoasă impre
sie, în schimb, jocul practicat de Hinamo 
în acest meci a prilejuit unele aprecieri 
negative.

Care au fost factorii care au determi
nat îiif ringetea ? In linii mari, apreciem 
eă ei sunt următorii :

a) Factorul psihic. Echipa nu a abor
dat cu suficientă seriozitate partida, 
considerind adversarul dinainte învins.

b) Factorul tactic. 'Flinamo nu și-a 
adaptat apărarea în raport cu atacul ad
vers {blocajul nu a leu-șlt să stăvilească 
în special acțiunile sttngaeiului Biuda, 
dublajul a funcționat greșit, iar plasa- 
merdul în linia a doua, defectuos orien
tat, a lăsat vulnerabilă zona VI).

c) Formula de echipă. Socotim că 
structura celor două linii a fost inegală, 
mai ales că doi dintre trăgătorii princi
pali utilizați (Srrterecinschi, Carbeanu) 
nu au dat satisfacție.

Desigur că o atentă analiză a jocului 
va suldmia mai bine aceste minusuri 
și. mai cu seamă, va contribui la adop
tarea celor mai bune mijloace de pregă
tire a .icestei echipe fruntașe în voleiul 
nostru., ease — sperăm — va confirma 
•valoarea sa în viitoarele „examene" și 
în primul rînd în „C.C.E.“.

®«NU Nia)LAU-core.vp.

TENIS

Jucătorii tairBSteffl•T

& conttaă întrecerile
Cu unele excepții, ;cei mai buni jwc.fr- 

tori de tenis din Capitală s-au îndilnit din 
nou, niieicuri ș>i jai, în sala din ciilea 
Blevnei. Ei și-au eontinuat întrecerile 
din cadrul „Cupei Steaua41. Iată și re
zultatele înregistrate: simplu bărbați, tu
rul I : <C. Constanții»—aC. Chivwm 6—1, 

*6—4. ®. Viziru—^Zdrențu 6— 9, 6—1, 
Ilutzl—Dimache 6—0. 6—0, Serester—■ 
Fătu "6—3, h—Fodor—iDumitrcsca
6— 2, 6—2. Cherecheș—Barbu 4—6,
7— S, 6—1. Bosch—Preda 6—1, h—2; 
turul II: C. Xăstase—-"C. Con-stantm
6— 1, b—2. Drnn—Niculeseu 6—4—6,
7— Ja. Boaghe—Ilutzl 6—2. 6—4, 
Boseh—Albert 6—2. 6—1, D. Viziru—- 
S. Aer one ’9—7. 6—2.

•Dintre partidele desfășurate în ultimele 
două zile, mai disputate au lostV cele 
care au apu» pe Radu Niculescu '■’‘lai 
Sever Dron și pe Șeeban Vcrone lui Du
mitru Vizir u. Atît iDxon cit și D. Vî- 
zhu au fost nevoiți să se întrebuințeze 
serios pentru a ieși învingători m fața 
unoT adversari foarte dîrzi.

In ..Cupa ■§ Martie*, deschisă jud- 
tuarelor, s-a jucat un singur meci: Au
relia Cirn«Eu—Elena Tacaci 7—5, 6—3. 
în icancnrs s-.au mai înscris Ecaleriaa 
Horșa, ludit Bihar, Mariana Ciogolea» 
Letiția Gîju, Aneta Verone.

Ambele competiții contmnă azi (de la 
ora Ii>,39j și rnîine (de la ora 16)., tot 
în sala Steaua.

Encin (Progresul), S. Dobre, I. Ale- 
xandrescu (Viitorul) ,ș.a.

Pentru a atinge în următorii ani 
rezultate de certă valoare, care să ne 
permită să evoluăm cu succes la marile 
competiții, tinerii noștri halterofili și 
antrenorii lor au de muncit încă cu 
foarte multă seriozitate. Există însă 
toate condițiile pentru realizarea u- 
nui salt calitativ și la haltere.

In încheiere, se cuvine a fi men
ționată buna organizare și ospitali
tatea gazdelor. De asemenea, tre
buie să subliniem arbitrajul com
petent.

4r
Cu prilejul finalelor de juniori 

a avut loc și concursul de dezvoltare 
fizică — primul din țara noastră. 
Acest concurs s-a bucurat de o apre
ciere unanimă. De altfol, cîștigătorii 
acestuia (A. Parnavelas-Oradca, D- 
Spînu-Canstanța, Gh. Enciu-Progresul 
la categoria pînă la 1,68 m și Gh- 
Teleman-Dinamo, L. Cato-Gluj și S. 
Tudose-Iași, peste această înălțime) 
au ocupat și locuri fruntașe la pro
bele de haltere.



Unele aspecte ale instruirii
micilor fotbaliști

în orașul București activitatea eo
nilor și juniorilor, coordonată de co- 
lisia orășenească de fotbal, este tot 
nai bogată. în afara celor 12 echipe 
larticipante la campionatul republi- 
an de juniori, există 102 echipe care 
e întrec în campionatul orășenesc 
le juniori I și II și peste 50 de echipe 
le copii ce activează intr-un campio- 
at specia) organizat
Dacă formațiile de juniori partici- 

iante Ia campionatul republican au 
sigurată o pregătire competentă, în- 
rucit ele aparțin marilor cluburi 
lucureștene, restul echipelor de copii 
î juniori nu se bucură de o îndru
mare calificată, deoarece majoritatea 
isociațiilor sportive dan in sarcina 
ratrenorilor angajați (in majoritate 
u jumătate de normă) pregătirea a 
1 echipe: una de seniori, una de 
uniori și una de copii. Deci, un an- 
jenor răspunde de instruirea unui 
[umăr de aoroximativ 45 de fot ba
teți. Iar atenția cea mare se dă se
niorilor. Din această cauză, de cele 
liai multe ori micii fotbaliști iși des- 
nșoară pregătirea la intîmuiare, sau 
le baza entuziasmului unor ins'.ruc- 
Kri voluntari, a căror competentă 
Iste destul de relativă.

Mergînd pe linia îmbunătățirii pro- 
lesului de instruire în activitatea ju- 
liorilor și copiilor, Federația română 
le fotbal a luat lăudabila inițiativă de 
I înființa în orașul București patru 
entre de antrenament pe lingă ma-

PDPfCE

CmufSttl de selecție de la Ciupită

Rezultate bune
în întrecerile feminine
Miercuri dimineața a început pe 
Bna rafinăriei din Cîmpina con- 
Lrsul de selecție în vederea dublei 
tîlniri cu reprezentativele lugd- 
aviei. în primele două zile și-au 
bputat întîietatea fetele. Ele s-au 
[trecut tur-retur la proba de 100 bile 
txte. La capătul celor două tururi, 
imul loc în clasament a fost ocupat 
l Margareta Szemani (Tg. Mureș) 
I 437—436 p.d. (5), fiind urmată, 
I ordine, de Elena Lupescu (Rapid
k. ) cu 437—431 p.d. (3), Elena Pre- 
lanu (LaSromet Buc.) 400—438 p.d.
l, Elenă. Trandafir (Laromet Buc.) 
p—459 (2), Maria Rus (C.S.M. Re
ia) 397—434 p.d. (3), Crista Szocs 
loința Buc.} 379—432 p.d. (2). lise 
nmidt (Hidromecanica Brașov) 382— 
fc p.d. (9), Cornelia Moldoveana 
ppid Buc.) 391—389 p.d. (3), Ținea 
llaban 
Ivila
B—381 
pinta
Irnelia 
1—365

(Rapid Buc.) 374—389 (9), 
Tuțică (Flacăra Cîmpina) 
p.d. (7), Ecaterina Damo II 

Tg. M.) 344—388 p.d. (5j, 
Grecu (Constructorul Buc.) 
(8), și Maria Dumitru (Pe- 

lul Ploiești) 396 p.d. (5) dintr-un 
gur joc. Cifrele din paranteze 
prezintă bilele în... gol.
îupă cum se poate vedea, cea mai 
re precizie în lansarea bilei au 
[edit-o Margareta Szemani, Elena 
►eseu și Elena Predeanu, care în 
pele evoluții au atins și depășit 
nița celor 400 p.d. în schimb, 
na Trandaiir, Crista Szocs, Cor
la Moldoveanu, Ținea Balaban și, 
plai mică măsură, Maria Rus s-au 
Imatizat cam greu cu particulari
se pistei, obtinînd în prima manșă 
pliate mai slabe. Sub așteptări s-au 
[tentat Vavila Tuțică, Ecaterina 
no II și Cornelia Grecu, care 
pt urmare nu au fost selecționate 
lot.
[zi, pe aceeași arenă, întră în con- 
L băieții.

3OX

iua semifinală a campionatului 
de juniori

11 de a doua semifinală a campio
ni individual de box-juniori (faza 
nească), stabilită inițial să se dis- 

duminică în sala 
Ioc în sala Case: 

tului din raionul T. 
iunea se va disputa 
a 9,30.

Floreasca, va 
de cultură a 
Vladimirescu. 
duminică, de

rile cluburi, cărora li se adaugă 
centrul de Ia ,23 August’*, care ac
tivează direct pe lînqă Federația 
română de fotbal. Dacă din punct 
de vedere practic și metodic activi
tatea acestor centre se desfășoară Ia 
un nivel destul de ridicat, în schimb 
numărul echipelor cu care centrele 
participă la competiții este mult prea 
redus față de posibilitățile materiale 
de care dispun. Astfel, fiecare centru 
are două echipe de juniori, una în 
campionatul republican si alta în ca
tegoria a 11-a orășenească, și două 
sau trei echipe de copii, ceea ce — 
trebuie să recunoaștem — este destul 
de puțin.

în afară de aceasta, prin felul în 
care sint organizate competițiile de 
juniori și copii în orașul București, 
se întimplă ca mulți copii (de exem
plu, promoția celor născu ți in 1950) 
să nu mai poată juca în continuare 
fotbal deoarece, devenind juniori, nu 
își găsesc loc intr-o echipă în care 
activează tineri născuti in anii 1949. 
1948. 1947 și chiar 1946. Din această 
'•auză. marea majoritate a foștilor... 
copii părăsesc activitatea fotbalis
tică. De asemenea persistă o gre
șeală : campionatul pentru copii in 
vîrsiă de 12—13 ani (și uneori chiar 
11 ar.i) este organizat in aceleași 
condiții (adică pe teren obișnuit) in 
care joacă seniorii, fiind supuși astfel 
la un efort prea mare pentru vîrsta 
lor.

Date fiind cele relatate mai sus, 
precum și cele constatate in activi
tatea practică pe care o desfășor 
la S.SE. nr. 2 București, fac urmă
toarele propuneri privind activitatea 
copiilor și juniorilor.

1. Organizarea activității centrelor 
de copii și juniori iniiintate de F.R.F 
pe raioane.

2. Orqanizarea campionatului ora
șului București pentru copii și ju
niori pe grupe de vi rstă, limitate 
strict la anul nașterii tinerilor fot
baliști, iar cei care dovedesc un 
bagaj de cunoștințe ridicat să aibă 
posibilitatea să participe la o grupă 
mai mare, bineînțeles cu avizul me
dicului.

3. Efectuarea unei selecții a tutu
ror copiilor precum și a juniorilor le
gitimați sau nelegitimați in cursul 
anului.

Aș dori. In continuare, să dau 
cîteva indicații metodice în ceea 
privește telul cum ar trebui să 
desfășoare munca in centrele de ju
niori și copii, care să devină astfel 
școli ale fotbalului românesc.

în primul rînd, selecția să se facă 
la vîrstă de 11—12 ani, acestea ur- 
mînd a fi grupele cu cei mai multi 
copii pe care le va avea fiecare cen
tru. Se va pune accent pe gimnastica 
de bază, pe exerciții de mers și de 
alerqare (pentru formarea unei [inute 
corecte) și pe inițierea în tehnica pro
cedeelor din jocul de fotbal, orga- 
nizîndu-se pentru acești tineri cam
pionate interne în cadrul centrului 
respectiv, pe teren redus, cu un nu
măr mai mic de jucători și cu o du
rată mergînd pînă la 50 de minute 
împărțite în două reprize a cite 25 
de minute. De ce doar 50 de minute? 
Pentru a-i putea supune pe aceștia la 
un efort corespunzător dezvoltării lor 
fizice și capacității lor morfo-func- 
t-onale.

de categoria B. Melftl

practic 
o dată

atenție 
înarma

După aceea, la 14—15 ani. copiii să 
lie înscriși îutr-o competiție special 
organizată, coresounzăloare vîrstei 
respective, avînd de acum încolo 5—6 
ani de activitate competitionRă. iar 
ultimul an corespanzind participării 
Ia competiția de vîrf a junioratului < 
campionatul republican.

Trecerea de la o categorie de vîrsiă 
inferioară Ia una superioară ar tre
bui să aibă caracterul unei promovări 
prin sus finer ea unui examen 
și teoretic, exigența crescând 
cu vîrsta.

Să se accrde o deosebită 
muncii educative pentru a-i
pe copii cu deprinderi sănătoase, pre
gătind astfel cetățeni de nădejde pen
tru muncă și viată.

în încheiere, aș dori să amintesc 
lipsa acută a literaturii de speciali
tate nrivind munca cu juniorii și 
copiii, marea majoritate a tehnicie
nilor și antrenorilor noștri care merg 
în străinătate interesindu-se mai mult 
de felul cum pregătește Herrera pe 
.Inter* să ciștige .Cupa interconti
nentală*, sau cum pregătește Alf 
Ramsey echipa Angliei să cîșlige 
campionatul mondial. Dar puțini se 
interesează și mai putini scriu des
pre felul în care este organizată ac
tivitatea copiilor și a juniorilor în 
țările respective, pentru ca din ex
periența lor să învățăm și noi.

Așadar, mai multă atenție .școlii 
elementare a fotbalului*, unde se în
vață abecedarul, pentru a ușura 
munca .lectorilor* din .universități', 

pregătesc marea performanță.care
ce 
se GRIGORE GHICA 

profesor Ia catedra de fotbal 
a S.S.E. nr. 2 — București

DUMINICĂ. PE STADIONUL 
DINAMO

Dinamo București—Steaua
Cuplaj interesant, duminică pe sta

dionul Dinamo: eternele rivale Dinamo 
și Steaua se întîlnesc, de Ia ora 15,30, 
intr-un joc amical care promite o dis
pută spectaculoasă. Din cele două for
mații nu vor lipsi Pîrcălab, 
weiller, Datcu. Frățilă. 
Creiniceanu. Jenei, Petescu, 
nu și Suciu.

In deschidere, de la ora 
tîlnesc formațiile de juniori Dinamo 
București și Dinamo Pitești.

frații Nun- 
Con-stantin,
H ii filă •ea-

14, se în-

tlmlistî ai școlii profesionale „23 August*, pepiniera formației bucureșlene 
mijlocul copiilor: antrenorii Paid Popescu fi I^eon Lnzăr.

MECIURI
C. S. M.

SIBIU, 3 
lutia bună
CS.M. într-o serie de meciuri dis
putate in deplasare, spectatorii din 
Sibiu se așteptau să asiste la un 
meci de calitate, dar au fost deza
măgiți. în timp ce Soda Ocna Mureș, 
echipă din categoria C, a dat o re
plică valoroasă, întreaga echipă si- 
biană a avut o comportare slabă, 
mai cu seamă linia de atac.

Nu mai șînt multe zile pînă 
meciul cu U. T.
„Cupei României
Sibiu nu se poate spune că este pre
gătită.

(prin telefon). După evo- 
avută pînă acum de

Ia 
Arad din cadrul 
și despre C.S.M.

ILIE IONESCU - coresp.

RĂSĂRITUL CARACAL — PROGRE
SUL CORABIA 2—3 (1—1)

CARACAL, 3 (prin telefon). — Pro 
greșul Corabia a obținut victoria prin 
golurile înscrise de Agapie (2) și 
Popescu. Pentru Răsăritul au marcat 
Necula și Ujvari. Meciul s-a disputat 
pe stadionul Unirea, în fața a nu
meroși spectatori.

OCHEA AVACUM - coresp.

GLORIA BISTRIȚA — A.S.A. TG. 
MUREȘ 3—2 (0—2)

BISTRIȚA, 3 (prin telefon), 
chips locală, din categoria G, 
ținut o victorie frumoasă în 
uneia din fruntașele seriei a 
categoriei B. în prima repriză
ții au avut inițiativa și au luat 
avantaj de goluri ce părea substan-

— E- 
a ob- 
dauna 
n-a a 
oaspe- 

un

Pahtakor Tașkent

Petrolul Ploiești 1-0 (1-0)

Cantînumdu-și turneul pe csre-1 în
treprinde în U.R.S.S.. echipa de fotbal 
Petrolul Ploiești a fotîlnit joi la Taș- 
kent echipa locali Pahtakor. Victoria 
a revenit echipei Pahtakor cu I—0 
(1-—0) prin țolul înscris de Krasînski 
în urin. 31.

în trei școli din același raion
di" P®?- 1)

441 
dintre aceștia 3-10 au și primit insig
nele (la sfîrșitul trimestrului I, ta- 
tr-un cadru festiv). Restul — pînă la 
linele anului școlar.

Prof. Ion Udriștoiu, director-ad
junct al liceului „Mihai Viteazu", a 
ținut să ne spună : „Ca și campionate
lor școlare, concursurilor pentru trece
rea Insignei de polisportiv le acordăm 
toată atenția. Concret, aș vrea sâ a- 
mintesc un obiectiv al asociației spor
tive : la absolvire, toți elevii liceului 
sâ fie purtători ai Insignei. Am reali
zat anul trecut acest obiectiv. Și pe a- 
cest drum vrem să mergem și pe vi
itor..*

și-au trecut toate normele. Iar

O ÎNTREBARE FĂRĂ RĂSPUNS

Favorizați de vecinătatea cu cel mai 
mare stadion al Capitalei, elevii Grupu
lui școlar profesional „23 August" au

Foto: V. Ba*rac

AMICALE
ti al. Gloria s-a comportat însă foarte 
bine după pauză, a egalat și a obți
nut victoria. An înscris: Ciocan 
(min. 63 din II tn și min. 85), 
Treabă (min. 73), pentru Gloria, Lun- 
gu (min. 39)
11 mi pentru

si Balint (rain. 41 din 
A.S.A. Tg. Mures.

ION TOMA -coreea.

ȘTIINȚA CLUJ — DINAMO 
BACĂU 3—1 11—1)

CLUJ, 3 (prin telefon). — Știința 
Cluj a arătat în această partidă •* 
pregătire mulțumitoare pentru în
ceput de sezon. Și Dinamo Bacau 
s-a comportat bine. De altfel, antre
norii A. Șepci și R. Cosmoc, de la 
Știința, și C. Teașcă de la Dinamo Ba
cău s-au arătat mulțumiți de cali
tatea jocului. Golurile au fost înscrise 
de Rednic (min. 37) pentru Dinanio, 
Adam (mtn. 44), Pîrvulet (mîn. 78), 
Brelan I (min. 83), pentru Știinta.

învingătorii au folosit următoarea 
formație: Gaboraș — Marcu.
Pexa, Cîmpeanti — V. 
Neșu — Bretan I, Szabo, 
cu (Pirvtileț).

O. GUȚU și

• ••

Anca. 
Alexandru. 
Adam. Tar

TR. BABA
cor est».

PRONOSPORT
Campionatul mondial de hochei pe 

gheată, care va avea loc în trei 
orașe iugoslave — Ljubljana —- Za
greb și Jesenice — este prezent prin 
13 meciuri, dintre cele mai impor
tante, în programul concursului su
plimentar PRONOSPORT.

La acest concurs suplimentar se va 
atribui, prin tragere la sorti, uneia 
dintre variantele cîștigătoare la ca
tegoria la care se înregistrează cel 
mai mare număr de rezultate exacte 
pe buletine premiate (omologate), un 
premiu excepțional constînd dintr-un 
autoturism .Fiat 850*.

Pentrn a veni în ajutorul partici- 
panților la concursul suplimentar 
PRONOSPORT — HOCHEI în ceea 
ce privește indicarea pronosticurilor, 
am cerut părerea jucătorului de 
hochei Peter Ștefan, care face parte 
din lotul echipei noastre campioane. 
Steaua.

Dar iată acest pronostic :
I.

IL

m.
participat în fiecare săptămînă la con
cursurile pentru Insignă.

Statistic, la ora aceasta un număr 
de 272 de elevi și-au trecut integral 
normele. (Alțî 400 mai au de trecut 
normele de tir și orientare turistică). 
Numai că dintre cei care au răspuns 
„prezent !“ cu toată însuflețirea la a- 
eeastă frumoasă acțiune doar 40 și-au 
primit insignele, anul trecut. în octom
brie...

Și restul?
răspunde prof. Feliz Pascal: 
Restul, cine știe?... A existat, e 
o situație specială. Pînă nu de 
asociația sportivă a școlii noas- 
fost în sfera de activitate a

Ne

drept, 
mult, 
tre a 
clubului Metalul. Recent, am trecut la
noul club înființat — Metalurgistul 
23 August. Și cînd 
Iui club cu cererea 
insignele (după ce 
repetate apeluri la
răspuns că la data cînd elevii respectivi

ne am adresat noa
de a ne repartiza 

bineînțeles făcusem 
„Metalul*) ni s-a

și-au trecut normele, ei nu se aflau în 
eridența „Metalurgistului —23 August*...

Desigur, ăsta-i adevărul... adevărat. 
Dar, cu mai puțin formalism, treaba 
ar putea fi rezolvată.

Intervine și celălalt profesor de e- 
ducație fizică al școlii, Jean Să rule seu:

— Faptul că răspunsul la întreba
rea „Cînd ne repartizați insignele?* 
este amînat de luni de zile, nu vine de 
loc în sprijinul popularizării acțiunii. 
Dimpotrivă... „Noroc* că asociația noas
tră sportivă are o tradiție în sport șr nu 
se demobilizează la primul neajuns. 

Mă întreb însă ce se întimplă acolo 
unde o asemenea 
mare ? Elevii vin, 
apoi este amînat 
mirea insignelor, 
așa ?_

Poate că exemplul de mai 
este singurul. Tocmai de aceea cei 
drept, cluburile care coordonează acti
vitatea asociațiilor sportive școlare, au 
datoria să înlăture neîntîrz.iat o astfel 
de deficiență.

tradiție este în for- 
își trec normele si 
„sine die* 
Este firesc

cu
să

sus

IV.

V.

VL

VII.

viii.
IX.

x.
XI.

pri- 
fi»

XII.

XIII.

România — Norvegia (camp, 
mondial B) 1

U.R.S.S. — RJ). Germană (câmp, 
mondial A) 1

România — Ungaria (camp, 
mondial B) 1

Polonia — Suedia (camp, mon
dial A) 2

România —• Austria (camp, 
mondial B) IX

Suedia — U.R.S.S. (camp, mon
dial A) X 2

Canada — Cehoslovacia (camp.
mondial A) 1X2

U.R.S.S. — Canada (camp, mon
dial A)

Cehoslovacia — Suedia 
mondial A)

România — 
mondial B)

U.R.S.S. — Cehoslovacia 
mondial A)

Suedia — Canada (câmp, 
dial A)

România — Anglia (camp, 
dial B)

Iugoslavia

1 2 
(camp.

1 2 
(camp.

1
(camp.

1 X 
mon-

1 2
mon-

1
nu
în

pînăBuletinele se pot depune 
sîmbătă 5 martie 1966.

• Tragerea specială a Mărțișorului 
LOTO de azi va avea Ioc la Ploiești.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.
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SPECTACULOZITĂȚII

România — Elveția 4-3 la hochei
(Urmare din pag. 1)

Una din problemele care preocupă 
in mod deosebit pe organizatorii ma
rilor competiții de scrimă este desi
gur și aceea a reducerii timpului de 
desfășurare a concursurilor.

Intr-adevăr, întrecerile de scrimă 
cer un timp mult prea întins de des
fășurare, chiar și acum cînd in trei 
dintre probele acestui sport avem 
de-a face cu aparatură electrică, li
nele dificultăți se explică tocmai 
prin... existența sistemului de arbi
traj electric, cunoscîndu-se faptul că 
defecțiunile aparatelor sînt destul de 
frecvente chiar și în concursurile de 
mare anvergură (campionate mondi
ale, J.O. ș.a.).

De aceea, consider că trebuie fă
cut ceva în direcția reducerii timpu
lui de desfășurare a concursurilor ! 
Este o cerință exprimată în primul 
rînd, de sportivi, obligați să rămînă 
în sala de concurs ore de-a rindul.

In țară, principalele concursuri de 
scrimă se desfășoară de regulă pe 
patru planșe. După terminarea seri
ilor eliminatorii și a sferturilor se a- 
junge la două semifinale, care au loc 
pe două planșe. In acest fel celelalte 
două planșe rămîn nefolosite.

Ce propun ? pentru fiecare semiii- 
nală să fie folosiți cite doi arbitri: 
în timp ce unul urmărește asaltul de 
pe prima planșă, celălalt se va îngri
ji ca toate operațiile premergătoare 
asaltului următor (verificarea iunc- 
ționării aparatului electric, a rezis
tenței arcului la vîrî ș.a.) să fie ter
minate în timp util, astfel ca asaltul 
al doilea să înceapă chiar în momen
tul terminării primului. In acest mod 
s-ar putea elimina așa-numita perioa
dă de pregătire a asaltului, în fond 
un „timp mort", care — de cele mai 
multe ori — are rolul de a scoate 
.din mînă" pe sportivi și în același 
timp de a-i plictisi pe spectatori.

Timpul de pregătire a unui asalt 
durează în medie 2 minute. Or, apli- 
cînd sistemul preconizat mai sus, 
o semifinală s-ar putea economisi 
de minute, iar la o finală circa 60 
minute. Adică s-ar realiza, prin

reducere cu o treime a tim- 
desfășurare a fazei respec-

trage prin surprindere din apropiere și 
deschide scorul.

Condusă eu 1—0 după primele 20 de 
minute de joc, formația noastră începe 
repriza secundă eu fi mai mult avînt, 
stăpînește categorie terenul fi în min. 
25 Ionescu, lansat în atac, pasează în 
fața porții elvețiene, iar Ștefan reia din 
voie, egalînd. Două minute mai tirziu 
Florescu primește un pue direct din
tr-un angajament și șuteazl imparabil 
în colțul de sus al porții, aducind a- 
vantajul de partea echipei noastre: 
2—1. Hocheiștiî elvețieni sînt depășiți 
de ritmul impus de jucătorii români 
și în min. 30 Ionescu (cd mai activ 
din echipa noastră în acest meci) șu- 
tează puternic la poartă iar Pană de
viază pucul în plasă din apropiere. S-a 
consumat jumătate din timpul de joc

fi echipa română eonduee cu 3—1. 
In acest moment hocheiștiî noștri fac 
marea greșeală de a considera partida 
cîștigată. Ei încetinesc ritmul, permit 
elvețienilor să inițieze o serie de s- 
tacuri periculoase, care se soldează cu 
două goluri: min. 38 — P. Luthi și 
min. 39 — Berry, In ultima repriză 
ambele formații forțează pentru obți
nerea victoriei. In min. 52 trecem prin 
mari emoții: Veber, singur cu Dumitraș, 
nu îl poate depăși și pierde ocazia de a 
aduce avantajul de partea echipei sale. 
Imediat este rindul elvețienilor să aibă 
emoții: Berry stă 2 minute pe banca 
diminaților, dar unica situație favorabilă 
pe care o «Tem în această perioadă o 
ratează Szabo II, care trage în bară! 
Cînd mai erau doar 1 minut și 20 se 
runde de joc Szabo II tițneste pe atac, 
pasează in forță, paralel cu linia porții 
si fratele său împinge pucul in plasă:

4—3 pentru România! Ultimele 60 de 
secunde slut de-4 dreptul dramatice. 
Cal am ar este eliminat și elvețienii scot 
portarul, lnlocuindu-1 eu un jucător de 
eîmp, astfel că pe gheață raportul nu
meric este 6 contra 4 In favoarea el
vețienilor, dar scorul nu mai poate fi 
modificat.

Arbitrii suedezi W iking și Dahlberg 
fiu condus formațiile:

ROMÂNIA: Dumitraț — Varga Va- 
ear (Ferenczi); Czaka, Ionescu -— Szabo 
I, Calamar, Szabo II; Pană, Florescu, 
Stefanov; Bașa, Ferenczi (Tarciu), 
Ștefan.

ELVEȚIA : Mayer — JVespi, Spiel- 
mann; Furer, Penseyers — P. Liithi, 
U, Liithi, II. Luthi; Ehrensperger, Ilei- 
niger, Muhlebach; Berrr, iVeher, Kel
ler.

JAZY

SE

MENȚINE

IN

FORMĂ!

la
30 
de
a-

sursă de economisire a tim-

ceasta, o 
pului de 
live.

O altă
pului: rezultatele din semifinale să fie 
considerate valabile și pentru turneul 
final (cu condiția ca semifinalele și 
finala să fie programate în continua
re). In acest fel s-ar mai cîștiga circa 
60 de minute. Una din obiecțiunile 
ce s-ar putea aduce acestui criteriu 
ar fi aceea că sportivii n-ar mai avea 
posibilitatea să se odihnească, prin 
eliminarea timpului de pregătire a 
asalturilor. Cred că o asemenea obi- 
ecțiune nu are însă temei, mai ales 
astăzi, cînd accentul principal în mun
ca de instruire și antrenament se pune 
pe pregătirea fizică generală și spe
cifică. De altfel acei sportivi care 
și-au asigurat printr-o muncă meto
dică o bună pregătire fizică, nu vor 
invoca niciodată un asemenea argu
ment. Dimpotrivă, ei au toate moti
vele să se pregătească în condiții 
chiar mai dificile în raport cu cele 
la care participă peste hotare...

Sezonul atletic pe teren 
acoperit se apropie de 
sfîrșit. In prag de închi
dere a .stagiunii' de 
sală, performerii nu pierd 
prilejul să-și corecteze 
recordurile. lată-l pe 
alergătorul francez Mi
chel Jazy conducînd în 
cursa de 1 500 m care 
duminică, la Lyon, i-a 
adus un rezultat deose
bit : cea mai bună per
formanță mondială pe 
teren acoperit — 3:40,7.

Foto : France Presse

IOAN ISTRATE, antrenor

Vineri echipa noastră întîlnește 
prezentativa R. F. Germane. Meciul 
loc la ora 10, ora locală.

re- 
are

Alte rezultate din grupa B: Norve
gia—Anglia 12—2 (3—1, 3—1, 6—0); 
R.F.G.—Austria 6—3 (1—1, 2—I, 
3—1) ; Iugoslavia — Ungaria 6—4 
(1—2, 3—0, 2—2).

In grupa A s-au înregistrat următoa
rele rezultate: U.R.S.S.—Polonia 8—1 
(4—0, 1—1, 3—0); Suedia—Finlanda 
5—1 (1—0, 2—1, 2—0); Cehoslova
cia—RJJ.G. 6—0 (1—0, 2—0, 3—0); 
Canada—S.l’A. 7—2 (3—1, 1—1,
3—0).

LENINGRAD. Cu prilejul unui con 
curs atletic de sală, Anatoli Makarov i 
realizat în proba de 5 000 m timpul di 
13:49,8, stabilind cea mai bună perfor 
tnanță mondială pe teren acoperit pe * 
ceastă distanță. Performanța anterioar: 
deținută de englezul Tom Simpson era dj 
13:58,4. Tot la Leningrad sprintera 
lina 
100 
bun 
mai 
care

PARIS. A avut loc tragerea la sorți s 
semifinalelor celei de a VII-a ediții i 
„Cupei campionilor europeni" la banc 
bal (masculin) a cărei finală se va di« 
pută la 23 aprilie în capitala Franței 
In semifinale, DHFK Leipzig va întîln 
pe Dukla Praga, iar Honved Budapest! 
va juca cu Aarhus (Danemarca).

DURBAN. Proba de 220 yarzi IibeJ 
din cadrul concursului de iiatație de 1 
Durban a fost cîștigată de campioan 
olimpică, înotătoarea americană Cath 
Fergusson, cu timpul de 2:17,1 urmat] 
de Karen Muir 2:18,4 și Ann FairU 
2:18,6.

MOSCOVA. Echipele de tenis de mssj 
ale Japoniei și-au început turneul în Eu 
ropa, întîlnind selecționatele U.R.S.S| 
care se pregătesc pentru campionatq 
europene. La masculin, echipa Japonia 
(Hasegawa, Kimura, Takahashi) a clștl 
gat cu 5—4 meciul cu echipa sovietid 
formată din Gomoskov, Amelin și Saha 
rian. In schimb echipa feminină _ ] 
U.R.S.S. a învins cu 5—2 selecționai 
japoneză din care a făcut parte și cad 
pioana mondială Fukazu.

PARIS. Proba de slalom special dl 
cadrul concursului de schi de Ia Meii 
bel (Franța) a fost cîștigată de cunol 
cuta schioare franceză Marielle Goitschl 
cu timpul de 96,71. Pe locurile hrmătol 
re s-au clasat Christine Goitscbel (Frai 
ța) și Brigitte Seiwald (Austria). I

AUGSBURG. Întîlnirea interuaționl 
lă de baschet dintre reprezentativei 
feminine ale R. F. Germane și Austrii 
s-a încheiat cu victoria baschetbalist! 
lor vest-germane la scorul de 52—I 
(29—23).

■a 
Mitrohina a fost cronometrată L 
m cu timpul de 11,6, rezultat snz 
cu o zecime de secundă deeît eea 
bună performanță mondială de săli 
aparținea Tatianei Șcelkanova.

A. C. Milan eliminată 
din „Cupa orașelor tîrguri“

Meciurile decisive desfășurate 
miercuri seara în cadrul optimilor de 
finală ale competiției fotbalistice in
ternaționale dotate cu „Cupa orașelor 
tirguri' au furnizat cîteva surprize. 
A.C. Milan nu a putut trece de for
mația engleză Chelsea, cu care a ter
minat la egalitate: 1—1, după pre
lungiri. De notat că fotbaliștii englezi 
au condus din minutul 10 cu 1—0 prin 
punctul marcat de Bridges, iar ega- 
larea a survenit abia în ultimele mi
nute de joc. Sorții au favorizat echipa 
engleză, care s-a calificat astfel în 
sferturile de finală ale competiției.

Formația spaniolă Real Saragossa 
a dispus la limită, cu 1—0, de Heart

Probleme actuale din schiul mondial
Cu prilejul campionatelor mon

diale de schi (probe nordice) des
fășurate pe pirtiile și trambulinele 
stațiunii de sporturi de iarnă Hol- 
menkollen, în apropiere de Oslo, 
a avut loc o interesantă confe
rință de presă a președintelui Fe
derației internaționale de schi, dl. 
Marc Hodler (Elveția). Răspunzînd 
întrebărilor puse de ziariștii acre
ditați la aceste campionate, pre
ședintele F.I.S. a atins cîteva din
tre problemele privind viitoarea 
activitate internațională în această 
disciplină sportivă. Iată ce rela
tează asupra acestui subiect 
corespondentul ziarului elvețian 
.SPORT" — Ziirich:

Referindu-se la pregătirile ce se 
fac la Portillo (Chile) pentru viitoa
rele campionate mondiale de schi 
alpin, M Hodler a subliniat faptul

REVISTA PRESEI STRĂINE

Noutăți despre campionatele europene de atletism
• Cu prilejul celei de a VlII-a 

ediții a campionatelor europene de 
atletism, care vor avea loc la sfîrșitul 
lunii august șl la începutul lunii sep
tembrie la Budapesta, vor avea loc 
și lucrările Congresului Federației 
Internaționale de Atletism (I.A.A.F.). 
O serie de federații naționale și-au 
anunțat de pe acum participarea la 
congres: Japonia, S.U.A., Brazilia, 
Suedia, Marea Britanie etc.

• La comisia de organizare au în
ceput să sosească primele acreditări 
de ziariști. Se scontează pe un număr 
record de ziariști, crainici pentru

radio și televiziune atît din Europa 
cit și din alte continente.

• Lotul R. D. Germane la .euro
pene' cuprinde o serie de atleți va- 
loroșL Dintre aceștia amintim pe 
Jurgen May la 1500 m și pe Wolf
gang Nordwig la prăjină. Din lot mai 
fac parte Siegfried Hermann, Hans 
Jurgen Ruckborn, Klaus Beer, Man
fred Stolle, Martin Lotz etc. La femei 
se remarcă prezența unor atlete ca 
Gundula Diel (80 m.g.), 
(înălțime), Inge Exner 
Gertrud Schmidt (400 
Lange (greutate), Anita 
Ingrid Lotz (greutate).

că lucrările de amenajare a pîrtiilor 
ca și a construcțiilor aferente au pro
gresat în ritm rapid.

în ce privește recentele propuneri 
pentru modificări aduse formulei de 
disputare a probelor alpine, M Hodler 
și-a exprimat părerea că ele ar putea 
fi puse în practică și la ediția de la 
Portillo a CM., dacă va fi de acord 
cu aceasta comisia tehnică pentru 
slalom și coborîre a F.I.S., a cărei 
sesiune este programată la 23 aprilie.

Este vorba de propunerile pentru or
ganizarea acestor probe cu serii eli
minatorii, recalificări și finale, pre
cum și disputarea slalomului uriaș în 
două manșe, cu adițiune de timpuri.

Totodată, președintele F.I.S. și-a 
exprimat părerea că în viitor numă
rul titlurilor mondiale în schiul 
alpin ar putea fi mărit. Pentru mo
ment este în vederea forului suprem 
al schiului următorul plan de compe
tiții pe următorii ani: 1968 — Jocu
rile Olimpice, 1969 — campionatele 
mondiale individuale, 1970 — cam
pionatele mondiale pe echipe (pe 
modelul .Cupei Alpilor").

Comentatorul ziarului din care ci
tăm pasajele de mai sus atrage însă 
atenția că aceste inovații în concursu
rile de schi, pe lingă incontestabile 
foloase, pot crea anumite diiicultăți 
concurenților, care vor trebui să stea 
ore întregi pe pistă pentru a putea 
intra în întrecere.

of Midlothians. în urma partidei 
de miercuri programul complet 
sferturilor de finală este următoru 
Miinchen 1860 — Chelsea, F.C. B« 
celona — Espanol Barcelona, Du 
fermline — Real Saragossa și Led 
United — Ujpesti Dozsa (4—1 
primul meci).

• în „Cupa cupelor", un rezul 
strîns în sferturile de finală: W 
Ham United — F.C. Magdeburg 14 
(1—0)! Returul la 9 martifc. De no] 
că West Ham United este dSSInătoail 
trofeului.

• în „Cupa campionilor Ameri 
de Sud" : Nacional Montevideo I 
Deportivo (Bolivia) 4—1, Boca I 
niors (Argentina) — Lara (Venezua 
2—1, River Plata (Argentina) — îi 
versitario (Peru) 5—0.

• Selecționata U.R.S.S. a jucat I 
Chile, în orașul Temuco, cu echl 
Green Cross. Victoria a revenit J 
delor cu 1—0 (0—0).
• în .Cupa Europei Centra 

(ediția 1966): Sarajevo — Wiel 
SDOrtklub 2—1 (1—0).

Finalele Spartachiadei 
de iarnă a popoarelor 

din U.R.S.S.

Karin Ruger 
(pentatlon), 

m), Marita 
Hentschel și

Pistele de canotaj de la Ciudad de Mexico 
in discuția forurilor de specialitate

LAUSANNE 3 (Agerpres). — Fede
rația internațională de canotaj acade
mic (F.I.A.) a cerut Comitetului In
ternațional Olimpic • informare amă
nunțită in legătură cu instalațiile și 
amenajările destinate întrecerilor de ca
notaj ce vor avea loc la Ciudad de

Mexico cu ocazia J.O. de vară din 1968. 
Pe de altă parte, comitetul de organizare 
al Olimpiadei a trimis • scrisoare 
președintelui F.I.A., prin care acesta 
este invitat să viziteze capitala mexi
cană.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
Sverdlovsk au început întrecerile 
nale ale Spartachiadei de iarni 
popoarelor din U.R.S.S. Probele! 
patinaj viteză care au inaugurat 
trecerile au reunit 
campioni olimpici 
tivi fruntași care 
lecția în vederea 
de la Grenoble.

Prima medalie de aur a Sp< 
chiadei a fost cîștigată de patinat 
Boris Guliaev, care a obținut în pi 
de 500 m timpul de 41,3. Pe locul 
s-a clasat Vladimir Orlov 41,6,1 
pe locul trei Evgheni Grișin 
Cursa de 5000 m a revenit lui V 
Lavruskin în 7:46,8r urmat de Ed 
Matusevici 7:48,7 și Ant An 
7:52,4.

La Sverdlovsk se vor desfășuJ 
întrecerile schiorilor de fond și 
biatloniștilor. Competiția patinat 1 
artistici va avea loc la Kiev, tea 
de hochei pe gheață în orașul Gl 
iar probele de schi alpin în Cai

la start nume] 
și mondiali, s 
candidează la 
„Olimpiadei e
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