
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN IȚI-VA!
25 de ctlîipc Duminică seară, fa .Horească

școlărești în aceiași
concurs I

Din inițiativa Secțiu
nii de învățămînt a Sta
rtului popular al raio
nului Nicolae Bălcescu 
Și în colaborare cu 
clubul sportiv Con
structorul, duminică de 
la ora 8.30 va avea 
loc în sălile de sport 
ale Liceului j,Gheor- 
ghe Șincai”# un in
teresant concurs de 
gimnastică pe echipe. 
Participă un număr de 
25 de formații de elevi 
și eleve din clasele V— 
VIII ale școlilor gene
rale ale raionului.
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ORGAN AL UIMI K CULTURĂ FIZICĂ §1 SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

★ Siffiâătă 5 martie 1966

in fata
Atleții juniori 
unui sezon important

Mline seară, începînd 
de la ora 19, Sala sporturi
lor de la Floreasca va fi 
gazda unei atractive par
tide internaționale de vo
let Este vorba de întîlni
rea de debut In ediția 
1966 a «Cupei campioni
lor europeni*, pe care pri
ma noastră echipă mascu-

Desfășurarea concursu
rilor republicane de sală 
ale juniorilor a prilejuit 
o serie de constatări pri
vind stadiul actual de 
dezvoltare a atletismului 
aostru și perspectivele 
pentru apropiatul sezon 
competițional în aer 
liber. Din capul locului 
trebuie să subliniem 
faptul că, deși în orien
tarea metodică a pregă
tirii, ajj s-a avut în ve
dere realizarea „perfor
manțelor", totuși majo
ritatea participantilor — 
pe baza unui nivel co
respunzător de pregătire 
fizică — au confirmat 
așteptările. Fără a fi lu
crat specific, numeroși 
atleți au și obținut re
zultate care ne îndrep
tățesc să le anticipăm o 
evoluție frumoasă în 
apropiatul sezon de con
cursuri.

Erica Stoenescu 
m), Șerban Ioan 
m) și Manole Miti- 

(1,92 m) la înăl- 
Sorin Marian

5,02 m la lungime Vero
nica Anghel ( 
Nicolae
50 m, 
(14,17 m) 
(13,00 m)

Este vorba de sări
torii 
(1,66 
(2,04 
lecis 
time,
{4,00 m) la prăjină, Mar
cel Petra (14,65 m) la 
triplu salt și de alergă
torii Georgeta Cîrstea 
(6,1 sec) la 40 mg. Aura 
Petrescu, Gabriela Ne- 
goescu, Olga Damian 
(6,7 sec) pe 50 m, Petre 
Ciobanu, Dan Hidioșanu 
și Viorel Dinculescu 
(5,9 sec) pe 50 m etc.

întrecerea juniorilor 
mici a evidențiat, de 
asemenea, numeroase 
elemente tinere talentate 
ale căror nume trebuie 
reținute: Cornelia Po
pescu, Alina Popescu și 
Elena Mîrza cu 1,52— 
1,49 și 1,48 m la înăl- 
ține și cu 5,13—5,35—

a 50 m. 
Pită (6,2) la 
Vlad Hodeș 

și Dan Moșoiu 
la greutate etc. 

Este îmbucurător fap
tul că numărul celor 
care au candidat la pri-

SPECIALISTULUI

mele locuri, la fiecare 
probă, a fost mai mare 
decît în alti ani, că multi 
participant! au arătat fru
moase calități fizice, re
zultat al unei mai atente 
munci de selecție și de 
pregătire. De asemenea 
trebuie subliniat faptul

IN BUCEGI

DE SCHI

Azi și mîine, Valea 
lui Carp din Bu- 
cegi găzduiește unul 

dintre cele mai importan
te concursuri republicane 
la probe alpine : „Cupa
României*. Schiorii de la 
Dinamo, A.S.A., Steagul 
roșu și Știința Brașov, Car- 
pați Sinaia, Caraimanul 
Bușteni și cei ai selecționa
tei orașului Baia Mare se 
vor întrece în cursele de 
slalom uriaș și coborâre. 
Printre concurenți : K. 
Gohn, campionul țării la 
aceste probe, Gh. Bălan, 
campion la- combinată, N. 
Iomei, campion la „spe
cial", C. Tăbăraș, Gh. 
Cristoloveanu, Dan Cristea, 
M. Focșeneami, Ilona Mi- 
cloș, Edit Șuteu, Elena 
Neagoe, Constanța Măzgă- 
reanu ș.a.

K. Gohn, anul 
favorit în

d.irt cei mai în formă schiori ai țări 
„Cupa României" la probe alpine

e mîine 
cei mai
diști ai țării își dis

pută la Predeal, pe pîrtia 
din Poliștoacă, titlurile de 
campioni republicani. în
trecerile se vor desfășura 
după următorul program : 
duminică : 5 km senioare, 
15 km seniori (se va face 
clasament separat pentru 
categoria tineret) ; luni: 
ștafetele 3x5 km senioa
re; 3X10 km seniori : 
marți: 30 km seniori, 10

dimineață, 
buni fon-

Foto : D. Stănculescu

km senioare. Amintim că 
la ediția de anul trecut 
a campionatelor toate titlu
rile au fost cucerite de 
fondiștii de la Dinamo 
Brașov: Dinu. Petre și 
Marcelei Leampă la probele 
individuale, Dinu. Bădescu 
și Vilmoș la ștafetă. Pro
ba de tineret, pentru care 
nu s-a acordat titlu, a 
fost cîștigată de Marcel 
Gojan, de la Tractorul. 
Ștafeta feminină 
desfășurat.
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multă 
Dar, 

la celelalte constatări.
® La aruncarea greu

tății, ca rezultat al unei 
munci de selecție neco- 
respuDzătoare pentru 
această probă (atît la 
băieți cît și la fete), 
n-am văzut prea multe 
elemente de perspectivă.

Fără discuție, avem 
tineri dotați și pentru 
probele de aruncări.

Prof. L PÂNDELE 
antrenor federal, pentru 

juniori

(Continuare în pag. a 4-a)

Prezent la ultimul meci de veriîicare a Rapidului în 
vederea întîlnîrii de mîine din KC.C.E.“, fotorepor
terul nostru A. Neaga a imprimat pe peliculă acest 
atac întreprins de Plocon în luptă cu blocajul dina
movist. La dublaj în terenul rapidiștilor — Drăgan

Trimisul nostru special, RADU URZICEANU, relatează de la Zagreb:

întîlnind în cea de a 
doua partidă puternica 
îelecționată a R. F. Ger
mane, hocheiștii români 
au părăsit învinși pati
noarul artificial „Șalata* 
din Zagreb. Transmit a- 
ceastă relatare la puțin 
timp de la încheierea 
partidei și am încă vii 
impresiile produse de 
desfășurarea acestui joc, 
în care sportivii noștri 
nu au putut să-și fructi
fice valoarea din cauza 
nervozității de care au 
dat dovadă. Scorul final: 
4—1 (0-1, 2-0, 2-0', in 
favoarea echipei R.F.G. 
nu se datorește arit supe
riorității formației 
gătoare, cît, mai 
lipsei de calm a unora 
dintre jucătorii români,

in-

Duminică:

care după a repriză de 
joc sigur, liniștit, combi- 
nativ și, în special, cu o 
materializare a superio
rității noastre pe tabela 
de marcaj, au devenit 
excesiv de nervoși.

Care a fost consecin
ța? Irosirea unor situații 
clare de gol și, mai mult, 
angrenarea într-un joc 
fără ritm și fără clari
tate. Cel mai „nervos* 
dintre jucătorii noștri, 
Florescu, a fost penali
zat cu 4 eliminări, dintre 
care ultima pe 5 minute, 
fapt care a făcut ca re
prezentativa noastră să 
joace 11 minute cu un 

mai cutin pe ghea- 
De acest lucru au 

fitat hocheiștii 
nani, mult mai 
mtați, care au 
trei din cele

1, 3-1

Pe stadionul Dinamo din 
șos Ștefan cel Mare, cu 
începere de la ora 15,30, 
va avea loc întîlnirea a- 
micală de fotbal dintre 
puternicele cluburi bucu- 
reștene Steaua și Dinamo, 
înaintea acestei avanpre
miere fotbalistice jucătorii 
dinamoviști au făcutieri 
antrenament. Iată-i, 
prinși de obiectivul 
toreporterului nostru,- 
Bageac, executînd 
privirile antrenorului 
Niculeseu, „controlul
Ionului*.

vest- 
expe- 
reali- 
patru 

Și 4-1),
d de superiori

tate numerică ' în aceste 
condiții este lesne de în
țeles că am putut apre
cia rezultatul final nu a- 
tît ca un merit al selec
ționatei R. F. Germane, 
cît ca o consecință a 
lipsei de calm de care au 
dat dovadă unii dintre 
jucătorii români.

Selecționata tării noas
tre a început bine me
ciul. Chiar în min. 9 Fă
găraș l-a „văzut* în si
tuație favorabilă pe Ca- 
lamar, i-a trimis fulgeră
tor pucul și acesta a în-

lină, Rapid București, o va 
susține împotriva forma
ției iugoslave Mladost Za
greb. Campioana României 
(cîștîgătoarea „Cupei* în 
1961, 1963 și 1965, cînd, 
cucerind pentru a treia 
oară trofeul, a intrat defi
nitiv în posesia lui) nu 
mai necesită prezentări su
plimentare. Rapidiștii, con
duși de Jean Ponova vor 
alinia o formație alcătuită 
din următorul lot de jucă
tori î Drăgan, Ferariu, Plo
con, Grigorovici, Pavel, 
Chezan, Udișteanu, Costi
ne seu, Ardelea, Mincev, 
Gavriliță.

Cît privește echipa oas- 
pe, se bucură și ea de un 
frumos prestigiu. Mla
dost Zagreb, pînă acum de 
șase ori campioană a Iugo
slaviei și de douăsprezece 
ori clasată pe locul 2, 
este pregătită și dirijată 
de către cel mai valoros 
antrenor iugoslav, Boian 
Straniei. în lot figurează 
patru reputați internațio
nali : Urn.au t (24 de ani, 
înălțime 195 cm), Tomlia- 
novici (29, 198), Koș (27, 
190) și G. Iancovici (30, 
180), dintre care primii 
doi au făcut parte din 
echipa Iugoslaviei la 
campionatul mondial din 
1962 (Moscova) și la 
cel european din 1963 
(București). Pe Koș, l-am 
urmărit și aplaudat la 
„mondialele* din 1962, iar 
pe G. Iancovici în 1963 
la București. în afară de 
aceștia, care funcționează 
de obicei pe posturi de 
trăgători, oaspeții vor mai 
utiliza mîine încă patru 
jucători, după toate pro-

(Continuare în pag. a 4-a)
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COMPETIȚII DE RUGBil 
PENTRU TINERII 

JUCĂTORI

scris din apropiere. Pu
țin mai tîrziu (min. 12), 
Florescu este eliminat pe 
2 minute, dar tot echipa 
noastră are o mare oca
zie de gol, pe care însă 
o ratează Szabo I. 
timele secunde de 
ale reprizei, Pană 
alături un puc 
de portar, pentru
mediat Florescu să fie e- 
liminat din nou. în re
priza secundă, jocul este 
din ce în ce mai nervos, 
rasi îndîrjit. în min. 28 
Schloder I pătrunde în 
forță, face un dribling 
scurt și înscrie plasat, e- 
galînd: 1-1. La acest 
scor echipa română are 
o puternică revenire, do
mină insistent, menținînd 
jocul în 
parare a 
germane, 
Stefanov
mari, primul trăgînd în 
bară! Cu două 
înainte de a se 
repriza secundă 
cu este din nou
nat și cînd mai rămăse
seră doar 20 de secunde 
de joc un șut al lui Funk 
trimite pucul în poarta 
lui Dumitraș. Ultima par
te a jocului este și mai 
animată, fn min. 44 Sza
bo II, ratează egalarea.

treimea de a- 
formației vest- 
dar Szabo I și 
ratează ocaz.ii

minute 
încheia 
Flores- 

elimi-

(Continuare a pag. a 8-a)

I
I

I
I
II
I

Duminică: încep dou&
competiții rugbistlce: „Cupa 
Tineretului*, pe stadionul 
cu același nume, și „Cupa1 
de Primăvară*, pe stadio-H 
nul Constructorul. In pri^J 
ma competiție sînt angre-*- 
nate formațiile de catego
ria B Aeronautica, Știința 
Construcții, Știința Arhitec
tura și echipa de juniori a 
C.S. Școlar din campiona
tul orășenesc de juniori. 
La cea de a doua iau parte 
echipele de juniori Gloria^ 
Dinamo, Constructorul, Ra
pid, Steaua și Progresul#

„CUPA TÎNĂRUL DINA-*
MOVIST" LA LUPTE

LIBERE
Duminică dimineața se 

va desfășura în sala mică 
din parcul sportiv Dinamo 
o interesantă întrecere de 
lupte libere rezervată tine
rilor luptători. Competiția,- 
dotată eu „Cupa Tină'rul 
Dinamovist" va începe la 
ora 9.

l
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C.S.M.-V.S.C. BUDA
PESTA, ÎN SEMIFINALA

„C.C.E.", LA TENIS
DE MASĂ

Spectatorii clujeni vor 
avea ocazia să urmă
rească o partidă internațio
nală de tenis de masă, 
deosebit de atractivă. Este 
vorba de întîlnirea mascu
lină, CSM—VSC Budapesta, 
contînd pentru semifinala 
„Cupei campionilor euro
peni", care se va disputa 
marți după amiază.



ANTRENORII SÎNT ȘI EDUCATORI

L
uăm în discuție o problemă importantă: felul în care antrenorii 

contribuie prin munca lor la educarea sportivilor. Considerăm 

necesar să abordăm acest subiect, deoarece antrenorii pot și tre

buie să aibă un rol hotărîtor în educarea multilaterală a tineretului.

Pentru aceasta am rugat patru tehnicieni să răspundă Ia urmă

toarele trei întrebări:

1. Ce cazuri de indisciplină

2. Ce măsuri ați luat pentru

3. Care au fost rezultatele ?

TON VINTILÂ, antrenor de atletism : 
1*Lucrez din anul 1961 cu juniorii 

.’din lotul republican și pot să afirm că 
munca de educație a înregistrat un salt 
ealitativ și rezultate frumoase, la ni
velul secțiilor de atletism din cluburi 
și din principalele asociații sportive. 
Confirmarea celor spuse ne-o oferă apa
riția din ce în ce mai rară a cazurilor 
de indisciplină, atît în cadrul loturilor 
republicane de juniori (băieți sau fete), 

• eît și cu ocazia desfășurării competi
țiilor cu caracter republican. Doresc s-o 
spun, de la început, că antrenorii noștri 
au luat bunul obicei de a se sfătui cu 
părinții tinerilor pe care îi pregătesc și 
această legătură a devenit rodnică, în 
adevăratul înțeles al cuvîntului. Părinții, 
în majoritatea cazurilor, primesc bucu
roși îndrumările noastre, sînt receptivi 
la eventualele constatări critice și au 
început să ne ajute efectiv, ocupîndu-se 
mai mult de regimul de viață al copi
lului lor, de alimentația lor rațional?, 
de frecventarea cu regularitate a antre
namentelor. Mi-am permis să mă abat 
de la sensul strict al întrebării, în do
rința de a sublinia, de la început rolul 
•pregătirii părinți-antrenori sau profe
sori, eficiența și pe plan sportiv a unei 
asemenea colaborări. Aceasta mai cu 
seamă că legătura despre care vor
besc a redus substanțial — și în ca
drul atleților juniori — numărul aba
terilor de la disciplina sportivă, sub 
toate formele ei.

Dar să revenim la prima întrebare. 
Pentru aceasta am ales cîteva cazuri care 
mi s-au părut mai semnificative. In pri
mul rînd, semnalez trei situații oferite 
de tinerele atlete Sanda Anghelescu (re
cordmană de junioare la garduri). Erica 
Stoenescu (campioană de junioare Ia 
•ăritura în înălțime — 1,62 m anul tre- 
eut) și Aura Petrescu (cea mai bună 
sprinteră, junioară, de Ia noi, în 1965). 
La acest „trio" am constatat în prima 
parte a sezonului trecut o delăsare în 
pregătire, un interes scăzut pentru an
trenamente. In ceea ce privește băieții. 
<ș putea da exemplele lui Dan Ilidioșa- 
nu (sprinter cu frumoase perspective) și 
Sorin Marian (recordman la săritura cu 
prăjina, juniori mici). Ei nu s-au înca
drat, anul trecut, în programul pref.V.irii 
de iarnă, nerespectînd orele de odihnă, 
fiind uneori nepunctuali etc.

In legătură cu cele trei atlete, am 
discutat în repetate rînduri despre atitu
dinea lor cu antrenorii respectivi. Claudia 
Simionescu și C. Dumitre* ■<ia, Ia
TÎndul lor, s-au ocupat mai îndeaproape 
de pregătirea celor trei atlete, cerînd si 
sprijinul părinților pentru combaterea 
comodității la aceste sportive talentate, 
dar insuficient de conștiente de nece
sitatea unei pregătiri susținute în scopul 
obținerii de rezultate superioare. Cu 
Dan și Sorin am procedat ceva mai 
radical, avînd în vedere că ne aflam 
într-o tabără sportivă de vacanță, unde 
influența lor putea avea urmări imediate 
asupra celorlalți tineri. Du pă ce le-am 
făcut observații (rămase fără rezultat) 
i-am eliminat din tabără, trimițîndu-i 
acasă.
3* Tinerele atlete în cauză au înțeles, 

după discuția cu antrenorii și părinții 
lor, să efectueze un volum mai mare de 
muncă pentru realizarea scopului propus, 
și anume, rezultate superioare, pe mă
sura frumoaselor lor calități. De pibi'i. 
în actualul sezon atletic în sală. Erica 
Stoenescu a stabilit recordul de 1,60 m 
Ia înălțime, iar Aura Petrescu a obținut 
și ea un record de sală, la 50 m plat, 
eu timpul de 6,7 sec. Familiile res
pective ne-an promis și pe mai de
parte sprijinul, dar sînt convins că nu 
vom mai avea nevoie — în acest sens 
-— de el, constatînd seriozitatea în pre
gătire a „trio “-ului. Și metoda educa
tivă aplicată celor doi atleți a dat roade. 
Văzînd că regretă sincer atitudinea lor. 
că își propun să fie exemple de punctua
litate și de disciplină, i-am reprimit pe 
Dan și Sorin în lot. Rezultatele obținute 
de ei în continuare au fost dintre cele 
mai bane. Sorin Marian a doborît de 
mai multe ori recordul de juniori mici 
la prăjină, aducîndu-1 la 3,86 m, iar de 
eurînd a obținut cel mai bun rezultat 
4c sș-lă, la juniori mari, eu 4,00 in. 
Dan Hidioșanu a reușit să-l învingă pe 
«jrtNWfsftrul șău principal, Viorel Suciu,

ați avut ?

rezolvarea lor ?

cel mai bun junior european pe 1965, în 
alergările pe garduri mici. De asemenea, 
Dan a stabilit a doua performanță în 
aer liber la 110 m garduri, cu 14,3 sec , 
un timp promițător pentru vîrsta sa.

GHEORGHE OLA, antrenor fede
ral de fotbal:

Un „caz* de indisciplină tipic a 
fost tânărul fotbalist piteștean Constan
tin Olteanu. Venind în lotul de juniori, 
ne-a dat multă bătaie de cap. Se eschiva 
de la antrenamente, insulta colegii de 
echipă și avea o atitudine cu totul re
probabilă față de personalul din ser
viciul auxiliar.

2* Observații individuale și în fața 
echipei. Scoaterea din echipă și din lot.

Apoi, văzînd că nu rezolvăm prin aceasta 
situația, am propus F.R.F. suspendarea 
lui pe termen de șase luni. Federația a 
acceptat punctul nostru de vedere.

Ulterior s-a dovedit că ne-am o- 
rientat just. Reluîndu-și pregătirile, Ol
teanu a muncit cu multă rîvnă și pe 
baza comportării în echipa de club l-am 
selecționat din nou în lot. Trebuie să 
spun că în toate acțiunile juniorilor, din 
toamna trecută, Olteanu s-a comportat 
foarte bine. Atît din punct de vedere 
tehnic cit și moral. El a fost titular în 
toate jocurile disputate.

GHEORGHE DAMIAN. instructor 
sportiv al secției de popice Gaz metan- 
Mediaș :

1* Știind* -se talentat, cu rezultate 
mai bune decit coechipierii săi. fiind și 
căpitanul echipei noastre de popice Gaz 
metan. Ernest Kiss începuse anul trecut 
să dea semne de înfumurare'. tChiulea 
„metodic* de la antrenamente. în schimb 
semna aproape zilnic „condica" la di
ferite restaurante. O urmare firească: 
rezultate sportive din ce in ce mai slabe.

Comportarea lui a fost luată în 
discuția grupei sindicale. După o săp- 
tămină „liniștită*, căpitanul echipei 
noastre de popice Ernest Kiss a în
ceput din nou să chiulească și să bea. 
L-am pus in discuția consiliului aso- 
ctației sportive și a comisiei orășenești 
de popice Mediaș. Aici s-a hotărit sus
pendarea lui pe doua etape de campionat 

La Pitești s-a deschis, de curînd, un centru de învățarea boxului, la care participă numeroși elevi ai școlilor profesionale din localitate, sub 
conducerea antrenorilor Andrei Anatolie $i Mihai Stan. In fotografie, fotoreporterul nostru, V asile Bageac, a prins in obiectiv boxer ii și antrenorii, 

inainiea lecției de pregătire

și — de comun acord cu federația — 
n-a mai fost inclus în lotul ce urma 
să se pregătească pentru diferite între
ceri internaționale. In sfîrșit, văzînd că 
nici această metodă nu dă rezultate 
(săvîrșea în continuare tot felul de 
acte de indisciplină) am stat de vorbă 
cu tovarășii lui de muncă și de' sport, 
rugîndu-i să se apropie mai mult de el, 
să-l îndrume discret, să-i insufle ve
chea lui dragoste pentru sport, arălîn- 
du-i prietenește în diferite ocazii că pen
tru a face sport de performanță nu este 
de ajuns doar talentul.
3* Efectul a fost cel așteptat. Scurt 

timp după aceasta Ernest Kiss și-a re
luat cu regularitate și sîrguință antre
namentele. corectând recorduri, fiind se
lecționat în diferite loturi și ocupînd 
locuri fruntașe în numeroase întreceri 
interne și internaționale. Acum se pre
gătește pentru „mondiale*.

STELA RUSU, profesoară (antrenoare 
de baschet) la S.S.E. 1 București:

Propun să discutăm pe scurt două 
cazuri. Primul oferit de Radu Haman- 
giu din clasa a X-a a Liceului „N. Băl- 
cescu* din Capitală, component al re
prezentativei de baschet a S.S.E. I. 

Este vorba nu despre o abatere propriu- 
zisă de la disciplină, ci de o anumită 
atitudine care putea constitui o frină 
pe drumul spre o realizare sportivă su
perioară. Ce s-a întâmplat cu Radu? 
După vacanța de vară de anul trecut, 
dădea semne vizibile de scădere a conș
tiinciozității în pregătire. In același 

timp, dovedea și o sensibilitate crescută 
la îndrumările sau observațiile noastre. 
Aș fi zis, un caz tipic de înfumurare, 
dacă nu l-aș fi cunoscut destul de bine 
pe Radu. Și acum, pe scurt, despre al 
doilea exemplu pe care l-am ales, 
Dan Georgescu, coleg de an și de echipă 
cu Radu. Dan Georgescu are autentice 
calități de baschetbalist, la nivelul... 
înălțimii sale de 1,96. La prima vedere 
se pare că Dan ar fi făcut o poznă, o 
copilărie, de care îmi venea greu să-l 
învinuiesc în fața sincerității explica
țiilor sale. In noiembrie, la cel mai 
important meci din cadrul campionatului 
republican de juniori, faza pe Capitală, 
Dan — element de bază al echipei —- 
întârzie, punîndu-ne ’ evident în dificul
tate: Cauza ? L r mărise un program la 
televizor și... uitase de meci.
9 • * - -Am expus faptele. Să vedem care 

sînt după părerea noastră explicațiile 
și ce măsuri am considerat că e bine să 
luăm .pentru îndreptq^ea acestor surprize 
neplăcute. Ce se întâmplase cu Radu 
H ansaagiu ? Am aflat -—- ce-i drept, cu o 
mică întârziere — că în vacanța de_ vară, 
cînd se pregătise într-o stațiune din 
(ară, fusese solicitat de un profesor de 
specialitate de la liceul cu program 
special de educație fizică, pentru a-și 
schimba locul de învățătură. I se ară
tase în mod insistent că este un talent 
prea mare pentru a-și pierde vremea în 
altă parte decit la ■ liceul propus, deși 
și școala noastră sportivă îi oferea ace
leași mijloace de pregătire. Practic, nu 
am apucat să iau nici o măsură pentru 

că mi-o luase înainte mama lui Radu 
care — la sesizarea tânărului — discu
tase cu profesorul în cauză, făcîndu-l 
să renunțe la „tentativa" sa. Am mulțu
mit mamei lui Radu pentru acțiunea sa 
hotărîtă și conștientă.

Surpriza pe care ne-o oferise Dan 
Georgescu ținea de o situație mai com
plicată, mai bine zis de o anumită con
cepție a părinților săi. Dan era, într-un 
fel, încurajat pe drumul comodității, al 
sedentarismului. Este drept, că aspectul 
cultivării lui Dan nu era neglijat, dar 
din educația sa care se cere multilaterală, 
lipsea și preocuparea pentru o activitate 
sportivă organizată, pentru care el 
— așa cum am arătat —- avea o serie 
de calități și manifestase la început 
mai mult interes. Am invitat la unul din 
antrenamente pe părinți. A venit și de 
această dată mama, care s-a lăsat 
greu convinsă de argumentele mele în 
favoarea dezt ol tării multilaterale, armo
nioase a copilului său. Credeam că nu 
am reușit decit în parte s-o fac să re
nunțe la ideea că sportul trebuie să con
stituie pentru Dan, doar o activitate 
sporadică, făcută printre picături.
3* După cum se vede nu nădăjduiam 

să obțin, pentru moment, decit o singură 
victorie categorică: în cazul lui Radu 
Hamangiu. Țin să subliniez aci faptul 
că dacă părinții elevilor noștri vor da 
dovadă întotdeauna de înțelegerea pro
fundă a importanței practicării sportu
lui și a rolului educativ al acestuia în 
dezvoltarea copiilor lor, noi, educatorii, 
vom fi ajutați efectiv și ne vom rea
liza scopurile propuse mai devreme. 
„Vedeta* — deși el nu arăta nici o 
înclinație spre acest „tip* de sportiv— 
Radu Ilamangiu nu va exista. In schimb, 
sînt convinsă că vom avea de-a face cu 
un sportiv conștiincios, valoros. Mi-am 
continuat strădaniile în „cazul" Dan 
Georgescu. îmi era teamă de o victorie... 
50%. Acum cred că am obținut una 
adevărată. Acest elev foarte bun, sîr- 
guincios a început să devină la fel și 
la antrenamente. în ultima lună, de pil
dă, a fost model în ceea ce privește 
punctualitatea și frecvența. înțelegerea 
incompletă a importanței sportului de 
către părinții săi, impulsul pe care i 
l-au dat spre comoditate — în ceea ce 
privește activitatea sportivă și mișcarea 
în general — l-au privat pentru un timp 
de unele mari satisfacții. Am căutat 
să elimin aceste date și să-i dau lui 
Dan un plus de vioiciune, de combati
vitate, mai multă hotărîre (și practi
carea sportului dezvoltă aceste calități), 
într-un cuvînt să-l readuc la- pasiunea 
normală pentru sport, firească vîrstei 
sale. M-am bizuit în continuare și pe 
ajutorul profesorului lor de educație fi
zică de la Liceul „N. Bălcescu*, tova
rășul Stelian Gheorghiu, activ nu numai 
în ce privește instruirea sportivă, ci și 
în toate momentele mai mult sau ^mai 
puțin dificile din munca de educație. 
M-am bizuit pînăi la urmă și pe înțele
gerea părinților lui Dan, pe schimbarea 
atitudinii lor. Sînt bucuroasă că am rea
lizat acest lucru.

Am înfățișat mai sus cîteva dintre 
mijloacele, metodele sau formele prin 
care antrenorii intervievați au căutat 
să rezolve cazurile de indisciplină 
avute. Acum, în loc de concluzii, invi
tăm și pe alți antrenori, educatori să 
își expună punctul de vedere în legă
tură cu problemele puse în discuție.

Așteptăm răspunsurile lor.

Pe scurt, 
de la corespondenți
• Recent, au avut loc la Craiov^ 

întrecerile ultimei etape a campionatu
lui orășenesc de popice, pe echipe. Me- 
ciul-derbi a opus echipele Voin{a și 
Constructorul. Cu toate că popicarii de 
la Voința au condus tot timpul, final
mente Constructorul a cîștigat cu 
6.163—5.144 p.d.

R. Sulț

•• La uzinele „23 August* din Capi
tală sînt în plină desfășurare campio
natele pe asociații, la șah. Pînă în 
prezent, la asociația sportivă Producția 
pe primul loc, după 10 partide, se află 
1T. llinca, cu 9 puncte. La „Tehnolog* 
își dispută întâietatea 25 de concu- 
renți împărțiți în două' grupe. Finalele 
pe uzină vor desemna campionul clubu
lui Metalurgistul.

D. Dumitrescu

® De curînd, asociația sportivă 
Gloria din Bistrița are un nou club. 
Au fost aduse mese și garnituri noi de 
șah și material pentru tenis de ma<ă. 
In fiecare zi, la noul club vin numeroși 
membri ai acestei asociații și petrec 
ore plăcute jucînd șah și tenis de 
masă.

R. Enceanu
-

® Pe lingă Consiliul raional al 
UCFS Călărași funcționează de puțin 
timp, un curs de arbitri de fotbal, cu 
14 cursanți. Lecțiile au loc de doua 
ori pe săptămînă și sînt ținute de an
trenori de categorie republicană și re
gională. Conducătorul cursului este ar
bitrul C. Mușat.

N. Oașă

® Zilele trecute, la Grupul școlar 
chimie din Pitești a luat ființă o nonă 
asociație sportivă. Cei 220 de membri 
UCFS vor activa în secțiile de gim
nastică, atletism, volei, handbal și fot
bal.

I. Udrescu

• Recent, la Babadag s-au desfă
șurat interesante întreceri la șah și tenis 
de masă, contând pentru faza raio

nală a campionatelor republicane res
pective. La aceste competiții afy parti
cipat concurenți din 15 asociații spor
tive. Cei mai buni s-au dovedit N. 
Fucigîu (Cetatea Istria) la șah și A, 
Ion (Voința) la tenis de masă.

C. Dolniceanu

® Echipa masculină de handbal în 
7 de Ia A. S. .Cugir a cîștigat pentru 
a doua oară consecutiv titlul de cam
pioană a regiunii Hunedoara. Pe locu
rile II și III în campionatul regional 
(în care s-au întrecut 10 formații) fi
gurează S.S.E. Deva și Constructorul 
Hunedoara.

I. Nicoară



îți tineri fac sport Ia Fabrica de produse
efractare din Bărăbanț?

__Bărăbanț, satul de la poalele dealului Bileag, 
iiî'at la doi pași de străvechea Alba Iulie, se 
nîndrește astăzi cu o unitate de primă mină a 
ndustriei noastre socialiste : Fabrica de pro- 
lușe refractare.

Am poposit deunăzi aici pentru a vedea 
iacă activitatea sportivă a însoțit chiar de la 
nceput munca avîntată a tinerilor de la ,re- 
ractare" ? Constatările depășesc așteptările!
întrebarea: „CÎȚI TINERI FAC SPORT?' a 

tîrnit o interesantă discuție între secretarul 
■omitetului de partid, președintele asociației 
portive și președintele consiliului raional 
JCFS Alba Iulia. Transcriem (prescurtată) 
iceastă convorbire care răspunde foarte con- 
:re.t la întrebare :

Ing. NICO1AE JURCA — președintele aso- 
'iației sportive: „1965 este anul de debut al 
isociației noastre sportive. Primii pași i-am 
acut organizînd campionatul asociației și etapa 

a Spartachiadei de vară. Din 600 de membri 
ii UCFS — număr care în acest an poate fi 
lublat — peste 200 au participat la mtrece- 
lile de fotbal, șah, volei și popice, organizate 
n prima fază Ia 
livelul asociației, 
m afiliat secțiile 
eri pe asociație 
[re de muncă voluntară
[ionului. De altfel, acțiunea de amenajare va 
hntinua în această lună, cînd vom pune la 
Knet pista de atletism, sectoarele de arun-

secțiilor și apoi la 
anul care a trecut 
am organizat intre- 
efectuat numeroase 
la amenajarea sta-

nivelul 
Tot în 
la care 
și am

Promisiuni
Nu este''vorba — ținem să precizăm 

a la început — de cine știe ce per
formanțe senzaționale. Activiștii sportivi 
t antrenorii din regiunea Ploiești și-au 
Iropjzs acum cîțiva ani să... urnească 
lin loc „atletica grea“. Mai cu seamă 
b lupte și haltere, sporturi care nu se 
jrea bucură aci de mare tradiție, au 
tăcut eforturi pentru a le scoate din a- 
lpnimat. Antrenorii, sprijiniți îndea- 
Iroape de comisiile respective, au trecut. 
L o temeinică muncă de selecție și 
Lstruire. Toată atenția a fost îndreptată 
pre juniorii cei mai țalentați, cu pers
pective de a urca treptele măiestriei 
por£we.
[Cercetînd mai îndeaproape activitatea 
t^leticii grele? ploieșțene se pare că, 
v.ocamdată, luptele dețin primul loc în 
I trecerea — indirectă — cu boxul si 
pl ferele.
I Pe ce ne bazăm cînd facem această 
tirmație? Luptătorii ploieșteni și-au în- 
Iris cîteva nume pe lista campipnilor 
Im. E vorba, bineînțeles, de juniori. 
| 1964, tinerii C. Pătrașcu și T. Pă- 

dîh Tîrgoviște au cucerit îm- 
Jewwâ trei titluri (primul, campion la 
fibere“ și la „grecorromaneu, iar se- 
l udul la „libere?). In același an, ju- 
Jorul Ion Vrabie de la Carpați Sinaia 
ubrăca primul său tricou de campion 
I țării la „greco-romane11. Anul trecut, 
Iptătorii ploieșteni au adus din nou 
las/i patru titluri de campioni! Și de 
l/a aceasta juniorul C. Pătrașcu a 
feerit două titluri (la „libere^ si la 
Ireco-romane'j, o binemeritată răs- 
fată și pentru munca antrenorului său,
idamet Azizi. Și cînd te gîndești că 
ntătorii de la Metalul Tîrgoviște îsi 
Isfășoară antrenamentele într-o... cămâ-

Celelalte două 
de tinerii I. 
și ‘U. T urai

desfășurat la

căii și terenurile de fotbal și volei. Peste 
puține zile vom da startul în noua ediție a 
campionatelor pe asociație. De această dată 
vom organiza întreceri la atletism, handbal, 
volei, tenis de masă și fotbal. De asemenea, 
vom organiza un mare număr de excursii turis
tice în diferite localități pitorești. Spre deo
sebire de anul trecut, de această dată vom

Diîi viața organizației noastre
folosi și excursiile pentru organizarea unui 
program bogat în activități sportive".

Tov. TEODOR BRUSTUR — secretar al co
mitetului de partid al fabricii: „încă de la în
ceput, comitetul de partid a analizat posibili
tățile de desfășurare a activității sportive. De 
la această analiză a trecut o bună bucată de 
vreme și în curînd vom supune din nou dis
cuției membrilor comitetului de partid felul 
în care s-a dezvoltat sportul în tînăra noastră 
unitate industrială. Tov. ing. Nicolae Jurca a 
arătat, în linii mari, realizările obținute în 
sport anul trecut. Desigur, ele au pot fi tre
cute cu vederea. Fabrica noastră are însă po
sibilități mult mai largi. Numărul membrilor 
UCFS este încă mic față de numărul total al 
muncitorilor, tehnicienilor și funcționarilor 
fabricii. Iată, deci, un prim obiectiv: continua

Dar de atunci s-au scurs 
buni, timp în care sportul 
ploieștean nu s-a bucurat, 

atenția cuvenită din partea I

ploieștene
de la „Republicii^ au trăit clipe de mari 
satisfacții, 
cîțiva ani 
cu mănuși 
totuși, de
organelor locale ale UCFS. Se pare că în 
prezent, activiștii sportivi din regiune 
și-au schimbat părerea în legătură cu 
această ramură sportivă (olimpică — 
n. r.) și că sînt deciși s-o sprijine. 
S-a hotărît, pe bună dreptate, ca ju
niorilor să li se acorde cea mai mare 
atenție. Astfel, de curînd, tinerii boxeri 
de la Rafinorul au primit în dar o fru
moasă sală. Antrenorul G. Schileru pre
gătește în prezent 13 pugiliști juniori, 
pe care i-a și înscris în actualul cam
pionat. Noua sală a asociației sportive 
Rafinorul va putea asigura condiții 
excelente de pregătire, dacă se va con
tinua acțiunea de dotare cu aparatura 
necesară.

O activitate intensă desfășoară și ju
niorii de la Voința 
pescu) și 
Pentru a 
elemente de 
mai multe 
niorii
stimula, astfel, dorința de afirmare a 
tinerilor pugiliști, s-ar crea un climat 
favorabil de întrecere între sportivii a- 
sociațiilor din această localitate.

R. C.

I
I
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Prahova
asigura
valoare

reuniuni
acestor asociații sportive.

(antrenor Gh. Po- 
(T. Râdulescu). 

boxului ploieștean 
sînt însă necesare 
amicale între ju- 

S-ar 
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ACTIVITATE RODNICĂ LA „METALUL"—ROMAN

Asociația sportivă Metalul din Roman se nu
mără printre cele mai mari din localitate. Ea are 
peste 1 000 membri ai UCFS și 8 secții pe ramură 
de sport. Activitatea cea mai bogată se desfășoară 
la atletism. Tinerii de la „Metalul" participă ade
sea pînă la fazele regionale ale diferitelor com
petiții. Este sufident să amintim că anul trecut 
atleții de la „Metalul" au ocupat locuri fruntașe 
la cîteva concursuri mai importante. între aceștia 
I. Găsitu a realizat cu 48:58,5 norma pentru ca
tegoria I de clasificare la 10 km marș. Iu aceste 
rile atleții din asociația sportivă Metalul (16 
băieți și 8 fete) se pregătesc pentru sezonul spor
tiv în aer liber. Primul concurs oficial va avea 
loc la ■ 13 martie, la București, cu prilejul între
cerilor finale ale campionatului de cros pe echipe. 
Echipele romașcane sînt campioane regionale.

CONSTANTIN ARAMĂrCoresp.

pentru numărul mare de tineri care practică 
sportul. Directorul liceului, tovarășul V. Farcaș, 
în dorința de a crea condiții cît mai bune pentru 
iubitorii sportului, a pus la dispoziția elevilor 
un alt spațiu, mult mai corespunzător. Muncind 
cu însuflețire, elevii au amenajat terenuri de 
volei, handbal și baschet, pe care au și susținut 
primele întreceri inter-clase.

GH. DOLHAN-coresp.

CONCURSURI... COMPETIȚII...
HAȚEG. Consiliile asociațiilor sportive din ra

ionul nostru se preocupă intens de organizarea 
campionatelor pe asociații. în ultimul timp au 
avut loc cpnc.ursuri la asociațiile „Bucura" Hațeg 
— 500 de participanți, „Streiul" Bara Mare — 
180 de participanți ș.a.

N. Sbuchea - coresp.

RĂDĂUȚI. în comuna Negostina, la Școala 
generală, a fost organizat pentru prima dată un 
concurs de șah pe clase și apoi pe școală. Printre 
fruntașii întrecerilor se allă elevii R. Andriciuc, 
M. Sdcaliit, I. Harasimiu, toți din clasa a VIU-a. 
De ase menea, in ultimul timp s-au organizat o 
serie de concursuri în care peste 70 de elevi și 
eleve și-au trecut normele pentru Insigna de poli
sportiv.

N. Maidaniuc-coresp.

SIBIU. Asociația sportivă Balanța este fruntașă 
pe oraș in organizarea diferitelor competiții spor
tive .de masă Astfel, Ia iaceputui anului au fost 
organizate campionate la schi, săniuțe, patinaj,

I
I

DE PE CUPRINSUL PATRIEI
orientare turistică și șah. La întreceri au luat 
parte peste 300 de membri UCFS. Concursurile 
de schi, săniuțe și orientare turistică au avut 
loc pe dealul Gușterița, unde în acest sezon a 
fost amenajată o pirtie, iar cele de șah in sala 
clubului uzinei.

Iată campionii asociației: schi: IV. Mii rea; 
săniuțe : .V Pascu; patinaj : I. Năstase (băieți) 
și A. Balaș (fete); șah : A. Boldea ; orientare tu
ristică : C. Kieperhardt și I. Szabo (pe echipe 
băieți) și V. Blaier (individual băieți).

Gh. Topîrceanu-coreșp.

TG. MUREȘ. La Tirnăveni s-a desfășurat un 
reușit concurs de lupte libere, Ia care au parti
cipat componența centrelor de copii de pe lingă 
asociațiile sporlive Comerțul Tg. Mureș (antrenor 
Fr. Gyarmati) și Chimica Tirnăveni (antrenor 
C. Torok). Un public numeros și entuziast a urmă
rit întrecerea celor 45 de tineri luptători din cele 
două orașe. S-au remarcat: I. Stare (Tg. Mureș), 
Gh. Hancu (Tirnăveni), I. Radu (Tirnăveni), M. 
Rădui (Tg. Mureș), M. Vodă (Tirnăveni) ș.a.

1. Păuș-coresp. reg.

CERNAVODA. în orașul nostru a avut loc 
de curînd o gală de box în care au evoluat 
pugiliști juniori din raionul Medgidia. Scopul 
galei a. fost acela de a verifica pregătirea boxe
rilor în vederea fazei regionale a campionatului 
republican. S-au remarcat Gh. Onel (Cimentul 
Medgidia), D. Ghenciu și Gh. Dumitrescu (Vic
toria Saligny), N. Mincă țCimentul) ș. a.

Gh. Mironovici-coresp»

mărire a familiei sportului. Acest lucru se 
poate obține prin desfășurarea unei mai larcji 
și mai eficiente propagande sportive și -— 
ceea ce este deosebit de important — prin 
organizarea unei puternice și continue acti
vități sportive. Campionatul asociației, con
cursul pentru Insigna de polisportiv, excursiile 
turistice ș.a., trebuie să însemne obiectivul de 
bază al muncii consiliului asociației noastre 
sportive. Pentru a face față cu succes sarci
nilor, consiliul asociației are datoria să cola
boreze cu sindicatul și comitetul U.T.C. în 
această privință vom da un sprijin activ. Co
laborarea despre care vorbeam va trebui să 
se reflecte în acțiunea care se pregătește 
pentru aceste zile : amenajarea terenurilor de 
sport. în prezent fac sport o bună parte dintre 
tinerii fabricii noastre. în anul 1966 există 

însă condiții ca toți tinerii să practice disci
plina sportivă pe care au îndrăgit-o. Și tre
buie să folosim din plin aceste condiții".

Tov. N1COLAE MORARU — președintele 
consiliului raional UCFS Alba Iulia : „în mo
mentul de față, asociația sportivă a fabricii de 
produse refractare este cea mai mare din ra
ionul nostru. In mod firesc, vom acorda și 
noi importanța cuvenită acestei puternice uni- 
tățt Pentru a sprijini consiliul asociației în 
realizarea obiectivului principal, acela de a fi 
cuprinși în activitatea sportivă toți tinerii din 
fabrică, doi profesori de educație fizică vor 
ajuta consiliul asociației în organizarea și des
fășurarea concursurilor pentru obținerea In
signei de polisportiv. De asemenea, acești pro
fesori își vot aduce contribuția și Ia pregă
tirea participanților la campionatele pe aso

I 
I 
I
I

Una din echipele școlaie de baschet participante la turneul final, cea a 
Liceului nr. 13 „Mihai Viteazul*, la un antrenament...

Foto : V. Bageac

ciație. în ceea ce privește munca organfzsăa- 
rică, consiliul raional UCFS va îndruma și 
sprijini în permanență consiliul asociației. Ac
tiviștii consiliului raional UCFS vor sta cel 
puțin 10 zile pe lună în această asociație pînă 
cînd lucrurile vor merge la nivelul posibili
tăților create și al exigenței iubitorilor spor
tului. In aceste zile vom instrui consiliul aso
ciației, birourile grupelor spoilive și pe cele 
ale secțiilor pe ramură de sport și vom da 
un ajutor efectiv în organizarea și desfășu
rarea competițiilor. Sînt convins că în anul 
1966 asociația sportivă a fabricii de produse 
refractare se va consolida și va deveni una 
dintre cele mai bune din regiunea Hunedoara".

După cum se vede, la Bărăbanț (acum această 
comună a devenit suburbie a orașului Alba 
iulia) s-a pășit cu dreptul și în ceea ce pri
vește activitatea sportivă. încă de la început 
a fost cuprins în desfășurarea întrecerilor de 
masă un important număr de tineri, iar pro
iectele pentru acest an — care au și început 
să se materializeze — prevăd o creștere sim
țitoare a potențialului. în cursul anului 196S 
vom vizita din nou această asociație sportivă 
pentru a constata cum au fost îndeplinite sar
cinile privind dezvoltarea activității sportive 
de masă.

HRISTACHE NAUM

P.S. Ați remarcat, desigur, că în cadrul aces
tui material n-am amintit niciodată numele 
asociației sportive de la Bărăbanț. Motivul ? 
Asociația are un nume care ni se pare nepo
trivit : „Refractara" (după produsul fabricii). 
Oare consiliul asociației și consiliul raional 
UCFS n-au sesizat acest lucru ? Dacă nu, o vor 
face cu siguranță acum. Și poate vor hotărî 
să dea o altă denumire asociației.

H. N.

VokibaHștiî 
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Duminică — i inalcl c...
Campionatul școlar al -orașului Bucu* 

cești la volei și baschet se apropie de 
sfîrșit. Iată cîteva din ultimele rezultata 
înregistrate.

Volei băieți, seria I : Liceul 17 — Li
ceul 4 3—0, Liceul 1 — Liceul 22 3—1. 
Seria a I-I-a : Grupul școlar profesional 
„23 August” — Liceul 20 3—1, Liceul 5 — 
Liceul 11 1—3. în clasamente conduc 
echipele Lie. 17 (seria I) și Grp. școlar 
profesional „23 August” {seria a Il-a).

La volei fete, fruntașe în clasamente 
sînt formațiile Lie. 17 (seri.a I) și Lie. 13 
(seria a Il-a).

Fruntașele seriilor se vor întâlni în fi
nală, după următorul program :

© Sâmbăta, ora 19, sala M.I. (Doro
banți) : Grupul școlar profesional „23 
August”—Liceul 17 (băieți).

• Duminică, ora 17.15 : Liceul 17—Lice
ul 13 (fete).

Iată și cîteva rezultate din competiția 
școlară de baschet. Băieți : Liceul 12 — 
Liceul 7 70—64, Liceul *22 — Liceul 4 
105—66, Liceul 17 — Liceul 13 56—49. Fete: 
Liceul 5 — Liceul 3 59—54, Liceul 39 — 
Liceul 14 — dublu forfait (o notă proastă 
pentru profesorii-antrenori ai celor două 
formații ca și pentru conducerile liceelor 
respective, care au admis aceste nepre- 
zentări...).

Finalele competiției au loc tot dumi
nică. Programul a fost alcătuit astfel :

© ORA 14,45 : Liceul 1 — Liceul 3$ 
(fete), ORA 16.15 : Liceul 1 — Liceul 2® 
(băieți).

iz
Atît meciurile finale de volei (fete) cît 

și cele de baschet se vor desfășura în sala, 
Floreasca, în „deschidere” la întâlnirea 
dintre RAPID BUCUREȘTI și MLADOST 
ZAGREB.

Bă cu totul improprie, în sediul con- 
liului raional al UCFS I 
Vuri au fost cucerite 
Irtea (Cațpați Sinaia) 
țrahova Ploiești).

■K
IKecgnt, intrrim concurs 
bieșd, 18 halterofili juniori au urcat 
I podium, pentru a-și disputa intîieta- 
L în cadrul fazei regionale a campin
gului republican. întrecerile au fost 
Izninale de reprezentanții cluburilor 
«rolul și Prahova. Cea mai frumoasă 
raportare au avut-o halterofilii de la 
hhova (antrenor Al. Cristea), care au 
Izigat patru titluri de campioni regio- 
|i: cat. 52 kg — Gh Nue ; cat. 56 
I — N. Fedescu; cat. 7,5 kg — IU. 
Lsfea ; cat. 82,5 kg ■— C. Trandafi- 
Icu. Celelalte titluri au fost cucerite I I. Cristea (60 Irg.) și Al. Dumitru 
[,5 kg), dar despre rezultatele teh- 
le ale acestor sportivi nu putem spun» 
I deocamdată — cine știe ce 

I * 
tind Petre Popescu îmbrăca, în 1958. 
couZ de campion al țării la box, spec- 
prii ploieșteni, prezenți in tribunele .calitate a devenit in ultimul timp nelncăpător

AMENAJĂRI SPORTIVE LA ZALĂU

Asociația sportivă „Meseșul" a luat recent o 
inițiativă demnă de toată lauda: pe un Ioc viran 
a lost amenajat prin muncă patriotică im mic 
complex sportiv. Membrii asociației au acum la 
dispoziție un teren de handbal, unul de baschet 
și două de volei. In această acțiune le-au venit 
in ajutor și sportivii altor asociații, cei de la 
Școala profesională de mecanici agricoli, „Voința", 
„Spartac" și „Sănătatea". <

★
Micul teren sportiv din curtea liceului din lo-



jv HANDBAL VOLEI

Ecouri după meciurile handbaliștilor noștri 
in Danemarca și Norvegia

Mîiney în 6 orașe, 9 meciuri de categorie

, .Turneul nordic" al reprezentativei noastre masculine de handbal 
icontinuă azi și mîine în Islanda, unde va susține — în compania selec- 
•'tionatei acestei țări -— ultimele două întîlniri.

Găsim interesant să recapitulăm cîteva fapte înregistrate în jocurile 
ide pînă acum, cu atît mai mult cu cît ora tîrzie la care s-au încheiat 
partidele nu ne-a permis să consemnăm prea multe amănunte primite 
telefonic din partea antrenorilor lotului. Aceste scurte completări vor 
ajuta Ia o mai bună înțelegere și apreciere a turneului întreprins de 
handbăliștii noștri în cadrul pregătirilor pentru viitorul campionat mondial.

JOC DE ȘCOALA LA OSLO f
Comportarea echipei noastre a ur

mat o linie ascendentă lăsînd pretu
tindeni o impresie bună. Au fost evi
dențiate apărarea fermă, agresivă, 
mobilă, atacul variat, plin de fante
zie, combinaliv, precum și faptul că 
lotul a fost remaniat. Un amănunt 
demn de subliniat : de fiecare dată 
cînd echipa a fost egalată sau con
dusă în partidele cu Danemarca și 
Norvegia, jucătorii au revenit puter
nic, au preluat inițiativa și condu
cerea. Cu toate că disciplina tactică a 
fost respectată, totuși unii dintre ju
cători au lăsat de dorit în ce pri
vește oportunitatea aruncărilor la 
poartă (grăbind finalizarea), eficaci
tatea (au ratat multe ocazii) și re
plierea (s-a făcut uneori lent, greoi 
și am primit goluri pe contraatac).

Contribuția echipei noastre la fac
tura tehnică a jocurilor a fost sub
liniată de fiecare dată prin aplauzele 
spectatorilor și prin felicitări, după 
meciuri, din partea conducătorilor fe
derațiilor daneză și norvegiană. 
Semnificativă este aprecierea făcută,

ATLETISM

Concursul republican de sală al seniorilor

Recorduri în perspectivă
Cei mai mulți dintre atleții lotu

rilor republicane de seniori și juniori 
vor lua parte, «tei și mîine, Ia întrece
rile concursului republican de sală din 
sala Floreasca. Cu excepția alergăto
rilor de semifond și fond, pe care-i 
.vom vedea însă la lucru săptămîna 
cealaltă (finalele campionatelor de 
cros pe 1965) și a unora dintre arun
cători, în sala Floreasca vor evolua 
acum majoritatea atleților noștri frun
tași.

In legătură cu acest concurs i-am 
Solicitat părerea maestrului sportului 
ION SiJTER, antrenor la clubul 
Steaua :

„Va fi fără discuție, un concurs 
„tare". Știu ce au lucrat și mai ales 
cum au lucrat pînă acum atleții și de 
aceea sînt convins că, și fără pre

Atleții juniori în fața
(Urinare din pag. 1)

Mihaela Peneș, la 17 ani, a devenit 
campioană olimpică Ia suliță, Gheor- 
ghe Costache este cel mai bun arun
cător din lume cu ciocanul de 6 kg, 
Iosif Naghi cel mai bun european cu 
discul de 1,5 kg, toți trei fiind și 
campioni republicani la seniori. Aces
tea sînt numai cîteva exemple, dar 
pot fi date încă multe altele. La 
aruncarea greutății însă, lucrurile nu 
merg chiar așa! De ani de zile cu 
această probă ne zbatem în anoni
mat la seriori, iar juniorii nu obțin 
nici ei rezultate pe măsura aștep
tărilor. .

De aceea, considerăm că antre
norii noștri trebuie să caute mereu 
în marea masă de tineret și să des
copere elemente cu un gabarit co
respunzător, cu posibilități pentru 
această probă. Trebuie, de asemenea, 
să găsim metodele de lucru cele mai 
bune, să aplicăm cu curaj experiența 
personală, să evităm copierea și apli
carea „șablon" a unor programe și 
planuri de pregătire, chiar dacă ele 
aparțin nu știm căruia mare arun
cător de greutate din lume. Spunem 
acest lucru pentru că fiecare tînăr 
are particularitățile și posibilitățile 
sale și de acest luciu trebuie ținut 
neapărat seama.

• Se pare că unii dintre antrenorii 
noștri se mulțumesc cu alegerea unor 
tineri ceva mai bine dezvoltați cu 
care apoi încep să lucreze numai 
specific, neglijînd astfel cea mai im
portantă latură a unui aruncător : 
rezolvarea, în primul rind, a unui 
nivel corespunzător de pregătire fi
zică multilaterală.

Este bine cunoscut faptul că nu 
•e poate învăța o tehnică corectă de 
•runcare fără ca viitorii atleți de 
performanță să se poată mișca ușor, 

după intîlnirea de la Oslo, de către 
președintele federației norvegiene, 
Laila Schon-Nielsen (fostă campioană 
olimpică la schi, în 1936), care a ca
racterizat evoluția echipei noastre 
drept o lecție de handbal, iar meciul 
—■ un joc de școală pentru handba- 
liștii norvegieni.

REÎNTILNIRE CU VECHI CUNOȘ
TINȚE, DAR...

Meciurile cu Danemarca și Nor
vegia au oferit prilejul unor reîn- 
tîlniri cu cunoștințe mai vechi, care 
au prezentat însă unele aspecte noi, 
subliniate în mod special de antre
norul principal I. Kunst-Ghermănescu 
în cursul unei convorbiri telefonice :

— Ceea ce am reținut în primul 
tind a fost faptul că atît danezii, cît 
și norvegienii practică un handbal 
mai bun decit știam. Fac o circulație 
rapidă, largă, cu combinații care angre
nează pivoții și cu aruncări din si
tuații cit mai clare, punind — în 
general — apărarea adversă în si
tuația de a se întrebuința serios, de 
a-și dovedi maturitatea , și capacita

gătire specifică, la multe probe vor 
fi înregistrate noi recorduri. Mă gân
desc, de pildă, ia cele de la 50 m 
(5,8 sec), 55 mg (7,5 sec), prăjină (4,42 
m), triplu (15,67 m) la bărbați și 40 
mg (6,1 sec), lungime (5,91 m) la femei.

Dintre probe, cea mai valoroasă mi 
se pare cea de triplu salt la care 
vor evolua, printre alții : Șerban Cio
chină, Oct. Viscopoleanu, Nic. Mă- 
rășescu, Mircea Stein, Vasile Dumi
trescu, Carol Corbu, Gunther Bloos, 
Marcel Petra. Aștept cu mult interes 
dc asemenea, evoluția Vioricăi Vis- 
copolcanu atît la 50 m cît și la 40 
mg și la lungime".

Concursul începe astăzi de la ora 
16 (săritura cu prăjina este progra
mată la ora 13) și va continua mîine 
de la ora 9.

să poată mînui cu îndemînare obiec
tul respectiv, în cazul, de față greu
tatea, fără să posede forță și mai cu 
seamă VITEZA.

• Cu cîteva excepții (Vlad Hodoș, 
Elena Lefter, Elena Costache, Dan 
Moșoiu, Carmen Ionescu) toți juniorii 
noștri de la greutate, mari și mici, 
au demonstrat că există încă o prac
tică greșită în privința selecționării 
și pregătirii lor. Un singur exemplu 
este elocvent în această privință : 
cei mai mulți dintre ei folosesc de 
mult depășitul procedeu de aruncare 
prin elan lateral!

A venit timpul ca antrenorii să 
facă o cotitură în munca lor și, în- 
cepînd din acest an, să pornească o 
adevărată campanie pentru depista
rea de noi elemente talentate pen
tru proba de aruncarea greutății și 
pentru pregătirea lor la un nivel 
cit mai ridicat. In această privință 
recomandăm ca în pregătirea tineri
lor aruncători să se pună accent pe 
pregătirea lor multilaterală, pornin- 
du-se de la ideea că ei trebuie să 
facă mai întîi ATLETISM și abia apoi 
proba aleasă.

• Așa cum am spus, cei mai mulți 
dintre tinerii participant au demons
trat o pregătire fizică bună și o exe
cuție tehnică corespunzătoare etapei 
în care ne aflăm. Evoluția lor în con
cursurile de la Floreasca a arătat 
încă o dată că avem o serie de pro
fesori și de antrenori competenți, 
care se dăruiesc cu pasiune muncii 
de creștere a speranțelor atletismu- 
lui nostru.

• Atleții noștri juniori vor fi che
mați în acest an să participe la o 
serie de concursuri foarte importante 
care vor culmina cu Jocurile euro
pene de la Lvov. în echipele repre
zentative nu vor mai apare în acest 

tea. Selecția este, de asemenea, bună. 
Ambele echipe naționale cuprind ju
cători înalți, care aruncă din sări
tură ! Aceste două fapte subliniază, 
cred, suficient utilitatea turneului 
nostru.

OBSERVATOR SUEDEZ LA LUCRU

Popasurile echipei noastre la Co
penhaga, Sandefjord și Oslo au fost 
folosite de Curt Wadmark, antrenorul 
echipei Suediei, pentru a urmări pe 
jucătorii noștri (turneul final al cam
pionatului mondial va avea loc în 
Suedia). Noua formulă a selecționa
tei noastre și, mai ales, randamentul 
ei l-au surprins pe Wadmark. După 
meciul de la Oslo, el a declarat că 
România și-a întinerit echipa și a 
reușit să și progreseze, lucru pe care 
nu-1 credea posibil în condițiile unei 
împrospătări substanțiale.

Această remarcă a cunoscutului 
specialist suedez subliniază justețea 
și necesitatea acțiunii de încercare 
și rodare a unor tineri handbaliști 
pe care federația și antrenorii îi au 
în evidență de cîțiva ani. Pregătirea 
acestor jucători cu perspectivă s-a 
făcut în mod gradat și pentru a putea 
deveni capabili să facă față cerin
țelor unei reprezentative cu un mare 
renume internațional au fost folosiți 
—• cu succes, după cum se vede — și 
în acest turneu. Este un drum 
bun pe care trebuie mers în conti
nuare.

Startul cursei iinale de 50 m la concursul republican al junioarelor mari 
Foto : A. Neagu

unui sezon important
an, prin trecerea lor la seniorat, o 
serie de elemente valoroase (Gh. 
Costache, I. Naghi, Gh. Luchian, V. 
Suciu, Ana Beșuan, Elena Ionescu, 
Claudia Iacob, Elena Vintilă etc.). 
De aceea, este de datoria noastră ca 
în locul lor să promovăm alte ele
mente talentate, pe care să le pre
gătim cu toată răspunderea pentru a 
atinge, în scurt timp, un nivel valoric 
cît mai ridicat.

• De asemenea, să acordăm o deo
sebită atenție pregătirii psihice a ti
nerilor atleți și să influențăm com
portarea lor pe stadion și în viața 
de toate zilele, pentru a deveni ade
vărate exemple. Din păcate, mai sînt 
unii antrenori care lucrează „la 
normă", după principiul „bun, rău, 
să fie acolo!". Alții își pierd pur și 
simplu vremea cu o serie de tineri, 
despre care ei inșiși sînt convinși că 
nu sînt apți pentru atletismul de per
formanță.

• Acum, în preajma activității de 
primăvară, antrenorii noștri trebuie 
să-și analizeze foarte serios propria 
muncă și să ia măsurile cele mai 
bune. Puterea lor de muncă, pasiu
nea, priceperea, ca și sprijinul clu
burilor și asociațiilor, trebuie bine 
orientate spre pregătirea celor mai 
talentați și harnici tineri. Numai pro- 
cedîndu-se astfel vom putea avea 
garanția lucrului făcut cu folos, iar 
satisfacțiile nu vor întîrzia.

Este necesar să se lucreze în con
tinuare cu o mare pondere pe pre
gătirea fizică multilaterală și să se 
urmărească cu atenție creșterea in
dicilor calităților fizice și funcționali 
prin efectuarea unui volum mare de 
lucru cu caracter general. Anii tre- 
cuți am observat că, o dată cu ve
nirea primăverii, s-a trecut prea brusc 
la un antrenament exagerat pe spe

în campionatele republicane de ca
tegorie A, seria I, sînt programate 
ipentru mîine nouă meciuri: cinci din 
etapa a doua a returului în grupa fe
minină și patru din etapa a treia a 
returului în cea masculină.

Iată programul complet al etapei, 
în care primele echipe menționate 
sînt gazde : Dinamo București — C.P. 
București, Rapid București — C.SM. 
Sibiu, Metalul București — Partizanul

Voleibaliștii de la Rapid debutează 

in ediția 1966
a „Cupei campionilor europeni11

(Urmare din pag. 1)

babililățile cu sarcină de ridicători: 
Rajdar (31, 185), Tadici (22, 165), 
Taușan (28, 169) și Kamberovici (20, 
168).

în perspectivă, o dispută care avem 
suficiente motive să credem că se va 
ridica la un înalt nivel voleibalistic, 
date fiind valoarea componenților ce
lor două echipe. Totodată, o întîlnire pe 
care -perăm că feroviarii, așa cum au 
buna deprindere, o vor privi cu toată 
seriozitatea, luptînd pentru o cît mai 
categorică victorie, care să-i ferească 
de surprize neplăcute în returul partidei 
de la Zagreb.

— C. F. —

cific, neglijîndu-șe. continua îmbu
nătățire a calităților fizice de bază. 
Această greșeală trebuie evitată în 
acest an. De aceea recomandăm men
ținerea unui ritm susținut în privința 
creșterii nivelului de muncă al orga
nismului. efectuarea unui mare vo
lum de lucru (minimum 15 ore de 
antrenament pe săptămină).

Cel puțin 80 la sută dintre antre
namente să se desfășoare în aer liber 
și cit mai puțin pe pistă. Crosurile 
în pădure și în parcuri, jocurile spor
tive, exercițiile pregătitoare, gene
rale și speciale, cu și fără îngreuieri, 
exercițiile pentru perfecționarea teh
nicii etc sînt principalele mijloace 
de folosit în această perioadă.

La 24 aprilie este programat con
cursul republican de primăvară al 
juniorilor. în vederea acestei com
petiții recomandăm antrenorilor noștri 
să nu slăbească ritmul pregătirii fi
zice multilaterale, dar să nu se ne
glijeze nici sarcinile de pregătire spe
cifică și tehnică, cărora să li se acorde 
însă ponderea cuvenită în procesul 
de antrenament. .

Perioada pregătitoare se va încheia 
abia la 16 mai. Este bine să nu se 
uite nici un moment această dată!

De aceea, după concursul de la 
24 aprilie pregătirea atleților juniori 
va trebui continuată în același ritm, 
acordindu-se ponderea cuvenită pre
gătirii fizice multilaterale. Eventualele 
scăderi în mijloacele acestei pregă
tiri să fie însă neapărat înlocuite cu 
acele mijloace specifice care pot men
ține calitățile fizice la nivelul atins 
și chiar să ridice indicii acestora.

Folosind din plin propria expe
riență, aplicînd în mod creator expe
riența altor antrenori vom putea rea
liza o muncă de calitate, cu rezultate 
dintre cele mai bune. 

roșu Brașov. Știința Cluj — Pei 
lina Iași, Farul Constanța — Ști 
Craiovă (feminin), Dinamo Bucut 
— Progresul Brăila, Minerul 1 
Mare — Steaua București, Știința 
mișoara — Farul Constanța și Pe 
Iul Ploiești — Știința Cluj (mascu,

Cele mai interesante înlîlniri 
avea loc la București (meciurile 
minine Dinamo — C.P.B. și Rapid 
C.S.M. Sibiu), la Cluj, la Timișoar 
la Ploiești.

Unde mergem?
Sîmbâtâ 5 martie

TENIS. Sala Steaua, de la ora 1< 
„Cupa Ste.auatt și „Cupa 8 Marții

PATINAJ. Patinoarul Floreasi 
de la ora 7,30: „Cupa Construe, 
rul".

ATLETISM. Sala Floreasca II, 
la ora 16: Concursul republican 
seniorilor (prăjina Ia ora 13).

NATAȚIE. Bazinul Floreasca, . 
la ora 19 : Concursul republican 
primăvară pentru copii, juniori și i 
ni ori.

BOX. Sala Floreasca, de la ora 11 
reuniune de verificare.

SCRIMĂ. Sala de la stadionul I| 
publicii, de la orele 8,30 și 16.3 
finalele campionatului republican 
echipe — seniori.

Duminica 6 martie

TENIS. Sala Steaua, de la oreld 
și 15,30: „Cupa Steaua" și „Cu 
8 Martie".

PATINAJ. Patinoarul Florcas 
de la ora 7,30: „Cupa Construe 
rul“.

ATLETISM. Sala Floreasca II, 
la ora 9: Concursul republican 
seniorilor.

NATAȚIE : Bazinul Florcas 
de Ia orele 9,30 și 18 : C<j 
cursul republican de primăvară pl 
tru copii, juniori și seniori. j

BOX. Casa de cultură a ralonrl 
Tudor Vladimirescu (str. Turturell 
de la ora 9,30: semifinalele cal 
pionatului republican de juniori. I

SCRIMĂ. Sala de la stadionul II 
publicii, de Ia ora 8,30: finali 
campionatului republican pe echipe I 
seniori. I

POLO. Bazinul Floreasca, de I 
ora 11,30 : campionatul Capita 
pentru copii. / I

RUGBI. Stadionul Tineretului, I 
la ora 10 : Știința Construcții-Ael 
nautica, Știința Arhitectura-C.S. Șl 
Iar (meciuri în cadrul „Cupei til 
retului"); stadionul C onstructoJ 
de la ora 10: Gloria-Dinamo, Ci 
ștructorul-Rapid (meciuri din cadl 
„Cupei de Primăvară" pentru I 
niori).

BASCHET. Sala Floreasca, dc I 
ora 8,30: Constructorul-Voința Bl 
șov (f I), Dinamo-Știința Cluj I
I) , Știința București-Știința 1 
Mureș (ta I), Rapid-Voința Bul 
rești (f I) ; sala Ciulești, de I 
ora 8,30: Olimpia-A.S.A. Cluj *■
II) , I.C.F.-Progresul (f I). 1

VOLEI. Sala Dinamo, de la ora I 
Metalul-Partizanul roșu Brașov (f I 
Dinamo-C.P.B. (f I), Dianmo-Pl 
greșul Brăila (m I), meciuri 1 
campionatul republican de catcgol 
A ; sala Giulești, de la ora 9 
Rapid-C.S.M. Sibiu (f I), meci I 
campionatul republican de catcgol 
A; sala Floreasca, de la ora 9 
Rapid București-Mi adost Zagl 
(rneei în cadrul sferturilor de fini 
ale întrecerilor masculine perii 
„Cupa campionilor europeni"). I

FOTBAL. Stadionul Dinamo, 1 
14: Dinamo Bueurești-Dinamo I 
tești (meci între echipele de juniori 
ora 15,30: Dinamo București-Ste9 
(meci amical).



FOTBAL

IN OBIECTIV: ȘTIINȚA
• ECHIPA A RETROGRADAT CU INTERNAȚIONALI Șl A PROMOVAT CU 
JUNIOR!!... • O „RELAXARE" Șl PREȚUL El e PERPENDICULARA 
SURDAN - LERETER - MIȚARU AR PUTEA DEVENI MOTORUL ECHIPEI
• „ESTE POSIBIL, DAR..." • ȘTIINȚA POATE Șl TREBUIE SĂ ADUCĂ

TIMIȘOARA ÎN ELITA FOTBALULUI ROMÂNESC

Să începem prin a recapitula: 
clasîndu-se pe penultimul Ioc în cam
pionatul 1963—1964 al categoriei A, 
Știința Timișoara a plătit tributul 
unor greșeli mai vechi și iat-o in 
sezonul 1964—1965 
Frumosul stadion 
aproape gol_

Dar după 26 de
avut, pe rînd, ca principali adversari 
pe Minerul Lupeni, Clujeana, Va
gonul Arad și, in finalul campiona
tului, pe Industria sirmei Cimpia 
Turzii, echipa studenților bănățeni 
s-a clasat pe primul loc. Sărbătoare 
la Timișoara !

in categoria B. 
timișorean era

etape in care a

Nici cei mai înfocați susținători ai 
Științei Timișoara nu-și imaginau la 
începutul campionatului (după ce Ma- 
nolache plecase, Remus Lazăr fusese 
suspendat și în echipă erau promo
vați atîția tineri) că formația lor fa
vorită va avea la sfîrșitul turului o 
situație de invidiat: locul 5, înain
tea altor echipe cu mari pretențiL 
Startul Științei fusese furtunos : după 
4 etape —■ locul 2, în urma Rapidu- 
Tin! Speranțe in inimile iubitorilor 

, fotbalului de pe malurile Begăi și 
ale celor doi antrenori, Constantin 
Voroncovschi, mai de mult cunoscut 
pe terenurile noastre de fotbal și prof. 
Ion Ionescu, care primise «botezul 
focului" o dată cu (rejpromovarea 
echipei în categoria A. Notați: obiec
tivul stabilit la început de întrecere 
fusese menținerea echipei in cate
goria A.

Privind cu toată seriozitatea înce
perea campionatului și conlucrînd cu 
conducerea secției (președinte: ing. 
Ion Fazekaș), care s-a arătat intran
sigentă față de cei care au greșit, 
antrenorii s-au preocupat de asigu
rarea unei pregătiri corespunzătoare, 
fapt care explică forma bună în care 
s-au aflat fotbaliștii la începutul cam
pionatului și rezultatele obținute. Pro
movarea unor jucători tineri (Petro- 
vici, Grizea, Speriosu, Regep, Moro
van, Cotormani, Loncer), cei mai mulți 
crescuți în pepiniera proprie, a adus 
un suflu nou în echipa timișoreană, 
a făcut să crească puterea ei de luptă, 
ambiția ei. Adică tocmai atributele 
care au lipsit atunci cînd, în cate- 

—goria B, retrogradase o „formație de 
aur, cu 13 internaționali", cum o ca
racteriza antrenorul Voroncovschi. 
Știința a retrogradat cu internaționali 
și a promovat cu juniori!

De data asta, calitățile celor tineri, 
împreună cu experiența jucătorilor 
cu o activitate mai îndelungată în 
echipă (Lereter, Mițaru, Răcelescu, 
Surdan, Mihăilă etc.) au fost în mod 
fericit îmbinate în retorta antrena
mentelor, rezultatul fiind acel loc 5, 
amintit mai sus.

Dar realizarea cea mai importantă a 
fost alta și anume : de la o echipă con
siderată ca avînd un joc bazat numai 
pe elan, Știința Timișoara a început 
să practice un fotbal tot mai apropiat 
de cerințele moderne, imbinînd în 
mod armonios elanul cu pregătirea 
tehnică și orientarea tactică, căutînd 
să-și creeze un stil propriu de joc.

tori, indisciplina, abandonarea pre
gătirii minuțioase efectuate înainte 
de începerea campionatului, părerea 
greșită că startul bun va aduce de 
la sine succesele. N-a fost însă așa 
Evident, pentru remedierea situației, 
au fost luate măsuri, «Conducerea 
clubului nostru nu acceptă nici un 
fel de compromisuri, a spus tov. inc. 
Gh. Ciulea, vicepreședintele clubul 
cu prilejul ședinței de analiză 
echipei de fotbal. Orice caz de in
disciplină. a continuat el, il vom 
curma din fașă. In echipa noastră 
au loc numai fotbaliști fruntași și 
buni la învățătură*.

Avem toate motivele 
nostru acestor măsuri, 
intre timp situația s-a 
echipă 
printre 
Grizea 
fizică), 
trială), 
cină), acesta din urmă un exemplu 
de seriozitate și disciplină.

să dăm girul 
mai ales că 
schimbat: în 

sînt 7 studenți integraliști,
care Roman, Morovan și 

(de la Facultatea de educație 
Loncer (de la Chimie indus- 
Surdan (anul IV la Medi-

Toate bune și frumoase! Numai 
că, după ce au realizat 7 puncte în 
primele 4 etape, în următoarele 9 me
ciuri timișorenii n-au mai reușit 
decît... 6 puncte 1 De ce ? Ei, dar 
asta-i o altă poveste...

Este vorba și aici de acea auto- 
mulțumire (discutată și altă dată) de 
care parcă se simt obligate să dea 
dovadă (pînă cînd, oare?) destul de 
multe dintre echipele noastre după 
ce realizează o performanță mai bună. 
Jucătorii timișoreni, amețiți probabil 
de locul al doilea deținut după 4 
etape, și-au permis o... relaxare. O 
relaxare care a durat destul de mult, 
pînă. cînd Siderurgistul, dărîmînd 
„idolii", a realizat acel uimitor 5—2, 
sub privirile stupefiate ale publicului 
timișorean.

La întrebarea „Care au fost cauzele 
declinului de formă ?", am putea 
nota : înfumurarea unora dintre jucă-

TIMIȘOARA

Reprezentativa Iranului 0-0

kaf
g<

X X

dan-Lereter-Mi*aru ar putea constitui 
motorul echipei și sprijinul antreno
rilor în rezolvarea sarcinilor propuse, 
ajungem la posibilitatea transformării 
acelui «Este posibil, dar—* de mai 
sus, într-o certitudine. TIMIȘOARA 
POATE ȘI TREBUIE SĂ FACĂ PARTE 
DIN ELITA FOTBALULUI ROMA
NESC Elementul uman — mai ales 
— nu lipsește. Urmează un alt „dar".

Foto : A Ncagu

In echipa timișoreană, continua
toarea unei tradiții frumoase, au în
colțit însă speranțele unei reînfloriri 
a jocului cu balonul rotund în această 
parte a țării. Pentru că, să nu uităm, 
titlul de campioană a României a 
poposit în orașul de pe Bega de 
zece ori. Dar cu multi, foarte mulți 
ani în urmă. Din -1946, data reluării 
celei mai populare competiții — ca
tegoria A —, tricourile de campioni 
au fost obținute numai de echipe din 
București, Arad, ploiești și Oradea. 
E adevărat, în acest timp Timișoara 
a dat țării jucători înzestrați, evi- 
dențiați în
ECHIPĂ, în adevăratul înțeles al cu- 
vîntului, orașul de pe Bega nu a 
avut.
Știința 
sparge 
mal.

alte formații, dar o

Se părea, într-o vreme, 
lui Ciosescu și Dinulescu 
gheața, dar ea s-a oprit

că
va
la

Fotbalul se învață, ca abecedarul, 
la școală, sub îndrumarea profesoru
lui (antrenorului). Iar școala de fot
bal este la teren. însă, in Timișoara 
terenurile de fotbal au devenit insu
ficiente față de numărul tot mu; mare 
al celor ce vor să practice acest sport

— Lipsesc terenurile de lucru, ne 
spunea antrenorul Voroncovschi.

— Există locuri unde pot fi ame
najate ?

— Desigur: între complexul stu
dențesc și Bega pot fi amenajate 
multe terenuri ! Dacă ar exista aces
tea, sint sigur că din cei 14 000 de 
studenți și cei vreo 30 000 de elevi 
care sînt Ia Timișoara, ar ieși anual 
zeci de talente. Și atunci, Ia început 
de campionat, 
mai întreba: 
ci „Pe cine 
echipa I ?“

Și mai este o problemă care-și aș
teaptă rezolvarea, de data asta din 
partea clubului Știința : insuficiența 
echipamentului. Nu sînt treninguri, nu 
sînt ghete de fotbal, mingi (atît pentru

prima echip, 
juniori), după cum nu 
ratele ajutătoare strict 
cura au alte echipe.

Cu toate acestea, 
neretului, la Tîmișoa 
trat în ultimii ani 
cele mai frumoase datorită 
dusă de o serie de tehnicieni ai 
bului Știința, ca Stere Zeană (la 
copii), ți Gh. Codreanu (la juniori). 
.Deși in orașul nostru nu există încă 
un centru de copii și juniori, la noi, 
la Știința, se află în pregătire 58 de 
copii dintre care mulți vor fi pro
movați la juniori. Condițiile în care 
muncim, ne spunea tov. Zeauă, nu 
sint așa cum le-am dori noi: nu 
avem echipament, nu avem un teren 
destinat numai copiilor*.

îl-
mrc<JiS-

? OL□tre
mn Vineri s-a disputat la Teheran în- 

tilnirea de fotbal dintre reprezentativa 
Iranului și formația Rapid București. 
Partida a luat sfîrșit cu un scor alb.

Fotbaliștii de la Rapid își încheie 
turneul duminică, cînd vor avea ca 
adversari pe jucătorii formației Dja- 
van. Meciul se va desfășura tot ia 
Teheran.

Și arbitrii se pregătesc

i-am 
norii

Veți merge mai sus de locul 5 ?, 
întrebat pe jucătorii și antre- 
Științei de acum.

„Desigur11 au răspuns cu însufle
țire tinerească fotbaliștii. Antrenorii 
s-au arătat mai ponderați: „Este po
sibil, dar...“.

Să explicăm răspunsul acestora 
din urmă. Astfel: „Este posibil" pen
tru că folosindu-se de-a lungul primei 
părți a campionatului o formație sta
bilă (de cele mai multe ori ea a fost 
următoarea : Siclai — Surdan, Petro- 
vici, Răcelescu, Speriosu — Grizea, 
Mihăilă — Cotormani, M. Popa, Le- 
reter, Mițaru, modificările datorîn- 
du-se accidentelor și căderilor tem
porare de formă sau unor planuri 
tactice speciale). Știința a devenit o 
echipă omogenă ,• dintre jucătorii ti
neri, Regep, Morovan, Cotormani, 
Loncer au evidente posibilități de 
dezvoltare; concepția colecliv-con- 
structiv-ofensiyă imprimată de cei doi 
antrenori a fost în parte realizată 
(mai mult caracterul, ofensiv, datorită 
specificului echipelor ?studențești, ca
racterizate prin elan, putere de luptă).

„Dar": caracterul qonstructiv-colec- 
tiv a avut de suferit de pe urma jo
cului individualist al unora dintre 
fotbaliști (Mihăilă), din cauza formei 
sportive temporar necorespunzătoare 
(Mițaru, Cotormani, M. Popa), dato
rită nivelului tehnic în formare la 
cîțiva tineri (Speriosu, Loncer etc), a 
rezolvării acțiunilor de atac necon
form cerințelor tactice firești, de mo
ment (Cotormani, Mihăilă, Mițaru, 
Răcelescu) ca și din cauza ineficaci
tății.

Adăugind la aceste plusuri și mi
nusuri faptul că perpendiculara Sur-

„suporterii" nu ne-ar 
Pe cine ați adus 
ați crescut pentru

Există destule asperități în drumul 
unei echipe de fotbal. Netezite, cu 
ajutorul celor în drept, formația res
pectivă poate ajunge să-și realizeze 
țelul. Țelul Științei Timișoara nu 
poate fi decît unul singur, amintit 
în rîndurile noastre : readucerea Ti
mișoarei in primele rînduri ale fot
balului nostru. Posibilități există, 
trebuie doar pus umărul la treabă și 
început cu esențialul: echipament și 
terenuri simple, de lucru, pentru copii, 
juniori și seniori.

CONSTANȚA. — S2 de cavaleri 
ai fluierului din localitate și din regiu
nea Dobrogea au participat la lecțiile 
teoretice privind interpretarea regula
mentului jocului de fotbal. Pe lingă 
pregătirea teoretică s-a făcut și o pre
gătire fizică. Printre cei care îmbină 
pozitiv teoria cu practica consemnăm 
pe N. Stavru, P. Dăscălescu, V. Ne- 
goiță, Șt. Cocoi și alții.

CORNEL POPA-coresp.

CRIȘUL 
GISTUL

MIRCEA TUDORAN
PETRU ARCAN-coresp. reg.

TIMIȘOARA. — După planul în
tocmit de Colegiul regional de arbitrii 
Banat și sub îndrumarea arbitrilor 
Iosif Ritter și Gheorghe Retezan, 35 
de cavaleri ai fluierului din 
tate iau parte la ședințe de pregătire 
teoretică și fizică. Majoritatea arbitri
lor din Banat și-au trecut normele 
Insignei de polisportiv. Cei care s-au 
evidențiat sînt : L. Ferentz, S. Birăes- 
cu, G- Blau, C. Glămeanu și V. 
Vîlcu.

I. SÎRBU și P. FĂNIȚĂ -coresp.

MECIURI AMICALE
ORADEA — SIDERUR-
GALAȚI 1—0 (0—0)

(prin telefon). Cele

Bacoș (Georgevici), Mețcas, Czako II 
— Chivu, Floruț — Pantea (Jac), 
Donciu, Țîrlea, Axente.

locali-

VICTORIA TG. JIU — JIUL PE- 
TRILA 2—1 (1—0)

ORADEA 
două echipe au desfășurat un joc la_ 
nivelul locurilor ce le ocupă în cla
sament. In timpul celor 90 de minute 
nu ne-am notat decît două șuturi 
periculoase ale lui Vigu, golul în
scris de Mureșan III (min. 85), com
portarea bună a lui Enache, portarul 
gălățean și jocul bun al cuplului So
lomon—Poj oni.

CRIȘUL: Marin (Silaghi) — E. 
Naghi, Solomon, Pojoni, Balogh (Sa- 
caci II) — Iacob (Ălexandru), Vigu 
— Suciu, Mureșan III, Sacaci III, 
(Bacoș), Mureșan II.

SIDERURGISTUL : Enache — Pal, 
(Veleaj, Costache, Voicu, Valcan — 
loniță, Adam — Bretan, M. Voinea, 
Cojocarii, Stătescu.

G. NICOLĂIȚĂ - coresp.

C.F.R. TIMIȘOARA — C.F.R. ARAD 
3—0 (2—0). Meciul dintre cele două 
echipe feroviare a dat loc la un joc 
plăcut, datorat în primul rînd ritmu
lui imprimat de formația locală. 
Punctele învingătorilor au fost înscri
se de Seceleanu (2) și Fodor.

TG. JIU, 3 (prin telefon). — Jucînd 
la Tg. Jiu cu Victoria (categoria C), 
liderul seriei a II-a din categoria B, 
Jiul, a fost învins după un meci în 
care ambele echipe au prestat un 
joc cu multe deficiențe tehnice. Au 
marcat : Crăciuneac (min. 15), Ca
zan (81) autogol, respectiv Libardi 
(46).

M. BĂLOI - coiesp.

U.T.A.

ȘT. MARTON - coresp. FLAMURA ROȘIE TECUCI —
GLORIA BÎRLAD 0—0

V. SERE-eoresp.

- MINERUL ANINA
3—1 (0—1)

(prin telefon). —
pregătirile, forma- 

a jucat cu
Anina (Categoria C), pe 

cu un scor necon

VITROMETAN MEDIAȘ — FA
IANȚA SIGHIȘOARA 3—1 (2—1).
Formația din Mediaș, care activează 
în campionatul regional, a dispus 
fără drept de apel de sicjhișoreni. 
Oaspeții au prestat un joc slab și cu 
unele durități din căre cauză Tonasi 
a fost eliminat de pe teren în min. 21. 
Punctele au fost înscrise de Mun- 
teanu (în min. 28 din 11 m), Rusu 
(min. 43 și 49) pentru Vitrometan și 
Forsea (min. 39) pentru Faianța.

B1RLAD, 3 (prin telefon). — Fot
baliștii din Tecuci, care activează in 
categoria C, au jucat la Birlad cu li
derul campionatului regiunii lași pe 
care nu l-au putut învinge. Jocul a 
lost de un slab nivel tehnic.

EL. SOLOMON - coresp.

ARAD, 3 
Continuîndu-și 
tia arădeană 
Minerul 
care a învins-o 
cludent: 3—1 (un gol din 11 metri). 
Textiliștii n-au urmărit rezultatul în 
această partidă ci au pus accentul 
mai mult pe probleme de tehnică și 
de organizare a jocului. Golurile au 
fost înscrise de Țîrlea (2) și Floruț pen
tru U.T.A., respectiv Spălătelu. 
U.T.A. a folosit pe următorii jucători: 
Cornan (Weichelt) — Birău (Igna),

Z. RÎȘNOVEANU - coresp.

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

NEAMȚ (prin telefon). — Cea 
doua partidă disputată între a- 
două echipe a revenit tot Ceah-

P.
de a
ceste_ __ ______
lăului și l-a același scor : 2—0. Golu
rile au fost înscrise de Bogdan (min.
40) și Mangalagiu (min. 46).

C. NEMȚEANU -coresp.

Liderul seriei Sud — categoria C 
— Metrom Brașov a susținut pînă 
acum trei meciuri de verificare dintre 
care două cu echipe din campionatul 
orășenesc (Metalul 11—0 și Prefabri
cate 8—0). Cel de al treilea joc l-a 
susținut cu Colorom Codlea din cam
pionatul regional. Scor final : 5—2. 
în general, formația brașoveană se 
prezintă bine pusă la punct pentru 
etapa actuală de pregătire. Pînă la 
reluarea campionatului Metrom va 
mai susține cîteva meciuri în compa
nia unor echipe care activează în ca
tegoriile B și C

C. GRUIA — coresp. reg.
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Partide dificile 
pentru lideri

Întîlnirea masculină Dinamo Bucu
rești—-Știința Cluj și partida feminină 
Rapid — Voința București constituie 
punctele de atracție ale programului 
baschetbalistic din Capitală la sfîrșitul 
acestei săptămîni. Dinamoviștii, cu se
rioase indisponibilități (Albu, Novac), 
vor avea în față un adversar care a rea
lizat adesea, la București, partide re
marcabile, în timp ce campioana țării la 
fete — care nu deține o formă deo
sebită ■— va avea de înfruntat asaltul 
unei echipe capabile de orice surpriză.

Dintre meciurile din țară ne rețin a- 
tenția întîlnirea de la Timișoara, care 
opune echipele Știința și Steaua (actua
lul lider), ca și cea de la Cluj, unde 
Știința din localitate va întîlni pe Știința 
București, fruntașa campionatului. Iată 
și programul celorlalte meciuri: CON
STANȚA : Farul—Rapid (m I) ; TI
MIȘOARA : Aurul Brad—Știința Galați 
(m I) ; Știința-Știința Constanța (f II); 
BRAȘOV : St.' roșu—Dinamo Oradea 
(m I) ; Știința—I.C.F. (m II) ; BA
CĂU : A.S.A.—Olimpia M. I. (ni II) ; 
CLUJ: Politehnica — Progresul Buc. 
(m II) ; IAȘI : CSMS—Acad. Militară 
(m II); CRAIOVA: Știința—UNIO 

Satu Mare (m II) ; SSE—CSMS Iași 
(f II) ; BUCUREȘTI : I.C.F.—Progresul 
(f I); Constructorul — Voința Brașov 
(f 1) ; Olimpia—A.S.A. Cluj (f II) ; 
Știința B—Știința Tg. Mureș (m I) ; 
TG. MUREȘ : Mureșul—Crișul Oradea 
(f I) ; ORADEA: Voința—Voința Tg. 
Mureș (f II) : SATU MARE 
Spar fac Salon ta (f II).

Campionatul republican 
ps echipe

Au început întrecerile echipelor 
bucureștene pentru sferturile de fi
nală ale campionatului republican pe 
anul în curs. Iau parte zece echipe, 
împărțite în două grupe de cile cinci. 
Primele trei clasate din fiecare grupă 
își vor disputa un turneu final, din 
care primele patru se vor califica în 
semifinala competiției. De menționat 
că rezultatul înregistrat între pri
mele trei clasate din fiecare grupă 
va conta și în turneul final.

Iată rezultatele din prima rundă: 
grupa I-a — Electronica — Știința I
4—2 (Dnmer —■ Gheorghiu ’/2,
Pavlov Alexandrescu 1—0, Nacu 
— Urseanu 1—0, Reicher — Pantazi 

’/2—‘/2, Jianu — Brantsch •/,;—>/,, Rei
cher — Vidrașcu J/2—i/2); Filmul II — 
Banca de Investiții %—5>/2; grupa

Ultima zi pentru cancursyl suplimentar Pronosport-hochei

PRONOSPORTAzi este ultima zi în care se mai 
pot depune buletinele pentru con
cursul suplimentar PRONOSPORT- 
HOCHEI (conform programului afișat 
de fiecare agenție).

Meciurile din program se vor des
fășura între 5—L3 martie a.c., iar 
pentru a veni în ajutorul participan- 
ților care vor juca la acest concurs 
suplimentar, vom anunța rezultatele 
meciurilor imediat după disputarea 
lor.

« Nu uitați să depuneți buletinele 
pentru .concursurile Pronosport A 9 
și B 9 de mîine, duminică, 6 martie 
1966.

SPORTUL POPULAR
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II — Filmul I — Spartac l.l/2—3- 2 
(1); Știința II — Constructorul 2—î 
(Wolf — Ciocîltea 1—0!. C. Geor
gescu — Voiculescu 1—0 !).

CAMPIONATUL CAPITALEI 
ÎNAINTEA ULTIMEI RUNDE

După disputarea partidelor între
rupte (Ionescu — Ott 1—0, Steroiu 
— Simu 1—0, Steroiu — Karibian 
0—1) clasamentele in cele două finale 
ale campionatului Capitalei au luat 
următoarea configurație :

Masculin: Ionescu 9, Ott, Pitpinic 
și Bondoc 8, Chîricuță 7 țț, Ghizdavu, 
Schlesinger și Țucă 7, Andrițoiu 5G. 
Albrecht 5, David 4’/2> Marda re 4, 
Bardan 3%, Georgescu 0; feminin — 
Simu 8‘/2,' Steroiu 8, Karibian 61- 
Murafa- Âpostolescu și Radu 5--. So- 
lomonovici 5, Nicolici și Schapira 4. 
Zsigmond 3, Pitpinic 2!, 2, Bogdan 2.

T. N.

Concursul de selecție 
de la Cimpifta

Concursul de selecție în vederea uu 
blei întîlniri de popice cu reprezenta
tivele Iugoslaviei, programată la 
martie la Zagreb, a continuat vinen pe 
arena Ralmăriei din Cîmpina cu între
cerile masculine, la care au pârtiei; a& 
13 jucători invitați în urma comportă
rii lor în campionatul republican pe 
echipe.

Dintre cei 6 popicari care au concurat 
I*îe1 la ora ciad scnezi aceste rinduri. 
3 au reușit să depășească granița, celor 
900 p.tl. Autorii acestor frumoase re
zultate sini : Constantin Rădulescu 
(Viimpîa Reșița) 924 p.d.. f osile Min
tala (Rapid Buc.) 922 p.d. și Sicolae 
Blănaru (Flacăra Cîmpina) 910 p.d. 
Comportarea bună a celor trei jucători 
se datorează constanței în lansarea bi
lei. Sportivii menționați au realizat cir
ca 75 la sută din culoarele preferate. 
In schimb, o surprinzătoare imprecizie 
în lansarea bilei au dovedit Aurel Șu
catu (Flacăra Cîmpina) și Ludovic Mar
tina (Voința Tg. Mureș), care au rea
lizat 846 și. respectiv, 349 p.d. Evo
luția primului este cu atît mai neaștep
tată, cu cit el a jucat pe arena proprie, 
căreia îi cunoștea toate particularitățile. 
-RngintU după -un rezultat mare și ne- 
fiind în stare să-și regăsească ritmul. 
Aurel Șucatu a jucat crispat tot timpul.

Clasamentul după primele trei perechi: 
1. C. Rădulescu 924 p.d.; 2. V. Mîn- 
toiii 922 p. d.; 3. N. Blănaru 910 p.d.; 
4. Dumitru C. Dumitru (Petrolul Plo
iești) 899 p.d.; 5. L. Martina 849 p.d.; 
6. A. Șucatu 846 p.d. Urma să intre pe 
pistă o serie de valoroși popicari ca 
de exemplu, C. Vînătoru, P. Purje, I. 
Micoroiu <și T. Szemani. Azi are loc re
turul concursului.

premiile concursului Pronosport din
27 februarie 1966

CONCURSUL B nr. 9

Premiul excepțional 1 variantă a 
21 043 lei

Categoria a III-a : (11 din 12) 2 va
riante a 3 142 lei

Categoria a IV-a : (10 din 12) 50 va
riante a 188 lei.

Report la premiul excepțional din
6 martie a.c., lei 10 999.

Premiul excepțional de 21 043 lei 
a fost obținut de participantul Luca 
Militam din Galați.

SC/IIMA

Turneul final al campionatului

pe echipe (etapa I)
Sîmbătă și duminică va avea Ion 

în sălile de la stadionul Republicii 
din Capitală, etapa I din cadrul tur
neului final al campionatului republi
can de scrimă pe echipe. Participă 
următoarele formații:

FLORETĂ BĂIEȚI Steaua București, 
Știința București, C.S.M. Cluj și Unio 
Satu Mare; FLORETĂ FETE: Știința 
București, S.F.OJS. (Sfatul popular al 
orașului București, fostă S.P.C), Ști
ința Tg. Mureș șl Unio Satu Mare; 
SPADĂ: Steaua, Progresul București, 
C_S.M. Cluj și Crișul Oradea ; SABIE: 
Steaua. S.F.O.B, C.S.M. Cluj și Di
namo Brașov.

Meciurile se vor trage concomitent 
pe patru planșe, sîmbătă de la orele 
8.30 și 16.30 și duminică de la orele 
8.30.

Rodie a Văduva (SFOBJ, una din ilo- 
retistele noastre iruntașe, care va 
evolua in meciurile din cadrul iina- 
lelor campionatului republican de 

scrimă pentru seniori

Primele întreceri de tncirsifii 

republican de primăvară 

sînt așteptate cu ioteres

In cele mai importante centre de no
tație din întreaga țară încep astăzi în
trecerile primei etape ale trudi'tonalului 
concurs republican de primăvară. Com
petiția este deschisă atît copiilor, cit 
și juniorilor și seniorilor, care cu acest 
prilej vor avea posibili tulea de a realiza 
standardurile necesare pentru a putea

CONCURSUL A nr. 9

Categoria I (12 din 12) 1 variantă 
a 37 372 Iei

Categoria a Il-a (11 din 12) 34 va
riante a 1 319 lei

Categoria a III-a (10 din 12) 415 
variante a 162 lei.

Premiul de categ. I de 37 372 lei a 
fost obținut de participantul HA- 
DRASCHI JEAN din București.

LOTO

La tragerea Loto a .Mărțișorului" 
din 4 martie 1966 au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

Extragerile pentru premii obținute 
în bani

83 77 34 22 44 10 58 76 35 21

Suplimentare: 34 18 23

Extragerile pentru premiile 
suplimentare

88 61 62 90 5 46 70 25 2 54

Categoria A, B și C: 12 19 32

Fond de premii : 2 912 812 lei

Rubrică redactată de Loto-Prințo- 
sport. 

participa la finale, programate pentru 
sfîrșitul acestei luni.

Concursul de primăvară prilejuește 
antrenorilor și tehnicienilor o bună ve
rificare a muncii depuse în secțiile de 
performanță pe timpul sezonului de iar
nă (la bazin acoperit). în același timp, 
selecționerii diferitelor loturi reprezen
tative vor aiea o primă imagine asupra 
posibilităților pe care le au înotătorii 
noștri fruntași înaintea bogatului sezon 
internațional din următoarele 9 luni.

Este așteptată cu mare interes, în 
special evoluția brasiștilor, care încă 
din săptămînile trecute au anunțat un 
progres însemnat. în luna martie a a- 
nului trecut, V. Costa și A. Șopterea- 
nu nu cobori seră la 200 m sub 2:43,0, 
pe cind în săptămîna trecută, la Mag
deburg (bazin de 50 m), timișoreanul 
a realizat 2:39,5, iar bucureșteannl — 
în condiții mult mai vitrege (seria cea 
mai slabă) — 2:39,9. La fete, Gica 
Manafu (Galați) este capabilă de per
formante sub 1:23,0 la 100 m și 3.110,0 
la 200 m, timpuri cu care nu mai eram 
obișnuiți de multă vreme. Tot la această 
grupă trebuie să mai amintim și de 
Petre Teodojescu, Cristina Stănescu sau 
Mihaela Ionescu, care sînt încă de pe 
acum pe drumul unor performanțe ase
mănătoare.

Dintre specialiștii procedeului spate, 
campioana tării, Cristina Balaban, a și 
deschis seria bunelor performanțe. Spe
răm că reși tenii Zeno Giurasa și Anca 
Andrei, sau bucureștenii Anca Mitro
fan, Tiberiu Șerban și Mihai Poto- 
ceanu fi vor urma cîț de repede exem
plul. Situația este mai slabă la crauliști, 
unde doar \ 1. Moraru și E. Schuller 
marchează un ușor progres, și la repre
zentanții procedeului fluture, care ne-au 
atras atenția numai prin cifrele realizate 
de \ 1. Belea, G. Cerbeanu (la 100 m) 
si A. Șterner (200 m).

Juniorii își dispută întîietatea
- ASTÂ-SEARĂ, O REUNIUNE 

ATRACTIVĂ ÎN SALA FLOREASCA -

• Zilele trecute s-au disputat la 
Brad finalele regiunii Hunedoara, ale 
campionatului individual de Juniori- 
Cei mai bine pregătiți s-au dovedit 
reprezentanții raioanelor Cugir (an
trenor I. Lungu) și Hunedoara (an
trenori L. Ambruș și V. Cîndel). Iată 
campionii : Juniori I: M. Făgărășanu 
fHunedoara), I. Dobrea (Brad), T. 
Ungur (Cugir), A. Popescu (Cugir), I. 
Trifu (Cugir), Z. Laszlo (Hunedoara), 
D. Cristea (Cugir), S. Puștan (Brad), 
Gh- Furdui (Cugir), N. Dineu (Cugir); 
Juniori II: p. Naroța (Lupeni), 
D. Tiron (Cugir), M. Petrescu (Pe- 
troșeni), R. Florea (Petroșeni), V- 
Bușurete (Hunedoara), D. Ursache 
(Hunedoara), P. Drăghici (Petro- 
șeni), V. Cazacu (Hunedoara), V. 
Cristea (Hunedoara).

V. POPESCU-arbitru

♦ Sîmbătă se va disputa în sala 
Floreasca, de la ora 18, o interesantă 
reuniune de verificare a boxerilor, în 
vederea turneului de selecție dotat cu 
„Cupa Primăverii". Din programul 
galei spicuim meciurile : I. Monea — 
I- Șerbau; N. Puiu — D. Miron; D. 
Davidescu — C. Gruiescu; N. Gîju — 
I. Lungu; V. Tudose — I. Wilitaru.

O La Satu Mare au avut loc, între
cerile din cadrul etapei orășenești a 
campionatului individual de juniori. 
Iată campionii : Juniori I : Gh. Racz, I. 
Silaghi, V. Matias, L. Ghete, V. Tamas, 
N. Jiga, Gh. Graizler, Z- Fodor, D. Mar- 
cocean. Juniori II : Gh. Casone, A. 
Iacob, Șt. Crișan, A. Vasarheli, V. 
Erdos, I. Tacaci, Al. Coroian, I. 
Siliște.

A. VERBA-coresp.

Scenariul: PETRE SALCUDEANU H Regia : MI.RC-EA MURESAN 
O PRODUCȚIE A STUDIOULUI CINEMATOGRAFIC .BUCUREȘTI"

Rezultate din campionatul 
republican individual

Ediția 1966 a campionatului re
publican individual de tenis de masă 
a început încă de la 1 noiembrie anul 
trecut. Succesiv, întrecerile acestei im
portante competiții s-au desfășurat în 
etapa pe asociații și cluburi, etapa 
raională-.orășenească, iar zilele trecute, 
s-a disputat etapa regională, urmînd 
ca între 12 și 13 martie să aibă loc 
primul concurs al etapei finale. Iată 
cîteva amănunte relatate de corespon
denții noștri, privind jocurile de pînă 
acum.

PLOIEȘTI. La faza regională au con
curat 40 de băieți și 20 de fete. Pentru 
a treia oară, consecutiv, au lipsit re
prezentanții raionului Mizil, iar cei 
din Cîmpina au trimis numai doi 
sportivi. In schimb, cea mai nume
roasă delegație a fost cea a orașului 
Buzău (peste 20 de jucători). Rezul
tate : simplu fete : Mariana Moisescu 
(Teleajen), simplu bărbați : Radu 
Bătătorescu (Bulzău), dublu bărbați: 
Batătorescu — Andone (BtSzău), dublu 
femei: Elena Enache — Ruxandra 
Dumitrașcu (Cîmpina, Tîrgoviște), du
blu mixt: Mariana Moisescu — Bătă
torescu. (IOAN POPESCU)-

TR.SEVERIN. — 36 de jucători și 
16 jucătoare din Craiova, Tr. Severin, 
Tg. Jiu, Gilort, Băilești. Gampionii 
regiunii': simplu fete : Georgeta Fu- 
iorea (Craiova), simplu băieți :^Ca- 
tălin Cojocaru (Craiova), dublu fete: 
Mataizer — Fuiorea (Craiova), dublu 
-băieți : Cojocaru — Dumitrescu (Cra
iova), dublu mixt: Fuiorea-Cojocaru. 
(M. FOCȘAN și GH. IONIȚĂ).

CONSTANȚA. — La faza orășe
nească au luat parte campionii aso
ciațiilor sportive Voința, Electrica, 
Portul, C.F.R., Energia etc- Partici
pare satisfăcătoare la băieți, m 
schimb, nemulțumitoare la fete (nu
măr mic de concurente). In finala de 
simplu masculin, Ion Cristian (filiala 
surdo-muți) a cîștigat cu 2—0 la _Ste- 
lian Hașoti (Voința). La fete, a ieșit 
învingăto-are Victoria Doboș (filiala 
surdo-muți). (CIL- GOLDENBERG).

SATU MARE. — 32 de sportivi și 
14 sportive s-au întrecut în etapa re
gională. La probele masculine, parti
dele s-au ridicat la un bun nivel teh
nic, evidențiindu-se tineri talentați ca 
Ligheti, Antal, T. Sabo și A. Sabo, 
toți din Satu Mare. Primul loc la 
simplu femei a revenit lui Eva yiscki, 
iar la simplu bărbați, a învins E. 
Terebesi, ambii din Satu Mare.jDțublu 
femei : Viscki—Ilies, dublu bărbsți : 
Terebesi II — Ardelean, dublu mixt : 
Mosuli—Maghiar (Cărei. Baia Mare).

TG. MUREȘ- — In campionatul a- 
cestui oraș au fost prezenți 5_6 de 
jucători și jucătoare de la asociațiile 
sportive Comerțul, Ciocanul, Oțelul, 
Metalul, Armonia, Știința, Construc
torul, Poligrafia, Cablul, Voința, CFR. 
etc. Rezultate : simplu ‘băieți : Naftali 
(centrul de copii), simplu fete : Eva 
Berekmeri (centrul de copii). (I. PĂLJȘ)

La etapa regională -disputată tot 
la Tg. Mureș, au participat 36 de bă
ieți -și 16 fete din raioanele Gheorghieni, 
Odorhei, M. Ciuc, Tg. Mureș (oraș 
și raion). Au absentat însă reprezen
tanții raioanelor Reghin, Tîrnăveni, 
Luduș și Toplița. Cîștigătorii : simplu 
băieți: Zub, simplu fete: loco, dublu 
băieți : Verzar—Farago, dublu fete : 
loco—Laslo, dublu mixt : loco—Ianko.
S-au mai remarcat Ileceț, Naftali, 
Eva Berekmeri și Ecaterina Gîrbo- 
van (C. ALBU).
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Excursie la Berlin
cu velocipedul!

Un exponat... surpriză 
Ia muzeul raional din 
Sebeș-Alba : un veloci
ped ! Singura „piesă“ 
sportivă printre cele cî
teva zeci de mii aflate 
în inventarul muzeului 
sebeșan.

REFLECȚII
9

PRIMAVARATICE
despre

Velocipedul cu pricina 
datează din anul 1880. 
Are o construcție clasică 
și este, probabil, adus 
din Franța. Cu acest ve- 
lociped, un străbunic al 
familiei I. Daniel (care 
locuiește în Sebeș) s-a 
încumetat să plece pină 
la Berlin. El s-a înapoiat 
în țară tot pe velociped, 
sosirea avîndloc la Bucu
rești, pe podul Mogoșoa- 
iei, unde temerarului 
sportiv 1 s-a făcut o pri
mire călduroasă, demnă 
de realizatorul unei ase-

Eciiipa iul „Cocul

După terminarea unui meci de oină desfat 
pe terenul 
îi servește

din comuna Gherăești, Eugen Cocuț 
o minge băiatului său, care a ținut să 
treacă și ei la... .bătaie

colecțiile de

Telegrame de „8 Martie"

sârit 
lăsat-o 

la urmă. Ea
Iar 

o 
a-

și fotbal. Am 
jina ? Nul Am 
intenționat 
e forța asociației,
familia Cocuț are 
mare... pondere în 
easta secție.
— în momentul 

față ne-a explicat 
gen, sintem șapte, 
formația de oină, 
nevoie, familia 
poate alcătui
echipă întreagă, 
tați: Sandu, Ion, 
sile, 
ghe, 
tre, 
cuț. 
natul.

——...STADION
După-attta așteptare, 
Ce-a-ntrecut orice măsură, 
Iși deschide poarta, mare 
Și ne-așteaptă eu... căldură.

...PLOAIE
Sînt picurii, ce noru-i 

stringe 
Și curg din ochii primăverii, 
" chipurile, astăzi plînge 

bucuria... revederii.
...SOARE

vezi un joc de clasă, 
desprimăvărare,

Prin
Tu...

menea performanțe pu
țin obișnuite pe acele 
vremuri...

T. ȘT

Răsfoind 
ziare am dat peste un 
reportaj al 
er» Eugen 
lit prin ’54 
jucător de 
țara noastră. Juca 
Dinamo București, 
citind reportajul, m-am 
întrebat ce-o fi făcînd 
acum Eugen Cocuț în

cărui „erou" 
Cocuț, soco- 
cel mai

oină
bun 
din 

la 
Re-

satul lui natal. Peste 
cîteva zile, aflîndu-mă 
în regiunea Bacău, mi- 
am făcut drum și prin 
comuna Gherăești din 
raionul Roman, unde 
știam că locuiește.

...Și iată-ne față 
față, după atîția ani.

v-a adus

Ce, 
De

Să 
La

nori, ca printr-o plasă, 
arzi de nerăbdare.

...CEI CE NU RES
PECTA CURĂȚENIA 

unii harnici, cum s-ar 
spune ; 

Conștiincioși din eale-afară, 
Ce fac chiar pină și-n 

tribune, 
...„însămințări” de...

primăvară.
...FOTBALIȘTI

Noi, spectatorii din tribune 
Ne adresăm celor vizați : 
— Acuma, credem, se

impune 
Să fiți cu mult mai...

— dezghețați,
VICTOR HÎLMU

Sînt

* ”
In tntimpinarea „returului44

Fotbalul ...in definiții
RETUR: campionat, re

priza a doua...
de la jucător la specta
tor și viceversa.

GOL: o execuție 
nică reușită din...

teh- 
plin.

cine 
dră
muit

FAULT : depinde 
11 iace : băieții mei, 
gii de ei, care pun 
suilet în joc, sau cotono- 
garii ăia de adversari.

MINGE: 
meci nul, 
bătută.

chiar cînd e
ea este tot...

ȘIRET :
o pasă, e bun de... legat.

cînd greșești

ENTUZIASM : un iei 
de ștaietă: poate trece

AUTOGOL : e ca și 
cum ți-ai băgat singur 
degetul în ochi.

FOTO — ghicitoare
■ GHINION : adică lipsă 
de tehnică, lipsă de con
diție iizică, lipsă de se
riozitate.

B. MIRCEA

— Ce vînt 
pe la noi ?

— Am vrut 
s-a întîmplat 
tul jucător de oină de 
la Dinamo București.

— De ce fostul ? Joc 
încă. Am 
care sper 
finala pe 
pionatului.

Am aflat cum a 
înființată echipa 
oină care a ajuns, 
mai multe ori, în etape
le superioare ale cam
pionatului republican, 
cum a muncit Eugen 
Cocuț împreună cu cei
lalți tineri din sat la 
amenajarea terenurilor 
de fotbal și volei, situa
te lîngă căminul cultu
ral. Bucurîndu-se de 
condiții bune de practi
care a sportului 
600 de membri 
UCFS din comună 
tivează acum în mod 
ganizat în secțiile 
lupte, tenis de 
șah, gimnastică,

să văd ce
cu... fos-

o echipă cu 
să ajung în 
țară a cam-

fost 
de 
de

peste 
ai 

ac
or
de 

masă, 
volei

Din colțul ringului
• Gassius Clay s-a 

! lăudat că este gata să în- 
, tîlnească... 3 adversari în 
, aceeași zi. Cu ani în ur

mă, la 1 ianuarie 1915, 
i un alt boxer, Battling Le- 
j winski. a și făcut acest lu- 
! cru. El a întîlnit în a- 

ceastă zi la Brooklin, 
New-York și Waterbourg

100 de autoturisme. Loto- : trei adversari diferiți, în- 
Pronosport mai are încă j vingîndu-i pe toți prin 
destule... I K.O. !

Unde sînt aceste auto
turisme ?

La porțile unui sta
dion, într-o zi de meci

• Ernie Terrell, adver
sarul lui Cassius Clay în 
meciul de la 29 martie, 
este unul dini re cei mai 
înalți boxeri de categorie 
grea. El măsoară 1,98 m. 
cu 8 centimetri mai mult 
decît Clay. Terrell a sus
ținut 48 de meciuri, obți- 
nînd victoria în 38 dintre 
ele (de 18 ori prin K.O.).

internațional ?
NU. in parcul cu auto

turisme al I. S. Loto-Pro- 
nosport, unde iși așteap
tă... câștigătorii.

De la începutul anu
lui 1966 au fost cîșticjate

in căutarea emoțiilor
Seth Martin a reapărut 

în poarta echipei de ho
chei pe gheață a Canadei, 
după ce un timp dispăruse 
din actualitatea sportivă 
întrebat de ce a lipsit și 
de ce a... reapărut, Martin 
a răspuns :

— Fetițele mele erau 
prea mici, astfel ca în 
casa mea era o harababu
ră teribilă, de nu știam ce 
să mai fac. îmi mai tre
buia hochei in asemenea 
^gndițiir ’Acum, fetele au 
Crescutj în caș< s-a făcyt 
o liniște cu' care nu SÎnl 
obișnuit, iar eu m-am plic
tisit în această atmosferă 
îmi trebuia ceva emoții. 
Și am intrat iar în poartă, 
la hochei.' Acolo, nu-mi lip
sesc !

DAN NICULESCU, FIENI. 
— 1) Luis Suarez de la In
ternaționale are 30 de ani. 
Cu ...bătaie ! Are 1,78 m 
înălțime la o greutate de 
72 de kilograme. — 2) „Re-

clamația” pe care o faceți 
că nu v-am publicat o 
poezie dedicată Petrolului, 
nu este lipsită de vervă. 
Dacă ați fi folosit această 
vervă în poezie, n-ați mai 
fi avut ocazia să faceți... 
reclamație !

T. LUNGU, ORADEA. — 
„Am jucat pentru destin
dere o partidă de șah. Ad
versarul meu a rămas nu
mai cu regele, în timp ce 
eu mai aveam două ture și 
un- pion. Mi-era ușor să-1 
fac mat. Vrînd însă să 
scot și o regină, am înain
tat cu pionul. Intre timp, 
cel cu care jucam a înce
put să numere 9 mutări, 
după care a declarat par
tida remiză, deși eu aveam 

mpnientul acela o regină 
și două ture. Este drept ? 
Vreau să cunosc și păre
rea dv.**. Ați scăpat ieftin 
cu remiza ! Un alt adver
sar, mai ambițios, vă de
clara și învins ! Așa se în
tâmplă, uneori, în meciurile

dintre începători. Și acum,- 
să vă spun nu părerea mea, 
ci â ...regulamentului: cînd 
un jucător a rămas numai 
cu regele, celălalt este 
obligat să-1 facă mat în 50 
DE MUTĂRI. Altfel, par
tida e remiză. Numărătoa
rea, însă, reîncepe după 
fiecare mutare de pion sau 
luare de piesă I

P. DINU, BAC AU. — 
Aveți o „melodie** pentru 
Steaua: „De cite ori mi-a- 
duc aminte...**

NICOLAE MUREȘANU, 
OCNA DEJULUI. — „Știați 
că-‘... în meciul cu Italia, 
cînd lui Mircea David i s-a 
spus „II dio”, acesta a pri
mit în cronici nota 10, iar 
Lazăr Sfera 9? Știam ! Vă 
felicităm că ...știați și dv. 
deși nu sînteți ...ion Pos- 
tașu.

ION ISTUDOR, CRAIO
VA. — In meciul disputat 
cu Ungaria, la 20 octombrie 
1939 (scor 1—1), noi am 
avut următoarea linie de

,1111illll
u

de 
Eu- 

in 
La

Cocuț 
chiar o 

No- 
Va- 

Ilie, Petru, Gheor- 
Adolf, Aurel, 
și Gheorghe 
precum si

Sini 11 ? 
Sînt. 
Și rețineți : 

camdată Avem 
te rezerve.

Și arătindu-mi 
grafia feciorului 
Vasilică, în vîrstă 
ani, continuă:

— O să auziți cu si- 
el și de ve- 
care vor, 

acum, să al- 
formație de

Pe-
Co- 

subsem-

d co
rn ul-

foto- 
său, 
de 5

guranță de 
rișorii lui 
încă de pe 
cătuiască o 
oină. Așa rar cum ve
nit! pe la noi, s-ar pu
tea ca data viitoare să 
găsiți... două echipe... 
„Cocuț".

TR. IOAMȚESCU

Cristinei Balaban a- 
propo de... Chrisitne Ca
ron.

Cu dinsa pină acum în 
lume

Tu semăna' numai ca 
nume, 

Dar ai pornit cu cutezanță 
Să-i semeni și ca... per

formanță
\ iorica Viscopoleanu- 

Loco

Să nu lipsească o urare 
Și pentru Viorica noastră : 
Vreau cit mai multe ad

versare
Să-i spună : „După dum

neavoastră !**
Gimnastelor

Dafi dovadă că se poate 
La concursuri fel de fel 
Să luați notele formate 
Dintr-o... birnă și-un inel.

Echipei de ștafetă a 
României

Eu am convingerea de
plină

Ca ori și care spectator. 
Că proba poate să devină 
Ștafeta... măiestriei lor.

Alergătoarei Claudia 
Iacob

Alergi nd mai voinicește 
Ca-n sezoanele trecute 
N-o să stea pe loc, firește, 
Nici., recordul pe

Aruncătoarei de disc
Olimpia Cataramă

Fă mereu antrenament
Și așa, în viitor,
Discul tău pe continent
Poate deveni... ^onor.

Jucătoarei de popice
Elena Trandafir

Lunile ce vin
Să-ți aducă toate
Succese in plin, 
Dar nu... izolate.

Alergătoarei Toana 
Petrescu

Vrem să fii neîntrecută 
Nu numai în România 
Și succesele la „sută“
Să se numere.. cu mia.

Șahistei Alexandra 
Nicolau

In Olanda locu-ntîi
La turneu ai ocupat
Deci pe continent rămîi 
Un... pion înaintat.

Mihaelei Peneș

Cînd sulița vei arunca,
Un singur lucru noi am,

vrea : 
Să se oprească, natural, 
La... primul tău record 

mondial

V. D. POPA
E. GHIMPESCU

Schimb de ștafetă...
Desen de Ion Dogar-Marinescu

(jjcrmund Eggca —

campionul marilor

distanțe

atac : Oană, Spielman, Rou
ter. Bodola, Bogdan. Mij
locași au fost Vintilă, Ră- 
șinaru și Lupaș.

CONSTANTIN PANA, 
BUCUREȘTI. — 1) Maestra 
emerită a sportului la 
handbal, Maria Constan’i- 
nescu, a suferit un acci
dent, ceea ce a pus-o în 
situația de a întrerupe ac
tivitatea competițională. Ea 
s-a restabilit aproape com
plet și așteptăm s-o aplau

în albumul de fotografii al familiei Eggen această 
poză va rămîne ca una dintre cele mai frumoase 
amintiri. Ea îl arată pe Gjermund Eggen, cel mai 
bun fondist al schiului norvegian, la capătul cursei 
sale victorioase pe 53 km a campionatelor mondiale 
de la Hoimenkollen, lîngă Oslo. Eggen, care cu cîteva 
zile înainte cucerise titlul suprem și în întrecerea pe 
15 km, și-a luat cea de a doua medalie de aur chiar 
în proba de închidere a campionatelor. Logodnica 
lui Eggen. tînăra Lise Wahl, a venit să-1 felicite 
pe campionul de schi al marilor distanțe. Și — de 
ce să n-o spunem ? — parcă merită să alergi 50 de 
kilometri pe zăpadă dacă la capătul lor te așteaptă 
o medalie de aur și... îmbrățișarea unei fete atît 
de îneîntătoare ! Foto : N.T.B.

dăm cît mai curînd, în- 
tr-un meci cîștigat de e- 
chipa noastră națională ! 2) 
De ce n-a plecat Ivănescu 
în turneul întreprins de e- 
chipa noastră masculină de 
handbal ? Nu era în for
mă! în ceea ce îl privește 
pe Nodea, acesta a anun
țat că abandonează activi
tatea competițională. -

SORIN CRISTEA, BA- 
CAU. — Aveți talent 
(ne-ați dovedit acest lucru 
cu cîteva epigrame care au 
și apărut în ziarul nostru), 
dar nu e atît de ^implu 
pentru un tînăr de vîrsta 
dv. să facă o parodie după 
ropîrceanu. Din „Rapso
diile primăvăratece" pe 
teme fotbalistice ne-a plă
cut numai finalul (Și cînd 
știu că, iar reînvie / Lupta 
formidabilă / Mă cuprin
de-o bucurie / Incomensu
rabilă). De la Topîrceanu 
ne-a plăcut și restul !

SORIN S EMILI AN, BUCU
REȘTI. — Mureșan III de 
Ia Crișul este fostul Mure
șan... II de la știința Cluj 
(Se trecuse peste un alt... 
Mureșan care „apăruse” 
înaintea lui și s-a făcut, 
cum se spune, cuvenita 
rectificare). Sîntem de a- 
cord cu dv. că este un ju

cător valoros. Pregătindu-se 
temeinic poate bate și el 
la poarta echipei olimpice 
unde, să știți că nu există 
lacăte și zăvoare. Poate să 
intre oricine. Oricine joacă 
bine !

ANDREI BORGEAC, TI
MIȘOARA. — 1) Arbitrul N. 
Mihăilescu a jucat fotbal 
la „Unirea Tricolor. La 16 
ani a fost promovat de la 
„pitici" la juniori și, după 
puțin timp, în prima echi
pă, care avea să cîștige doi 
ani la rind (1938—1939 șl 
1939 — 1940) campionatul
țării la fotbal. 2) Fotbalis
tul D Popescu de la 
Steaua este absolvent al 
Institutului de Cultură Fi
zică. Fratele său, „Ninel** 
Popescu, care joacă în „B“ 
la Metalosport, a terminat 
Institutul de Studii Econo
mice. Mă întrebați care 
este mai bun dintre ei T 
Asta ar trebui : să bag 
zîzanie în familie ! De alt
fel, nici nu joacă pe a- 
celași post : primul este 
mijlocaș, iar cel de al doi
lea înaintaș.

ION POSTAȘU 
Ilustrații :

N. CLAUDIU



Irezistă atacului lui Ron Clarke!

(Urmară din pag. 1)

Halterofilii în plină activitate

Eliminările au decis rezultatul meciului
România-R.F. Germană: 1-4 (1-0,0-2,0-2)

MELBOURNE 4 (Agerpres).—Peste 
5 000 de spectatori au urmărit pe sta
dionul central din Melbourne tentati
va renumitului atlet australian Ron 
Clarke de a corecta recordul mondial 
în proba de 5 000 m, aparținînd lui 
Kipchonge Keino (Kenia) cu timpul 
de 13:24,0. Tentativa n-a fost încu
nunată de succes- Clarke a realizat 
timpul de 13:28,8 (în iunie Clarke 
obținuse 13:25,8). In primele două tu
ruri, Clarke a fost cronometrat cu un 
timp foarte bun, dar spre sfîrșitul 
cursei a dat semne de oboseală, ratînd 
ocazia de a corecta recordul lumii. 
Pe locul doi s-a clasat John Coyle 
:— 13:45,2, iar pe locul trei Tony Cook 
—• 13:58,0.

Activitatea la haltere continuă cu noi 
concursuri internaționale, campionate na
ționale, întreceri interțări etc. Iată un 
scurt tur de orizont:

Campionatul pe echipe al Bulgariei a 
fost cîștigat de echipa T.S.K.A. Ger- 
veno-Zname. Dintre rezultatele mai bune 
menționăm pe cele obținute de Vasil 
Petkov (cat. pană) 345 kg, Kiril Ian- 
kov (cat. ușoară) 375 kg, Veliko Ko- 
narov (cat. semimijlocie) 402,5 kg, 
Peter Tacev (cat. semigiea) 437,5 kg și 
Ivan Veselinov (cat. grea) 455 kg. La 
categoria pană, Petkov a obținut două 
noi recorduri ale Bulgariei 110 kg la 
smuls și 345 kg la total.

După o lungă absență, campionul și 
recordmanul mondial Gyoză Veres și-a 
făcut reintrarea la categoria mijlocie cu 
o performanță de 435 kg. O știre din

Primele rezultate din turneul de tenis de la Cairo
CAIRO 4 (Agerpres). — Pe tere

nurile de la „Gezira" Sporting Club 
din Cairo au început campionatele

Știri, rezultate
BELGRAD. — Anul acesta, campio

natele balcanice de box se vor des
fășura între 27 și 31 mai în organi
zarea federației iugoslave de specia
litate. Reuniunile vor avea loc la Bel
grad cu participarea pugiliștilor din 
România, Bulgaria, Grecia, Turcia și 
Iugoslavia.

SVERDLOVSK. — în cadrul între
cerilor finale ale Spartachiadei de 
iarnă din U.R.S.S., proba de 1 500 m 
patinaj viteză a revenit lui Eduard 
Matusievici cu un nou record unio
nal — 2:08,0. Rezultatul reprezintă 
a doua performanță mondială a sezo
nului (prima aparține olandezului 
Schenk cu 2:07,2). Un nou record al 
U.R.S.S. a fost stabilit și în proba de 
10 000 m de către Stanislav Seleanin 
cu 15:51,4. La multiatlon victoria a 
revenit lui E. Matusievici care a to
talizat 180,601 puncte urmat de V. 
Kaplan cu 181,351 p. și Amt Antson 
cu 182,058 p.

AMSTERDAM. — Lă Amsterdam 
s-a disputat meciul internațional de 
handbal (masculin) dintre echipele 
Olandei și Elveției. Handbaliștri elve
țieni au cîștigat cu scorul de 14—8.

LENINGRAD. — în concursul de 
atletism pe teren acoperit de la Lenin
grad, sprinterul sovietic Boris Sav- 
ciuk a alergat 300 m în 34,1, rezultat 
superior cu 3 zecimi de secundă celei 
mai bune performanțe de sală a 
U.R.S.S. Savciuk a cîștigat și cursa 
de 100 m cu timpul de 10,4.

PARIS. — în cursul unui antrena
ment în proba de coborîre efectuat 
pe pista de la Meribel (Franța), cam
pioana olimpică de slalom special 
Christine Goitschel s-a accidentat. în 
plină coborîre, schioara austriacă 
Rose Pauer și-a pierdut controlul, și 
ieșind de pe pistă a intrat într-un 
grup de sportive, lovind-o în plin pe 
Christine Goitschel. în urma acestui 
șoc, Goitschel a suferit o fractură 
care o face indisponibilă pentru mai 
mult de două luni.
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Peste cîtevă secunde, Kopf are o 
bună ocazie, dar Varga intervine în 
ultimă instanță și lămurește situația. 
Trei minute mai tîrziu Schloder I 
este eliminat și echipa noastră domi
nă, insistent. în min. 49 Florescu e 
eliminat pe 5 minute pentru lovire cu 
crosa și restul echipei luptă pentru 
a apăra rezultatul. Formația noas
tră rezistă pînă în min. 52 cînd 
Waitl ridică scorul la 3-1. Ultimul 
minut aduce stabilirea scorului final:
Ionescu este eliminat pe 2 minute și, 

cînd nu mai rămăseseră decît 20 de

Praga ne anunță că Hans Zdrajila, 
campion olimpic la Tokio (cat. ușoară) 
a suferit o operație la umăr și se pare 
că va abandona sportul halterelor.

La „Jocurile Țărilor Baltice* desfășu
rate la Gdansk halterofilii polonezi au 
obțimtt numeroase victorii. La cat. 

cocoș Soltysek (325 kg), la cat. pană 
Proc (360 kg), la cat. ușoară Zielinski 
(395 kg). La categoria grea, locul ta
ții a revenit lui Rieger (R.D.G.) cu 
462,5 kg.

La Philadelphia au avut loc campio
natele orașului, la care au participat 
cîțiva dintre cei mai buni halterofili 
americani. Rezultatele în ordinea cate
goriilor: Hernandez 275 kg, Stefko 295 
kg, Braunum 355 kg, Garcy 415 kg, 
Schreiner 420 kg, March 470 kg, Bed- 
narski 495 kg.

impor- 
Lundquist (Suedia) — Ja- 

6—2, 6—3;
- Kodes (Ceho- 
6—O,- Lihaciov

internaționale de tenis ale Republicii 
Arabe Unite. Campionul român Ion 
Tiriac l-a învins cu 6—4, 6—2 pe 
Ismael al Shafew (RA.U.), iar Petre 
Mărmureanu l-a întrecut cu 5—7,
6—1, 6—4 pe Mabrouk Mohamed Aii 
(R.A.U.). Alte rezultate mai 
tante t ~
v orski (Cehoslovacia) 
Gulyas (Ungar ia) 
slovacia) 6—3,
(U.R.S.S.) — Kamal Mubarak (R.A.U.) 
6—1, 6—1; Metreveli (U.R.S.S.) — 
Aii Hani Khalil (R.A.U.) 6—2, 6—3.

Funk, 
Hubner, Weissenbach, 
in cadrul grupei B s-a înregistrat 
un rezultat surprinzător: Iugo- 
a învins Norvegia cu 2—1 (0—0. 
1—1). Meciul a fost pasionant

secunde de joc, fundașul Hanig în
scrie printr-un șut de la distanță.

Arbitrii Starovoitov (U.R.S.S.) și 
Damec (Italia) au condus formațiile:

ROMÂNIA: Dumltraș — Varga, 
Făgăraș; Czaka, Ionescu — Szabo I, 
Calamar, Szabo II; Pană, Florescu, 
Stefonav; Bașa, Ferenczi (Tarciu), 
Ștefan.

R. F .GERMANĂ : Knaus — Waitl, 
Schnetberger; Rieder, Bader; Riet- 
mayer, Hanig — Sehloder I, Kopf, 
Schloder II; Ludwig, Funk, Gross ; 
Boss,

Tot 
vineri 
slavia 
1—0, 
și a oferit numerosului public prezent 
un spectacol de calitate, la realizarea 
căruia hocheiștii iugoslavi — tatr-un 
evident progres — și-au adus o mare 
contribuție. Ei au jucat rapid, cu fru
moase combinații tactice, obținînd o 
meritată victorie în fața echipei Norve
giei care se anunța drept principală 
candidată la primul loc în grupă și 
care va întîlni duminică la ora 10 (ora 
locală) selecționata noastră.

Alte rezultate : grupa B : Austria —• 
Ungaria 7—2 (0—0, 4—1, 3—1); 
Elveția — Anglia 6—3 (0—3, 1—0,
5—O); grupa C : Danemarca —- Africa 
de sud 9—0 (1—0, 3—0, 5—0). In 
grupa A vineri a fost zi de pauză.

recordurile
Ediția din acest an a campionatelor 

europene de înot stârnește o puternică 
emulație în țările cu o natație dezvol
tată. Cei care vizează un loc în fina
lele de la Utrecht își verifică stadiul 
de pregătire (la bazin acoperit), par- 
ticipînd aproape săptămînă de săptă- 
mîna la concursuri internaționale de 
cea mai mare anvergură. Unii — ne re
ferim in special la înotători din Fran
ța, Suedia, R. F. Germană sau Fin
landa — au preferat să se deplaseze 
chiar dincolo de Ocean, pentru efectua
rea unui stagiu comun de antrenament 
alături de cei mai buni înotători ame
ricani.

Recordmana Europei în probele de 
100 m și 200 m spate, cunoscuta îno
tătoare franceză Christine Caron, a ales 
altă rută, luînd drumul continentului a- 
frican. Ea și-a propus să facă o veri
ficare cît mai concludentă 
unor puternice specialiste 
procedeu tehnic, și anume 
ren Muir (14 ani) și Ann

în compania 
ale acestui 
tinerele Ka- 
Fairley (17

Illil ■ > . '
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Cu prilejul meciului de atletism pe teren acoperit, desfășura! recent la 
Lyon, între reprezentativele Franței și R.F. Germane, francezul D’ENCAUSSE 
a trecut la prăjină ștacheta înălțată la 5 m. lată-l în momentul săriturii
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ca și a căl-

ani). La plecare, antrenoarea Monique 
Berlioux a făcut declarații reprezentan
ților presei în care afirma că eleva sa 
se află în formă bună. Chiar și timpu
rile realizate de „KikP la Festivalul 
nautic de la Bremen certificau acest 
lucru. Dar socoteala de acasă...

In turneul întreprins, Caron a cedat 
categoric în fata puternicelor sale ad
versare, realizînd în general timpuri 
modeste fată de posibilitățile ei — 
1:12,8, 1:13,3 și 1:12,1. Ziariștii fran
cezi au căutat să-i scuze 
înfrîngerile și rezultatele 
slabe, punîndu-le pe seama 
lipsei de acomodare cu 
altitudinea la care se află 
orașele în care a concurat 
(între 1400 m și 1700 m), 
durii excesive. Iată însă că a venit și 
concursul de la Durban (26 februarie) 
unde nu se mai punea problema altitu
dinii. Listei de înscrieri în cursa de 
100 m, și așa destul de selectă, i s-a 
mai adăugat un nume sonor — Cathy 
Ferguson, campioană olimpică. Așadar, 
tot ce are mai valoros această probă 
în întreaga lume.

Rezultatele sînt cunoscute: Karen 
Muir a cîștigat cu 1:08,0 — nou re
cord mondial pe 110 yarzi (100,58 m), 
Fairley a fost a doua cu 1:08,7 înain
tea lui Caron, care a obținut doar 
1:09,5 și Ferguson 1:11,1. Interesant 
de remarcat că doar cu cîteva zile 
înainte, la Magdeburg (fără a avea 
vreo adversară de valoare) campioana 
noastră Cristina Balaban „mergea* 
1:10,4. Numai 9 zecimi de secundă față 
de celebra Kiki Caron!... Este desigur 
un fapt îmbucurător, demn de reținut, 
dar în rîndurile ce urmează vrem să 
subliniem și un alt amănunt la fel de 
important.

La Durban, concursul s-a desfășurat 
în apă (sărată) de mare, iar atît noul

A tost fixat programul
preliminariilor Turneului MJ.A

După cum s-a mai anunțat, anul a- 
cesta Turneul internațional de fotbal 
UEFA pentru juniori va avea loc în
tre 21 și 29 mai, în organizarea fede
rației iugoslave de specialitate. Pentru 
a participa la acest turneu echipele 
selecționate ale României și U.R.S.S. 
urmează să susțină un meci dublu de 
baraj. Cele două întîlniri vor avea 
loc la 3 aprilie la Moscova și res
pectiv 10 aprilie la București. Zilele 
acestea a fost alcătuit programul pre
liminariilor turneului UEFA. Echipele 
au fost repartizate în 4 grupe. In 
grupa D, meciurile se vor desfășura 

record mondial, cît fi celelalte perfor-l 
manțe trebuie apreciate printr-o prismă] 
diferită. Cînd facem această afirmației 
ne bazăm mai ales pe constatările mulj 
tor specialiști care au demonstrat ca 
între performanțele realizate în apă del 
mare (unde plutirea este mai ușoara )| 
și cele obținute în bazinele continentaA 
le, unde de obicei se desfășoară marilel 
concursuri, este o diferență de 
zecimi de secundă, lată de ce, 
cuvenita precizare, sîntem nevoiți

cîtevc 
făcinc 
să re-

Comentastul noștri^

deschidem capitolul (mai vechi) al unei 
probleme care intră din nou în actua\ 
litate: ce valoare au asemenea recor 
duri mondiale?

Cu cîțiva ani în urmă, Federația inj 
ternațională luase o măsură (cît sa 
poate de fustă) de a nu mai omologă 
recorduri mondiale stabilite în asemel 
nea condiții. Spre surprinderea tuturon 
însă, același for a revenit destul dl 
repede asupra hotărîrii, omologînd 4 
recordul „sutei* (52,8) realizat, tot M 
apă de mare, de brazilianul Manuel 
Dos Santos.

Ar trebui să fie limpede pentru taatl 
lumea’că această îngăduință a Federal 
ției de specialitate creează o inechități 
peste care nu se poate trece cu vedereta 
Există numeroase țări care, datorită pol 
ziției lor geografice, nu beneficiază <71 
asemenea posibilități și vor trebui rrul 
întotdeauna să suporte un handicap evâ 
dent. Oare nu a sosit timpul unei mul 
suri hotărîte, care să curme acea.s/l 
stare de fapt ? Ar fi numai spre fol 
lo sul întrecerii sportive!

ADRIAN VASILIU

după următorul program : 21 mai
Vrbas : Austria sau Ungaria — Tui 
cia ; Crvenka: Elveția — România sa 
U.R.S.S.; 25 mai, Subotica : Austria sa 
Ungaria — România sau U.R.S.S] 
Batea To.pola : Turcia — Elveția.

Din fiecare grupă se califică echid 
învingătoare. La 27 mai, la Belgr.-J 
vor avea loc semifinalele : echipa id 
vingătoare în grupa A cu cea dl 
grupa C și formația cîștigătoare dj 
grupa B cu cea din grupa D. Final 
este programată la 29 mai la Belgral 
In deschidere, se va juca meciul pen 
tru locurile 3—4 (Agerpres).


