
■; Marți în marea sală a pavilionului 
Expoziției economiei naționale, au 
continuat lucrările Congresului co
operativelor agricole de producție.

Miile de deleqați și invitați au sa
lutat cu căldură pe conducătorii de 
partid și de stat, la sosirea lor în 
sală.

Cea de a doua zi a Congresului a 
Început cu un cuvînl de salut adre
sat femeilor cu prilejul Zilei inter
naționale a femeii — 8 Martie. To
varășul Constantin Iftodi, președin
tele Consiliului agricol regional Su
ceava, care a prezidat ședința, a 
spus printre altele: .La Congresul 
nostru participă un număr însemnat 
de femei care, lucrînd cu hărnicie 
pe ogoarele înfrățite ale cooperative
lor agricole de producție, și-au cîști- 
gat stima și aprecierea tovară
șilor de muncă. Permiteți-ne, dragi 
tovarășe, ca de la tribuna Con
gresului, să vă aducem dumnea
voastră și prin dumneavoastră tutu
ror cooperatoarelor, tuturor femeilor 
din patria noastră, cele mai căldu
roase felicitări, urări de sănătate și 
noi succese în muncă și în viață*.

Alăturîndu-se felicitărilor și urări- 
Jftr transmise femeilor din patria 
noastră, cei peste 9 000 de partici
pant! la. lucrările Congresului au 
aplaudat cu căldură, îndelung.

Tovarășul Eugen Alexe, membru 
al Comisiei de organizare a Congre
sului, a prezentat apoi Raportul cu 
privire Ja proiectul de Statut al Casei 
Ide pep.sB la sistemul de pensio
nare a membrilor cooperativelor agri
cole de producție.

• BUCUREȘTI

CTUALITĂȚI

Liceu-

La Zagreb, intrecerea echipelor din grupa B
este mai echilibrată ca oricind

(Continuare în pag a 4-a)

I
Medvesciak ZagrebIFoto : Th. Roibu

susține 3 partide
IN PERIOADA PREGĂTITOARE

MUNCA ESTE DOTĂRILORVOLUMUL DE

Cuvântul specialistului

MATAȚ1E

Licol

Grupul șcclar 

.23 Annul'

zilele 
ștag- 
insu-

limită:
Dacă

cînd aproape 
amatori de

sezonul de iarnă, dar vara — la 
marile concursuri — sînt fără poftă 
de lucru și de întrecere, iar rezul
tatele așteptate nu apar.

Din discuția

oraș cu

• ÎN TRIBUNELE DE LA MEDVESCIAK O ATMO
SFERĂ CA PE... SAN SIRO • ECHIPA NOASTRĂ 
A LĂSAT O BUNĂ IMPRESIE • VACAR Sl-A RELUAT 
ANTRENAMENTELE • NE AȘTEAPTĂ DOUĂ JOCURI 

DIFICILE : CU AUSTRIA SI IUGOSLAVIA

al. îADU URZiCEANU, transmite prin telex:

GICA MANAFU - 
2:59,0 LA 200 M BRAS

in întrecerile concursului 
t primăvară desfășurate 

Galați, tînăra brasistă 
ca Manafu a parcurs dis- 
nța de 200 m în 2:59,0, 
azin de 25 m) cea mai 
Ină performanță româ- 
ască a anului. Alte re
ntate : D. Ungure^nu (14 
Li) 1:16,9 la 100 m fluture; 
| Dragu (16 ani) 1:12.1 la 
b m spate și 2:44.2 la 200 

spate ; V. Lupoaie (15 
li) 1:23,8 la 100 m bras ; 
ariana Bîrsan (13 ani) 
12,6 la 100 m bras. (T. Si- 
bpol-coresp.)
Le. 2 - c. s. școlar 
13 LA POLO (JUNIORI) ! 
In derbiul campionatului 
Icureștean de polo (ju- 
bri), S.S.E. 2 a întrecut 
I campioana tării, forma- 
I C.S. Școlar, cu 5—3. Au 
treat : Borza 2. Coșarcă, 
frica, Bivolu pentru în- 
fgâtori și Dumitra, lo- 
fcu, Constantinescu, pen
ii învinși. în cel de al

doilea meci : Steaua — Ra
pid 6—1 ! (C. Vasiliu — 
coresp.).

JOC DE VOLEI 
LA GALAȚI

în cadrul returului cam
pionatului republican, un 
interesant meci masculin 
de volei are loc astăzi la 
Galați, unde echipa locală 
Știința (seria I a catego
riei A), clasată pe locul 5, 
primește replica formației 
brașovene Tractorul, ocu
panta locului 3 in clasa
ment.
RESTANTĂ ÎN CAMPIO
NATUL ' FEMININ DE 

BASCHET
ORADEA 8 (prin telefon). 

Marți seară s-a desfășurat 
în localitate restanța Cri- 
șul — Știința București din 
cadrul campionatului femi
nin de baschet. Partida a 
constituit un plăcut spec
tacol sportiv și s-a în
cheiat cu victoria Științei. 
Scorul : 46—43 (22—24).
(I. GHIȘA — coresp. reg.)

C.S.M. CLUJ ÎN FINALA „C.C.E.“
LA TENIS DE MASĂ

Ieri, la Cluj, C.S.M.-V.S.C. Budapesta 
5-0 în semifinala „Cupei campionilor eu
ropeni" (masculin).

Echipa noastră a pierdut un singur s°t !
Citiți amănunte în pag. a 4-a

în continuarea dijeuțiilor au luat 
cuvîntul Gheorghe Almăjan, țăran 
cooperator din satul Berliște, re
giunea Banat, invitat la Congres, 
Alecu Crăciun, delegat al cooperativei 
agricole de producție din comuna 
Băleni, regiunea Galați, Ion Slănescu, 
prim-secretar al Comitetului regional 
de partid Oltenia, Gheorghe Guli, 
delegat al cooperativei agricole de 
producție din comuna Calaloi, regiu
nea Dobrogea, Suzana Gîdea, pre
ședinta Consiliului Național al Fe
meilor, Dumitru Stanciu, delegat al 
cooperativei agricole de producție 
din comuna Ghimbav, regiunea Bra
șov, Constantin Scarlat, ministrul in
dustriei chimice, Vasile Bărbulescu, 
delegat al cooperativei agricole de 
producție din comuna Scorniceșli, re
giunea Argeș.

Tovarășul Ion Iuga a prezentat apoi 
raportul Comisiei de validare, care 
a fost aprobat in unanimitate de Con
gres.

Au mai luat cuvîntul Maria Zidar 
delegată a cooperativei aoricole 
producție din satul Pău 
Maramureș, și Ion Com 
cooperativei 
din comuna Ci 
iești.

Partea a doi 
mineat 
Mihai 
de org
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Ezzzsizxi fes] desemnate 
echipele campioane la volei

• PITEȘTI: Au fort 
stabilite noile campioane 
ale regiunii Argeș la bas
chet : la băieți — echipa 
Liceului nr. 1. Ia fete — 
formația Liceulaî nr. 
ambele din Pitești.

> iteaza'

chet băieți — Licol _Ni- 
colae Bălcescu* 
Gheorghiu) ; ba
— Liceul nr. 36 
Manea’.

iția Liceu- 
și Cri-

returului 
de fotbal a 

neobservată, 
se îndreaptă 
către stadio- 
Medvesciak,

Pregătiri pentru campionatele 
de cros

Duminică se va desfășura în Capitală finala campio
natelor republicane de cros pe anul 1965. în vederea 
acestui important eveniment atletic alergătorii din 
toate colțurile țării s-au pregătit cu sîrguință. Fotogra
fia noastră înfățișează un antrenament al juniorilor 
clubului bucureștean Metalul, campioni la ediția tre

cută, care doresc să-și reediteze succesul

Discutam cu un coleg, mai 
trecute, despre sprint, despre 
narea lui, despre ușoara dar 
ficienta redresare din ultimii doi 
ani, despre factorii determinanți ai 
acestei situații.

Unul dintre acești factori era, 
după părerea lui. •. sala Floreas- 
ca II I

„Ani la rînd, gerul și viscolul, 
ploaia sau vintul, au făcut ca sala 
Floreasca să ne apară ca unica so
luție de pregătire. Dar pista ei 
(50 m) ne oferea, în principal, ca 
mijloc de antrenament, alergarea 
pe această distanță. Dată fiind 
scurtimea porțiunii de alergat, am 
căutat să realizăm o anumită tărie 
a antrenamentului, parcurgînd-o cît 
mai rapid, de un anumit număr de 
ori. Afară era ger, înăuntru cald, 
astfel că — de cele mai multe ori 
— ne rezumam Ia atît, plus citeva

exerciții de gimnastică. Deci iarna 
lucru de intensitate (!), vara de 
asemenea... Rezultatele unei astfel 
de orientări le cunoaștem !“

Din păcate, unii antrenori mai 
plătesc tribut acestei concepții des- avută am mai des

prins o serie de 
idei care nu sînt noi 
dar, găsesc eu, ex
trem de utile de 
aplicat:

pre antrenament. Am văzut, nu o 
dată, atleți care după obișnuitul 
concurs de duminică făceau la an
trenamentul de luni zeci de starturi 
și curse pe 50 m, cu toată forța, 
la cronometru- Ziua următoare o 
luau de la capăt, procedînd aproape 
identic. Și tot așa și în alte zile, 
la alte antrenamente. Acești atleți 
obțin unele rezultate de valoare în

• în perioada pregătitoare — 
care durează 5—6 luni — accentul 
se va pune pe VOLUMUL MĂRIT 
al unor mijloace cît mai variate. 
Pe măsura apropierii de data mari
lor concursuri, acest volum SE

ION VINTILÂ
antrenor

la Dinamo București
(Conlinuaie în pag. a 2-a)

• LAȘI: Sala Voința 
din localitate a găzduit 
întrecerile de volei din 
cadrul etapei regionale- 
Pe locul I — Liceul nr. 1 
.Cu za Vodă'-Huși la 
fete și Liceul nr. 3 «C. 

uzzi'-Iași la băieți.
a Robotă, coresp.

Echipa de rolei a Grupului școlar profesional „23 Au- 
țasl~ pentru a 5-a oară consecutiv campioană a Capitalei. 

Foto: P. Romoșan

• TURNU SEVERIN : 
La capătul unor meciuri 
viu disputate echipele 
Școlii profesionale a Uzi
nelor mecanice (băieți) și 
Liceului nr- 3 (fete) au 
fost declarate campioane 
ale orașului pe anul 1966. 
M. Focșan și Gh. lonifd 

corespondenți 

I
I
I

Zagreb, 
echipe în categoria 

începerea 
campionatului 
trecut parcă 
Toată atenția 
în aceste zile 
nul de iarnă 
situat în partea de nord- 
est a orașului, în umbra 
celor două turnuri înalte 
de cîte 102 metri, ale unei 
bătrîne catedrale datînd de 
la începutul secolului al 
XIII-lea.

Aci, zi de zi, mai ales 
la ora 19 cînd sînt pro
gramate jocurile echipei 
iugoslave, este o afluență 
extraordinară. Recordul de 
spectatori s-a înregistrat 
Ia meciul R. F. Germană— 
Iugoslavia, 
10000 de

hochei au luat loc în tri
bune.

Specialiștii prezenți Ia 
Zagreb consideră că în a- 
cest an grupa B a campio
natului mondial este mai 
echilibrată ca oricînd. lața 
ce spune conducătorul teh
nic al delegației elvețiene, 
dl. Friedl Mayer: „Numai 
echipa Angliei mi se pare 
sub valoarea grupei. In 
rest, echipele sînt de forte 
apropiate și la foarte pu
ține jocuri se poate merge 
cu un pronostic sigur. O 
dovadă o constituie și sco
rurile foarte strînse înre
gistrate pînă în prezent. 
Noi, elvețienii, am pierdut 
trei meciuri lâ 
3—4, 6—7, 2—3.
echipa R.F.G. a luat un 
avans care o poate face să

privească mai liniștită 
viitoarea desfășurare a tur
neului, în schimb pentru 
locul 2 cred că au șanse 
egale nu mai puțin de pa
tru echipe: România, Iugo
slavia, Norvegia și Austria. 
Echipa României este fără 
îndoială una dintre cel» 
mai puternice. Mi-a plăcut 
mai ales în partida ca 
Norvegia, pe care a cîști- 
gat-o pe cît de categoric, 
pe atît de meritat. O im
presie deosebită mi-au fă
cut portarul Dumilraș, fun
dașul Varga și cei doi 
frați Szabo, care — dacă

Joi sosește în țară e- 
chipa iugoslavă de polo 
Medvesciak Zagreb. Oas
peții vor susține trei 
partide în Capitală în 
care vor întîlni forma
țiile Rapid (vineri). Stea
ua (sîmbătă) și lotul de 
tineret (duminică).
• Ultimele întreceri 

ale concursului republi
can de primăvară re
zervate săritorilor au 
dat următorii cîștigă- 
tori: P. Decuseară
147,48 p (seniori), Meta
nia Treistaru 112.33 p 
(senioare), Mihai Coșco- 
vac 79,13 p, Măriuca Isă- 
cescu 77,10 p, Dieș Ion 
83,84 p (juniori), C. Ne- 
delcu 102,00 p, Doina 
Sâvuiescu 76,13 p, Tra
ian Schiîeru 66,65 p, Iri- 
nel Popescu 72,94 p (co
pii).



GARNET COMPETITION A£

'«1111111
Dinamovîștii Ch. Vilmoș și Marcela leampă

„Examene” pe gheața
I
I
I

campioni la 30 km și 10 km
patinoarului I

r PREDEAL, 8 (prin tele- 
'fon de la trimisul nostru). 
Ultimele două probe ale 
finalelor campionatelor re
publicane de schi-fond s-au 
desfășurat la Susai, pe o 
zăpadă grea și o ceață 
'densă. Deosebit de dispu
tată a fost cursa de 30 
km (seniori), în care Bă- 
descu și Cincu au condus 
cu schimbul majoritatea 
timpului, dar în final Vil
moș, care-i tatonase în 
permanență, i-a depășit și 
a realizat o meritată vic
torie. Deși zăpada și vre
mea au fost nefavorabile, 
partîcipanții la această di
ficilă probă au oferit o 
luptă pasionantă. In afara 
celor trei protagoniști ai 
cursei vom evidenția fru
moasa comportare a tineri
lor Sumedrea și Sfetea, 
care au dovedit că s-au a- 
propiat simțitor de valoarea 
seniorilor.

La fete, Marcela Leampă 
și-a adăugat încă un titlu 
la bogata ei colecție din 
ultimii ani. Manifestînd o 
netă superioritate, ea a 
învins detașat în proba de 
10 km. O surpriză plăcută 
a produs-o Doina Pomană, 
clasată pe locul secund, 
luljana Jlogozi, „abonată" 
de obicei la al doi
lea Ioc, a concurat sub valoarea ei și s-a 
clasat de abia a cincea.

Clasamente: 30 km seniori: 1. GH. 
VILMOȘ (Dinamo Brașov) Ih 44:29,0 
— campion republican; 2. Gh. Bădescu 
(Dinamo Brașov) 11144:34,0; 3. Gh. 
Cincu (A.S. Armata Brașov) Ih 46:14,0; 
'4. N. Bărbășescu (A.S. Armata Bra
șov) 11147:22,0; 5. St. Drăguș (A. S. 
Armata Brașov) lh 47:33,0; 6. N. Sfe
tea (Dinamo Brașov) lh 48:09,0; 7. 
Gh. Cimpoia (A, S. Armata Brașoy) 
lh 50:48,0; 8. N. Sumedrea (Tractorul 
Brașov) lh 51:16,0; 9. M. Stoian (A.S. 
Armata Brașov) lh 51:21,0; 10. M. Co- 
jan (Tractorul Brașov) lh 53:10,0; 
10 km senioare: 1. MARCELA LEAMPĂ 
(Dinamo Brașov) 42:38,0 — campioană 
'republicană; 2. Doina Pomană (Tracto
rul Brașov) 45:58,0; 3. Rodica Cimpoia 
(A.S. Armata Brașov) 46:36.0; 4. Mă
ria Băncilă (Tractorul Brașov) 47:24,0; 
5. Iuliana Bogozi (Dinamo Brașov) 
51:22,0; 6, Iolanda Balaș-Bodo (selec
ționata Gheorghieni) 55:11.0

GH. RUSSU-ȘIRIANU

M. Stoian, campionul țării la 15 km — categoria 
tineret, un element cu reale perspective.

Foto : P. Romoșan

1 TENIS

Ecaterîna Horșa și Gunther Bosch 
învingători în concnrsnriie 

din Capitală
In sala Steaua au luat sfirșit două 

competiții rezervate jucătorilor de te
nis fruntași.

„Cupa Steaua* a oferit lui G. 
Bosch (Progresul) a doua victorie in 
acest sezon, el clasîndu-se pe primul 
loc, neînvins. în turneul final, Bosch 
a cules trei victorii : 6—2, 6—4, 6—2 
cu C. Popovici; 6—3,6—4,6—1, cu G. 
Năstase ; 6— 1- 6—3, 7—5 cu Boaghe. 
Pe locurile următoare ale clasamen
tului final figurează, în ordine, Q Po
povici, C. Năstase <i Gh. Boagbe, fie
care cu cite o victorie, prim-: benefi-

terina Horșa (Progresul) și Iudit Dibar 
(Dinamo). După un meci dîrz disputat, 
Ecaterîna Horșa a obținut victoria cu 
6—4, 1—6, 7-5- (RD. V.)

in perioada pregătitoare 
volumul de muncă este notărilor

(Urmare din pag. 1)

MICȘOREAZĂ, crescînd în schimb 
INTENSITATEA execuției exerci- 
țiilor. Această evoluție, VOLUM-IN- 
iTENSITATE, este o problemă cheie 
a antrenamentului. Forțarea dictată de 
lipsa de răbdare duce aproape sigur 
la eșec ! Acumulările masive din pe
rioada pregătitoare nu se pot trans
forma peste noapte în calități înalte. 
Acest proces se desfășoară treptat, di
rijarea lui necesitînd atenție, răbdare» 
Competență, un permanent spirit de 
Cercetare și învățare și din practica 
personală a altor antrenori.

O în perioada competițională, cînd 
distanța dintre două concursuri este 
mai mare, recurgerea Ia mijloacele pe
rioadei pregătitoare este nu numai fără 
riscuri, dar chiar foarte binevenită. 
Se va întări astfel „baza de plecare*1 
spre un nou progres.

® Mancvrînd corect volumul mij
loacelor nu putem „da peste cap" un 
sportiv, cum se vorbește uzual- Cînd 
depășim limita (existența triunghiului 
„sportiv-antrenor-medic“ se impune) o 
reducere sau o scurtă pauză readuc 
rapid totul ia normal. Greșelile la ca
pitolul INTENSITATE se plătesc însă 
mult mai scump.

Executînd un mare volum de lucru, 
nivelul probelor de control nu scade. 
Două exemple din activitatea mea : 
JSSsrfae Mărăjescu, lucrînd un mare

volum de exerciții cu intensități reduse 
sau medii și-a îmbunătățit nu numai 
recordul personal la genuflexiuni 
(160 kg) ci și la 50 m plat (5,9 sec).

Vasile Dumitrescu a progresat la ge
nuflexiuni de la 90 la 130 kg și și-a 
realizat recordul personal la 50 m 
(6,2 sec).

în lunile noiembrie, decembrie și ia
nuarie» acești atleți nu au executat 
alergări cu viteză maximă pe 50 m 
decît o dată la 8 antrenamente, ceea 
ce este convenabil. Ca să mă exprim 
din nou în termeni uzuali „volumul 
nu afectează niciodată nervul*.

De altfel, elocvent este faptul că 
mulți sportivă concurează iarna fără 
nici o pregătire specială și obțin re
zultate ridicate. Multe dintre recordu
rile noastre de sală au fost realizate 
de sportivi care nu au pus nici un fel 
de accent pe pregătirea specifică.

S-a scris mult în ultimul timp, și 
pe merit, despre Ioana Petrescu- în- 
tr-adevăr, cine-i urmărește antrena
mentele de iarnă poate crede că are 
de-aface cu o autentică... semifon- 
distă. Dar vara se lămurește vălzînd 
rezultatele obținute la sprint ! Din 
fericire, în ultimul timp, exemple de 
acest fel sînt tot mai numeroase în 
atletismul nostru.

Așteptăm, deci, această cotitură de 
concepție Ia antrenori și atleți. Argu
mentele colegilor cu rezultate înalte 
nu lasă nici un dubiu în privința ade
vărului,

Trei dimineți la rînd, de vineri pînă 
duminică, zorile i-au găsit pe micii pati
natori în plină activitate pe gheața pati
noarului Floreasca. Se disputau întrece
rile dotate cu „Cup3 Constructorul", ade
vărat examen de sfîrșit de an pentru o 
serie de sîrguincioși elevi ai patinajului 
artistic din secțiile de performanță ale 
cluburilor bucureștene, ca și de la cen
trele de inițiere. Arbitri, antrenori și... 
părinți ai micuților sportivi au putut ve
dea, în evoluțiile
muncii de instruire 
unui sezon aproape 
neral, ar fi de luat 
ganizarea pe viitor a

acestora, rezultatele 
dusă pe distanța 
încheiat. In ge- 

în considerare or- 
mai multor compe- 
accent pus pe exer- 
ie majoritatea mi- 
arăiat că mai au

1

fC.
/r c

E, Categoria 
erei (SSE 2) 
Dinamo) 31,8 
Dinamo) 31,7

p_; 5. Mo-
22,4 p.; 6.

3 p. -v 7. Anca 
. Mihaela Fa-
. Brașoveanu 
ica Dubăsaru

8 ani 1. Aida.
2. Ioana Voia

)

1

v c^
d) 78,8

Mariana
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ICat. 11

T

(C^c ) 4 j.-, 3. Moaiei Szalea 1
(SSE • v 4 p- , 4. Gabnri» Ioo (SSE

’,0 P i Dota, Baria (Coostr.)
8*6,1 j rn. cat. i tn î. Du
ȚoArtFaș<-a ftCă.) 19,4 p.; 2. Ondia
Cel ea (Că-) 113 p : 3. Ciulin Min 1
(Că.) 9 8 P- Cat. 7—8 aii 1. Ciulin a
Grece p.. Cat. 9—10 ani 1. Mireea 1
Ion ISSE 2) 70,0 p.; 2. Cristizn lor .
dache (Comsiir.) 54,5 p.; 3. Marian
Maze: nai□o) 51,7 p. Coi. 11-12 ani .
1. Daa P: it (Cocstr.) 117^ p. ; 2. 1

T D—’ ? ir (Cocstr.) 110,9 p.; 3. .
Coste :-cu (SSE 2) 78j p.; 4. |

«m (SSE 2) 50,9 p. Pe .
echipe ria a revenit patinatorilor |
de Ia Corist:uctoruL armați de cei de -
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Unele lipsuri care frînează 
dezvoltarea natației cfajene

O GREȘELI DE CONCEPȚIE ÎN ALCĂTUIREA PLANURILOR DE ANTRE
NAMENT ® UN SFERT DE ORA NU POATE REZOLVA PROBLEMA PRE
GĂTIRII FIZICE GENERALE ® PRACTIC NU EXISTĂ O INDIVIDUALI- J 
ZARE A ANTRENAMENTELOR • CANTITATEA DE LUCRU HOTĂRĂȘTE 

SUCCESUL

Urmărind mai multe antrenamente ale înotătorilor și poliștilor (de toate 
vîrstele) din orașul Cluj, am constatat că în secțiile fruntașe lucrul planificat 
pe baza unei orientări metodice — care pînă nu de mult era considerat ca o 
„greutate" — a devenit astăzi realitate. Remarcabilă este și atmosfera de 
disciplină în care se desfășoară lecțiile de instruire la (3.S.M., S.S.E., Voința 
sau Știința.

La prima vedere s-ar părea că activitatea se desfășoară la nivelul cerințe
lor actuale. Dar, pătrunzând mai adine în detaliile procesului de pregătire a 
înotătorilor clujeni, am observat și o serie de lipsuri care frînează dezvoltarea 
natației locale și explică de ce o serie de tineri talentați nu se realizează, d 
ajung repede la plafonare.

Să pornim de la o eroare de concepție: antrenorii clujeni (Maria Benedek, 
A. Iordachi, A. Ardeleanu, G. Bogdan) prevăd în planul de antrenament exer
ciții de forță înaintea începerii lucrului specific în

DIN VIATA
SECflILOB

calităților de viteză, absolut necesare

apă, pentru perfecționarea 
tehnicii și dezvoltarea 
vitezei. Or, folosirea 
unor încărcături prea 
mari asupra aparatului 
locomotor influențează 
negativ posibilitatea de 
însușire corectă a ele
mentelor tehnice, ca 

i atît înotului cît și jocu-și dezvoltarea 
lui de polo.

In același timp, antrenorii consideră că un sfert de oră de lucru pe uscat 
Iziîeu lecției propriu-zise (care se efectuează și așa destul de rar) poate 

rezolva sarcinile multiple ale unei dezvoltări fizice generale! Lecțiile cu carac-^ 
:-?r exclusiv de pregătire fizică generală lipsesc cu desăvârșire din ciclul săp- 
tămînal prevăzut de planurile antrenorilor clujeni. Aceasta apare cu atît mai 
inexplicabil cu cît este știut faptul că tocmai perioada de iarnă este cea mai 
potrivită pentru asemenea preocupări. Și nimeni nu se poate pltnge că nu ar 

ri' -posibilități. Chiar lingă bazin se află sala de gimnastică, prin care 
inc: ăl orii clujeni ar trebui să treacă în fiecare zi. Dar nu o fac!

Deseori, sportivii care vin la antrenament intră direct în apă, fără să 
asigure mai întîi pregătirea generală a organismului (sistemul articular, mus- 

:r, respirator, circulator) pentru eforturile la care urmează să fie supus. 
1-Iai mult, antrenamentele nici nu încep cu obișnuitul raport, al cărui rol edu
cativ nu mai trebuie subliniat.

Și mai puțin explicabilă ni s-a părut metoda unora dintre antrenorii amin
tiți. care sfătuiesc pe tinerii pînă la 14 ani (băieți și fete) să lucreze cu 
încărcături prea mari (identice cu cele folosite de seniori) cînd se execută 
partea inaugurală a lecției de pregătire specifică. De altfel, nici în conspectele 
de lecții n-am întîlnit diferențieri de conținut pe sexe, grupe de vîrstă sau de 
talc are. Practic nu există o individualizare a pregătirii, lată de ce conside
răm că mai este încă mult formalism în întocmirea planurilor de antrenament 
c.l înotătorilor clujeni, că se ignorează o serie de principii fundamentale 
in pregătire.

Tot atît de importante apar și lipsurile privind cantitatea de lucru efec- 
:uat ce înotătorii clujeni. In marea majoritate ei parcurg cite 1 200—2 500 m 
la un antrenament, de 3—4 ori pe săptămînă. Asemenea distanțe nu mai 
reprezintă de mult o cantitate suficientă de lucru pentru obținerea perfor- 
munțelor de valoare mondială la înot. ț

Subliniind că de aceste lucruri se fac vinovați nu numai antrenorii res- 
.ci și secretarii cu probleme tehnice din cluburile în cauză, ca și 
:A:ii Consiliului regional al UCFS, care nu au controlat cum își des

fășoară activitatea secțiile de natație, trebuie să precizăm că fără o reme
dy -e grabnică a tuturor deficiențelor, sportivii clujeni nu vor putea să 
realizeze nici în acest an saltul calitativ așteptat de atîta vreme.

Este necesar ca în etapa actuală să se treacă imediat la organizarea me
todică a procesului de antrenament, care să cuprindă obligatoriu și exerciții 
pentru încălzire generală și 2—3 lecții săptămînale pe uscat, urmărindu-se 
îndeosebi pregătirea fizică generală. Totodată, antrenorii au datoria de a 
acorda o mai mare atenție cantității de lucru efectuat (ne referim'la mărirea 

.'(tontelor zilnice), intensității muncii și — în conformitate cu ^opacitățile 
funcționale ale sportivilor — selecționării exercițiilor privind mărirea forței^ 
dezvoltarea rezistenței și vitezei specifice. Doar în felul acesta ei vor putea 
aduce o contribuție mai măre la dezvoltarea natației în orașul Cluj.

CORNEUU RĂDUȚ 
secretar general al F. R. Natație

Săptămînă viitoare pe ecrane

Cu : liarion Ciobanu, Nicoiae Secârearw, Adriana Nicolescu, Maîei Alexandru, Emil Boita, 
Ion Besoiu, Constantin Codrescu, Felicia Chirifă, Gheorghe Trestian, Val Săndulescu, George 

Aurelian, Colea Râuto, Ștefan Miliâilescu-Brăila, Sandu Sticlaru
Imaginea : Nicu Stan ; Muzica : Tiberiu Olah ; Decoruri : arh. Marcel Bogos ; Sunetul : ing. 

Anyșavan Salamanian
în completare scurt metrajul
ȚARA HAȚEGULUI 

o producție a studioului Al. Sabia 
scenariul : Petre Tîrâu ; regia și imaginea : C. lonescu - Tonciu
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,Atem 
an-
Si

ținind seama de schimbarea ritmului și 
a direcției. Antrenamentul, 
intensitate și 
ridicate de-a 
încheie cu un

VORBA CU AUGUSTIN 
BOTESCU

amical de duminică

ale cărui 
ritm se păstrează uniform 
lungul a 90 minute 
joc aplicativ.

Au mai rămas 4 zile

A. NeaguFoto :

• In str. Dr. Staicovici, jucătorii 
Progresului au efectuat un antrenament 
de 80 de minute. Cu excepția lui Ioniță 
și Peteanu, accidentați, toți jucătorii au 
fost prezenți la antrenament.

Fotbaliștii echipei Progresul și-au reluat antrenamentele imediat 
întoarcerea din turneul întreprins in Iugoslavia. lată-i pe terenul din 

Dr. Staicovici, la antrenamentul de ieri.

® Pe terenurile bazei sportive Di
namo, același tablou, același ritm de lu- 

Dinamo București și 
se antrenează pe tere-

....." '..... ” ■■ -

pînă la primele jocuri oficiale
Iată-ne în pragul sezonului fotbalistic oficial. Astăzi, Ia Călan, se 

dispută primul meci din șaisprezecimile „Cupei", duminică vor avea loc 
celelalte 15, iar peste încă o săptămînă șe va da startul în mult așteptatul 
retur al campionatului categoriei A. Reporteri și corespondenți ai redacției 
au vizitat ieri cîteva stadioane. Pretutindeni au întilnit o atmosferă de 
muncă intensă, de seriozitate și multă, multă nerăbdare. Iată citeva scurte 
relatări:

F © T B A' E

cru. „Surorile", 
Dinamo Victoria, 
nuri separate.

După... dușul
(din meciul cu Steaua), Ivan, Fîrcălab, 
Popescu, Ghergheli, Haidu lucrează in
tens pentru completarea pregătirii lor, 
la care, față de ceilalți coechipieri, se 

lă în ușoară restanță.
ema antrenamentului; dezvoltarea 

îndemînării specifice, lucrul cu mingea

LA TELEFON ARADUL
Echipele arădene U.T.A. și Vagonul 

ie pregătesc intens în vederea jocu- 
ilor din' „Cupa României". Marți i-am 
răzut pa textiliști la un antrenament 
8e 120 *'■ minute, în care s-a urmă- 
it îmbunătățirea vitezei de execuție 
i de deplasare, a execuțiilor teh- 
lice specifice, pe posturi. Miercuri 
ptbaliștil vor face un nou antrena
ment de 90 de minute cu intensitate 
paximă. Printre sarcinile impuse jucă- 
brilor la acest antrenament figu- 
lează îmbunătățirea combinațiilor tac- 
tce între 3-4 jucători și a detentei 
tecărui fotbalist în parte.
I Antrenorul Reinhardt ne-a comunl- 
lat că fotbaliștii de la U.T.A. vor 
hai susține săptămînă aceasta un joc 
Icoală în compania juniorilor, iar vi- 
pri un ultim antrenament în care se 
la pune accentul pe finalizare. în

a=a

PRONOSPORT
Fronosportul continuă seria surpri- 

por concurs de concurs. Și etapa de 
rminică 6 martie a înregistrat o serie 
p rezultate surpriză, dintre care cele 
lai importante le considerăm victoriile 
aținute de Atalanta și Fiorentina în 
[ța lui Napoli și respectiv Milan. Iar 
Ieste surprize fac ca atractivitatea 
Incursului Pronosport să fie și mai 
pre.
lin programul concursurilor Pronosport 
I 11 și B 11 de duminică 13 martie, 
curează și 6 meciuri din „Cupa Ro- 
|mici“, în care își fac intrarea și e- 
lipele noastre de categoria A. In rest 
I întilniri din campionatul italian A 
I B-
iDar iată acest program :
I I. Jiul—Rapid (Cupa României) 
| II. Minerul Baia Mare—Petrolul

(Cupa României)
Dinamo Bacău—C.S.M.S. Iași

(Cupa României)
Metalurgistul Buc.—Steagul roșu 

(Cupa României)
Vagonul Arad — Dinamo București 

(Cupa României)

II.

:v.

® Despre 
Nicolae-Nicușor, consemnăm faptul 
la ora sosirii noastre, pe fețele tuturor 
curgeau broboane de transpirație. 
un antrenament „tare“ — ne-a spus 
trenorul formației Dinamo Victoria. 
băieții se comportă foarte bine*.

• Cu trei ore înainte de a lua avio
nul care i-a dus la Deva, fotbaliștii 
de Ia Steaua (care au azi la Călan me
ciul de „Cupă") au făcut un.antrena
ment de relaxare de 60 de minute pe 
stadionul Ghoricea 

con-i textiliști! 
t de jucători, 
iștilor de la Va- 
aceeași

partida de duminică 
tează pe întregul lot

Și în tabăra fotbali 
gonul domnește aceeași atmos
feră de muncă. Jucătorii, în frunte cu 
antrenorul Tema Jur că. privesc cu 
toată seriozitatea întilnlrea cu puter
nica echipă a dinamoviștilor bueu- 
reșteni. Pentru a avea o comportare 
cît mai bună în acest joc, ei parti
cipă zilnic Ia ședințe de pregătire. în 
planul lor din această săptămînă este 
prevăzut un antrenament pentru pre
gătire fizică și tehnică, iar pentru joi 
un meci. Iată formația probabilă a 
fotbaliștilor de la Vagonul Arad pen
tru meciul cu Dinamo București î 
Becker — Lenard, Mullroth, Boroș, 
Matușinca — Sweuunaer, Danileț, 
— Stănoaie, Cuteanu, Toma (Dem- 
brovschi), MacaveL

ȘT. IACOB - coresp.

VI. Clujeana — Progresul București 
(Cupa României) 

Cagliari—Milan 
Foggia—Torino 
Juventus—Spal 

Lanerossi—Varese 
I.azio—Atalanta 
Sampdoria—Fiorentina 
Napoli—Roma

VII.
VIII.

IX.
X.
XI.

XII.
XIII.

PREMII MARI LA CONCURSUL 
SPECIAL PRONOEXPRES DIN 

16 FEBRUARIE
Pronoexpresul atribuie săptămînal 

mari și numeroase premii.
Astfel, la 16 februarie, concursul spe

cial Fronoexpres a atribuit mii și mii 
de premii in obiecte și bani.

Menționăm cele 10 autoturisme, din 
tre care două au fost cîștigaie pe va
riante de categoria a 111-a.

La premiile obținute în bani s-au a- 
tribuit printre miile de premii și 2 clș- 
tiguri de cîte 119.451 lei.

Aceste succese deschid următoarelor 
concursuri Fronoexpres perspective din
tre cele mai frumoase.

/lubrică redactată la Loto-Pronosport.

Marți seară am avut o convorbire ca 
antrenorul echipei C.S.M.S., Acgastin 
Boteseu. Tema: programul de antrena
ment din această săptămînă.

— Am început săptămina eu o zi 
de... odihnă, deoarece duminică am ju
cat la Piatra Neamț cu Ceahlăul. Astăă 
după-amiază reluăm antrenamentele cu 
o ședință de pregătire în care vom pune 
accentul 
reglarea 
în regim 
prevăzut 
comotira 
rom urmări 
echipei.

L-am rugat pe interlocutorul nostru 
să ne comunice cîteva din concluziile 
pregătirilor de pînă acum.

— După mai multe meciuri susți
nute în compania echipelor de cate
goriile C și B, am constatat că nu sin- 
tem încă Ia nivelul din toamnă. O se
rie de jucători ca Matei, Cuperman, 
Ștefănescu si Stoicescu nu au 
forma sportivă necesară pen, 
actuală.

pe pregătirea fizică specifică, 
trasului la poartă, rezistenta 
de viteză. Pentru miercuri aia 
un meci de verificare cu Lo- 
lași din categoria C, în care 

cu precădere omogenizarea

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI CATEGORIEI B, EBIJIA 
1965-1966 (Seria 1)

Etapa a XIV-a, 3 aprilie
Progresul București — Metalul Tîrgoviște 
Metalurgistul București — Ceahlăul Piatra Neamț 
Oțelul Galați — Dinamo Bacău
C.F.R. Roșiori — Poiana Cîmpina
Progresul Brăila — (LF.R. Pașcani
Oltul Rm. Vîlcea — Dinamo Victoria București 
Flacăra

Vîlcea — Dinamo Victoria București 
Moreni — Știința București

Etapa a XV-a, 10 aprilie
București — Oltul Rm. Vîlcea
Pașcani — Progresul București 
Cîmpina — Flacăra Moreni

— Metalurgistul București

Știința
«.F.R.
Poiana
Dinamo Bacău
Dinamo Victoria București — Oțelul Galați 
Ceahlăul Piatra Neamț — C.F.R. Roșiori 
Metalul -

€.F.R. Pașcani

Tîrgoviște — Progresul Brăila
Etapa a XVI-a, J7 aprilie

Roșiori — (LF.R. Pașcani 
Moreni — Dinamo Bacău

București — Progresai București 
Oltul Rm. Vilceă — Metalul Tîrgoviște 
Progresul Brăila — Poiana Cîmpina

București — Dinamo Victoria București 
— Ceahlău] Piatra Neamț

Etapa a XVII-a, 24 aprilie
București — Flacăra Moreni

C.F.R. 
Flacăra 
Știința

Metalurgistul 
Otelul Galați

Metalurgistul ____ ___
Ceahlăul Piatra Neamț — Dinamo Victoria București 
Dinamo Bacău — Progresul Brăila
Progresai București — C.F.R. Roșiori 
Ofelul Galați — Știința București 
C.F.R. Pașcani — Oltul Rm. Vîlcea 
Poiana Cîmpina — Metalul Tîrgoviște

Etajm a XVIII-a, 1 mai
Dinaino Victoria București — Dinamo Bacău 
Știința București — Progresul Brăila 
Metalul Tîrgoviște — Metalurgistul Bueurești 
Oltul Rm. Vîlcea — Ceahlăul Piatra Neamț 
Poiana Cîmpina — Progresul București 
C.F.R. Roșiori — Oțelul Galați 
Flacăra Moreni — C.F.R. Pașcani

Etapa a XlX-a, 8 mai 
Progresul Brăila — Ceahlăul Piatra Neamț 
Dinamo Bacău — Metalul Tîrgoviște 
C.F.R. Pașcani — Dinamo Victoria Bucureșri 
C.F.R. Roșiori — Știința București 
Flacăra Moreni — Oțelul Galați 
Progresul București — Oltul Rm. Vîlcea 
Metalurgistul București — Poiana Cîmpina

Etapa a XX-a, 15 mai
Poiana Cîmpina — Oltul Rm. Vîlcea 
Progresul Brăila — C.F.R. Roșiori 
Ceahlăul Piatra Neamț — Dinamo Bacău

Tineretul școlar 
pc terenurile fle fotbal?
O mare întrecere fotbalisticii deschisă elevilor! intr-adevăr, anul a- 

cesta intre 12 martie și 17 iulie, Gonsilial General al UQPS, ia colaborate 
eu Ministerul Invătămintului, organizează „GUPA ORAȘELOR REȘEDINȚE 
DE REGIUNI". Avlnd în vedere importanta competiției, care angrenează 
pentru prima oară mase largi de elevi fotbalist! într-o întrecere organizată, 
am solicitai un interviu tov. ION ALEXANDRESGU, secretar general ad
junct al F. R. Fotbal și membru la comisia de organizare a întrecerii mai 
sus amintite.

— Care este scopul competiției ?
— .Cupa orașelor reședințe de re

giuni* va reedita pasionantele ți tra
diționalele întilniri interșco’.are, care 
au lipsit mai muiți ani și va permite 
— totodată — depistarea ți selecțio
narea unor tinere talente, atît de 
necesare echipelor noastre.

— Near interesa unele amă
nunte de organizare.

— în primul rînd, trebuie spus că 
această întrecere se organizează sepa
rat pentru școlile generale și separat 
pentru licee, scoli profesionale ți teh
nice de 4 ani, care primesc absolvenți 
ai școlilor generale. în competiția re
zervată școlilor generale au dreptul 
să participe elevii din clasele V-VI1I, 
care la data începerii anului școlar 
1965-66 nu împliniseră vîrsta de 15 
ani. în cealaltă întrecere — a liceelor 
ți a școlilor profesionale și tehnice de 
4 ani — participă elevi care la data 
începerii anului școlar nu împliniseră 
19 ani.

— în cîte efape se desfășoară 
„Cupa orașelor reședințe de re
giuni" ?

— în patru etape, după cum urmea
ză : pînă la 30 martie — etapa pe 
școală : pînă la 5 mai — etapa pe lo

pe 
fi-

calitate ; între 1 și 3 iulie — etapa 
zonă ; între 15 și 17 iulie — etapa 
aală.

Ie— Am dori unele precizări 
gate de condițiile de participare.

— La prima etapă (pe școală) par
ticipă echipele reprezentative ale cla
selor, la următoarea — echipele repre
zentative de școli, la etapa pe zonă — 
echipele campioane pe localitate (reșe
dință de regiune) și, în sfîrșit, la etapa 
finală, participă echipele clasate pe

Oțelul Galați
Știința București —» Metalurgistul București 
Metalul Tîrgoviște — Flacăra Moreni
Progresul București — Dinamo Victoria București

Etapa a XX la, 22 mai
Dinamo Bacău — Progresul București 
Oltul R m. Vîlcea — Metalurgistul București 
Oțelul Galați — Progresul Brăila
Dinamo Victoria București — Metalul Tîrgoviște 
Ceahlăul Piatra Neamț — Poiana Cîmpina 
Știința București — S.F.R. Pașcani
C.F.R. Roșiori — Flacăra Moreni

Etapa a XXIl-a, 59 mai
Flacăra Moren] — Oltul Rm. Vîlcea 
Progresul București — Oțelul Galați 
Metalul Tîrgoviște — Știința București 
G.F.R. Pașcani — Ceahlăul Piatra Neamț 
Metalurgistul București — C.F.R. Roșiori 
Frogresul Brăila — Dinamo Victoria București 
Poiana Cîmpina — Dinamo Bacău

Etapa a XXIII-a, 5 iunie
Oțelul Calați — Metalurgistul București 
'letalul ~ ~
Dinamo 
Dinaino 
Știința
Flacăra
Oltul Rm. \ îleea — Progresul Brăila

Etapa a XXEV-a, 12 iunie 
Ceahlăul Piatra Neamț — Metaiol Tîrgoviște 
Progresul Brăila — Flacăra Moreni 
Metalurgistul București — Progresul București 
" " " Fașcani — Dinamo Bacău

Cîmpina — Oțelul Galați 
Roșiori — Oltul Rm. Vîlcea
Victoria București — Știința București

Etapa a XXV-a, 19 iunie
— Dinamo Victoria București
— Oltul Rm. Vîlcea
— Ceahlăul Piatra Neamț

G.F.R. 
Poiana 
G.F.R.
Dinamo

RoșioriC.F.R.
Dinamo Bacău 
Flacăra Moreni
Poiana Cîmpina — Știința București 
Metalurgistul București — C.F.R. Pașcani 
Oțelul Galați — Metalul Tîrgoviște 
Progresul București — Progresul Brăila

Etapa a XXV l-a, 26 iunie 
Știința București — Dinamo Bacău 
C.F.R. Pașcani — Poiana Cîmpina 
Metalul Tîrgoviște — G.F.R. Roșiori 
Oltul Rm. Vîlcea — Oțelul Galați 
Ceahlăul Piatra Neamț — Progresul București 
Progresul Brăila — Metalurgistul București 
Dinamo Victoria București — Flacăra Moreni

locul I la faza precedentă. La fiecare 
etapă elevii vor fi însoțiți de profeso
rul care a pregătit echipa- Comisiile 
regionale de fotbal, precum și antre
norii echipelor din campionatele repu
blicane au datoria să urmărească și să 
spri-ine această importantă competiție.

— Ce prevede regulamentul la 
capitolul „condiții de desfășura
re'?

— în fiecare etapă jocurile se vor 
desfășura sistem eliminatoriu. Progra
marea și tragerea ta sorți se va fare 
prin grija comisiei de organizare. Du
rata jocurilor va fi de două reprize a 
30 de minute pentru echipele școlilor 
generale și două reprize a 40 de mi
nute pentru formațiile liceelor, școli
lor profesionale și școlilor tehnice de 
4 ani. Mai trebuie spus că jucătorii 
eliminați de pe teren pierd dreptul de 
a mai participa la restul meciurilor.

— Mai sînt și alte prevedei' 
în regulamentul acestei competiții ?

— Da, cum ar fi aceea care preci
zează că elevii cu medii sub 5 pe tri
mestrul premergător etapei respective 
sau la sfîrșitul anului școlar- nu sînt 
admiși în competiții.

— Cum vor fi stimulate echipele 
cele mai bune ?

— Secțiile de învățămînt regionale 
și Consiliile regionale ale UCFS vor 
acorda diplome echipelor clasate pe 
primele trei locuri la sfîrșitul etapelor 
pe zonă- De asemenea. Ministerul învă- 
tămîntului și Consiliul General al 
UCFS, prin F.R. Fotbal, vor acorda 
cupe și diplome formațiilor clasate pe 
primele trei locuri la faza finală.

Interviu consemnat de
G. NICOLAESCU

Tîrgoviște — G.F.R. Pașcani
Victoria București — Poiana Cîmpina 
Bacău — C.F.R. Roșiori

București — Ceahlăul Piatra Neamț
Moreni — Progresul București



(Urmare din pag. 1)
învingind pe V. S. C. Budapesta

gat al cooperativei agricole de 
ducție din comuna Cîrja, regiunea 
lași, Traian Gîrba, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului popular 
regional Crișana, P. I. Morozov, șeful 
delegației Uniunii Sovietice, care a 
salutat Congresul, Mihai Mișcov, 
delegat al Uniunii raionale a coope
rativelor agricole de producție Deta, 
regiunea Banat, Cen Ciao-sian, șeful 
delegației R. P. Chineze, care a salu
tat Congresul, Acad. Zaharia Stancu, 
președintele Uniunii Scriitorilor, 
Gheorghe Mîzgoi, delegat al coopera
tivei agricole de producție din co
muna Bătrîni, regiunea Ploiești, Ma
rin Vacikov, șeful delegației R. P. 
Bulgaria, care a salutat Conoresul, 
Constantin Popa, delegat al coopera
tivei agricole de producție din co
muna Dor Mărunt, regiunea Bucu
rești, Bruno Kiesler, șeful deleqației 
R. D. Germane, care a salutat Con
gresul, Mihai Bîrliga, delegat al co
operativei agricole de producție din 
comuna Roma, regiunea Suceava

După-amiază, prima parte a ședin
ței a fost prezidată de ing. Maria 
Cîrjan, delegată a Uniunii regionale 
a cooperativelor agricole de produc
ție Dobrogea.

Au luat cuvîntul Iosif Banc, mem
bru supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ion Miulescu, 
delegat al cooperativei agricole de 
producție din comuna Popești-Leor- 
deni, orașul București, prof. dr. Ko- 
loman Boda, șeful delegației 
Cehoslovace, care a salutat 
greșul, Mihai Mititelu, delegat 
cooperativei agricole de producție 
din comuna Nicolae Bălcescu, regiu
nea Bacău, scriitorul Siito Andras, 
l.lambro Duka, șeful delegației R.P. 
Albania care a salutat Congresul, 
Vasile Nemesniciuc, delegat al co
operativei agricole de producție din 
comuna Șipote, regiunea Iași, Emil 
Negruțiu, rectorul Institutului agro
nomic din Cluj, Jan Klecha, șeful de
legației R.P. Polone, care a salutat 
Congresul, Simion Dobrovici, secre
tar ăl Comitetului regional de partid 
Galați.

A doua parte a ședinței de după- 
amiază a fost prezidată de Ion Ni
colae, președintele Uniunii regionale 
a cooperativelor agricole de produc
ție — Oltenia, care a arătat că pc 
adresa Congresului au sosit aproape 
700 telegrame din partea unor coope
rative agricole de producție, gospo
darii agricole de stat și stațiuni de 
mașini și tractoare, stațiuni experi
mentale, din partea unor colective de 
muncitori, ingineri și tehnicieni din 
întreprinderi care produc mașini și 
utilaje agricole, precum și de la nu 
meroși țărani cooperatori. Telegra
mele cuprind urări de succes lucră
rilor Congresului și angajamentele co
operativelor agricole de a înfăptui 
hotăririle ce se vor adopta la Con-

să mulțumim 
au adm 
și să le

tovarășii

1

R.S.
Con- 

al

greș, de a spori continuu producția 
agricolă, vegetală și animală. între
prinderile se angajează să livreze a- 
griculturii tot mai multe mașini a- 
gricole de calitate superioară, îngră
șăminte chimice, de a îndeplini și 
depăși prevederile directivelor Con
gresului al IX-lea al partidului. Con
siderăm că sîntem în asentimentul dv. 
—- a spus vorbitorul
călduros tuturor celor care 
sat telegrame Congresului 
urăm spor la muncă

Au luat apoi cuvîntul 
Constantin Drăgan, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central al 
Sindicatelor, Mana Cîrjan, delegată 
a Uniunii regionale a cooperativelor 
agricole de producție —- Dobrogea, 
Andras Klenczner, șeful delegației 
R.P. Ungare, care a salutat Con
gresul, Petru Enache, prim-secretar al 
Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, Constantin Con 
stantinescu, delegat al Uniunii raio
nale a cooperativelor agricole de 
producție — Fetești, regiunea Bucu 
rești, Giăn Du Hoan, ambasadorii) 
R.P.D. Coreene în Republica Socia
listă România, care a salutat Con 
greșul, Vasile Malinski, guvernato
rul Băncii Naționale a Republicii So
cialiste România, Alexadru Czege, de
legat al cooperativei agricole de pro
ducție „Drapelul roșu" din Salonta, 
regiunea Crișana, Sugarragcia Ceden- 
dorjin, șeful delegației R.P. Mongole, 
care a salutat Congresul, Dumitru 
Dinișor, delegat al cooperativei a- 
gricole de producție din satul Goicea 
Mare, regiunea Oltenia.

Congresul a ales apoi în 
late Comisia de propuneri 
daturilor pentru Consiliul 
Naționale a cooperativelor 
de producție și pentru Comisia de re
vizie.

Lucrările Congresului continuă
★

După încheierea ședinței de dim) 
neață a avut loc, în prezența condu
cătorilor de partid și de stat și a co
lor peste 9 000 de delegați și invitați, 
solemnitatea înmînărli unor înalte dis
tincții. Pentru succesele obținute au 
fost acordate ordine ale Republicii So
cialiste România unor gospodării a- 
gricole de stat, cooperative agricole 
de producție și stațiuni de mașini și 
tractoare. De asemenea au fost con
ferite peste 2 000 de ordine și medalii 
unor cooperatori fruntași, specialiști 
din agricultură, lucrători ai uniunilor 
cooperatiste și ai consiliilor agri
cole.

Tovarășul Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Stat, în aplauzele pu
ternice ale celor prezenți, a înmînat 
înaltele distincții conducătorilor uni
tăților agricole decorate, felicitînd 
călduros colectivele decorate și u- 
rîndu-le noi succese pentru ridicarea 
pe o treaptă mai inaită a agriculturii 
noastre.

unanimi- 
a candi

Uniuni1 
agricole,

(Agerpres)
s.

C.S.M. Cluj s-a calificat in finala „C.C.E.“ la tenis de masă
CLUJ (prin telefon de la trimisul 

nostru). — Aproape 2000 de spectatori 
prezenți în sala Armatei au asistat ieri 
la întîlnirea dintre echipele C.S.M. Cluj 
și V.S.C. Budapesta, din semifinala 
„C.C.E.“ la tenis de masă. Numai 82 de 
minute le-au fost necesare jucătorilor 
clujeni pentru a elimina din competiție, 
cu categoricul scor de 5-—0 (un singur 
set pierdut), pe adversarii lor. Regretul 
publicului de a fi urmărit o întrecere 
atît de scurtă a fost compensat din 
plin de comportarea frumoasă și dc 
victoriile clare obținute de reprezen
tanții noștri în fața unor sportivi de 
certă valoare continentală.

învingătorii au impresionat prin pu
terea de luptă demonstrată pe par
cursul tuturor partidelor, prin precizia 
loviturilor, ca și prin tactica lor judi
cioasă. Trebuie să spunem că prevedeam 
o victorie a formației gazde, care 
o garnitură 
versarilor lor, 
ționa 
toate 
Dorin Giurgiucă 
mișcat

petițională (cu excepția concursului de 
Ia Lubeck), Radu Negulescu a de
monstrat că rămîne același jucător util 
echipei. Anticipînd în peimanență in
tențiile adversarilor, sesizînd părțile lo» 
slabe, el a cucerit fără dificultate două 
victorii mult aplaudate.

Deși au intrat deciși să facă totul 
pentru a se califica în finala „G.C.E.“, 
oaspeții nu au reușit să dea o replică 
viguroasă, din cauza hotăririi cu care 
au acționat sportivii români.

Iată rezultatele tehnice : Giurgiucă—-
Kovacs 2—0 (16, 16) : Reti—Roszas

2—1 (9, —19, 17), Negulescu—Berc- 
zik 2—0 (17, 16), Giurgiucă—Roszas 
2—0 (17,19), Negulescu—Kovacs 2—0 
(12, 16).

în urma acestei victorii, C.S.M. Clui 
urmează să întîlnească în finala celei 
de a Vl-a ediții a „C.C.E." pe învingă- 
toarea din meciul Lokomotiva Brno— 
S. C. Leipzig. Pentru prima oară în 
istoria acestei competiții finala se 
va juca tur-retur.

C. COMARNISCHI

a echipelor 
îndoială 
ar mai

loc 
pu-

(Urmare din pag.

s-ar alcătui o selecționată 
din grupă — ar avea fără 
ca titulari. In afară de ei
tea candida Pană și Ionescu“.

Aprecierile specialistului elvețian ne 
bucură. Să sperăm că viitoarele noastre 
partide le vor confirma.

Mîine- jucăm cu Austria, care prezintă 
o formație cu trei linii de valoare e- 
gală, dup* care ne așteaptă cel mai 
greu examen din cele rămase, cu Iugo
slavia. Meciul este cu atît mai dificil 
cu cît gazdele joacă în fața unui pu
blic care știe să-și încurajeze echipa 
cu o înflăcărare cum n-am mai văzut 
la nici o altă competiție sportivă. Pe 
stadion, atunci cînd evoluează echipa 
iugoslavă domnește o atmosferă cu ni
mic mai prejos decît cea de la meciu
rile lui Internazionale de pe stadionul 
San Siro... Luni seara, la Jesenice, e- 
chipa țării gazdă, frenetic sprijinită de 
public, a recuperat un handicap destul 
de greu. Conduși cu 2—0 de elvețieni 
după prima repriză, hochei-știi iugoslavi, 
care se aflau acasă în cel mai deplin 
sers al cuvîntului (12 dintre ei sînt 
din Jesenice, motiv pentru care a și 
fost programat aci acest joc dificil 
pentru echipa iugoslavă) au luptat cu 
toată dîrzenia pentru < cîgtiga pînă la 
urmă cu 3—2. Și nu 5—2 cum s-a co
municat inițial la Zagreb și cum am 
transmis ieri noapte la redacție. Ori
cum, echipa iugoslavă, clasată anul 
trecut pe ultimul loc în grupă la Tam- 
pere (Finlanda) este revelația turneu
lui. Antrenorul cehoslovac Bubnik a

realizat lucruri frumoase, omogenizînd 
formația, imprimîndu-i un stil de joc 
propriu și asigurîndu-i mai ales 
cepțională pregătire fizică.

Jucătorii noștri așteptă ambele 
cu calm și încredere. Mai ales 
antrenamentul dc azi dimineață 
patinele, pentru prima oară de la acci
dent, și fundașul nostru Vacar, care a

o ex-

jocuri 
că la

a pus

alinia 
mai omogenă decît a ad- 

dar maniera de a ac- 
a sportivilor clujeni a depășit 

așteptările, entuziasmîndu-ne 
s-a arătat sigur, s-a 

bine Ia masă, a combinat cu 
mult tact loviturile tăiate cu cele de a- 
tac decisiv, a folosit deseori și cu suc
ces serviciile scurte — tăiate, a inter
calat eficace topspinul în acțiunile sale, 
în funcție de adversar. Adalbert Reti 
a susținut un singur meci (cu Roszas), 
foarte important însă pentru întreaga 
întîlnire. Victoria lui a dat' aripi co
echipierilor pentru următoarele partide, 
deschizând calea unui succes net. El 
a avut mereu inițiativa și a cîștigat 
majoritatea punctelor prin „forhanduri“ 
foarte tari și bine dirijate. După o ab 
sență de zece luni din activitatea com-

Alexandra Nicolau participă la turneul internațional
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de șah de la Belgrad
In capitala Iugoslaviei începe o im

portantă competiție șahistă internațio
nală: Turneul feminin de șah orga
nizat cu prilejul Zilei internaționale 
a femeii — 8 Martie. La această în
trecere, țara noastră este reprezenta
tă de maestra internațională Alexan
dra Nicolau, campioană a României.

Pe lista invitatelor la turneu figu
rează alte nume binecunoscute în are
na șahistă internațională, în frunte 
cu campioana mondială Nona Gaprin- 
dașvili (U.R.S.S.). Se remarcă, de a- 
semenea, •maghiara Bilek, olandeza

suferit o entorsă în prima repriză a 
primului meci și a fost astfel forțat 
la o pauză de patru zile. Dorința vie 
a tuturor este să reprezinte cît mai bine 
culorile țării și să se claseze în final 
pe unul din locurile fruntașe ale acestei 
dificile competiții hoclieisticc.

ZAGREB, 8 martie 1966.

CALEIDOSCOP

După pista de asfalt, șosea și zgură, cursele de mo
tociclete au început să fie organizate și pe gheață, oferind 
întreceri foarte spectaculoase.

La Leningrad a avut loc recent semifinala campiona
tului mondial în această ramură sportivă. In fotografie : 
luptă la viraj.

Vreeken, Eretova (Cehoslovacia), pre
cum și un puternic lot de șahiste din 
țara gazdă: Milunka Lazarevici, Vera 
Nedelkovici, Katia Iovanovici, Tereza 
Stadler ș.a.

întrecerile au loc în sala de festi
vități a hotelului „Slavija"-

Atletul de culoare John Thomas se 
menfine în fruntea săritorilor ameri
cani. Duminică, în cadrul campiona
telor de atletism pe teren acoperit ale 
S.U.A., el și-a adăugat încă un titlu, 
cîștigînd „înălțimea" cu o săritură de 

' 2,13 m

IL1E NĂSTASE L-A ÎNVINS

HELSINKI. ■— în localitatea Lahti 
(Finlanda) s-a desfășurat un concurs 
internațional de sărituri de la trambulină. 
Victoria a revenit finlandezului Niilo 
llalonen cu 220,1 puncte, săriturile sale 
măsurînd 77 m și 80 m. l’e locurile ur
mătoare s-au clasat dublul campion 
mondial Bjom Virkola (Norvegia) cu 

79 m) și Horst 
cu 214,9 puncte

PE AMERICANUL
IN TURNEUL DE TENIS DE LA CAIRO

220 puncte (77 ni și 
Quek (R. D. Germană) 
(78 m și 79,5 iu).

★

AMSTERDAM, 
fotbal a Olandei 
vest-gemiană Eintracht din Frankfurt 
pe Main, cu 4—1 (l—1).

Selecționata de 
învins formația

PATINATORII japonezi 
. sînt cunoscuți ca buni spe

cialiști ai probelor de 
sprint. Iată de ce federa
ția suedeză de patinaj l-a 
angajat pe japonezul Su
zuki (campion mondial pe 
distanța de 500 m în 1964 și 
1965), ca antrenor al repre
zentativei naționale de pa
tinaj viteză. Suedia posedă 
buni fondiști ai pistelor de 
gheață, dar prea puțini 
sprinteri.

„SORA MAI MICA a atle
tismului", cum a fost de
numită activitatea atletică 
pe teren acoperit, nu este 
chiar atît de... tînără. In 
1891, clubul New Yorker 
Athletic a organizat primul 
concurs de sală, iar anul 
acesta, la Albuquerque, s-a 
disputat cea de a 68-a edi
ție a campionatelor națio
nale de atletism pe teren 
acoperit ale S.U.A.

PARE CURIOS la prima 
vedere, dar nu Canada ci 
U.R.S.S. este țara cu cei 
mai mulți hocheiști din 
lume : 250 000. Urmează în 
acest clasament ,,patria:‘' 
hocheiului, Canada, cu 
220 000 hocheiști, apoi Sue-

dia..'(105 000) și Cehoslovacia 
(75 000).

IN ULTIMII 40 DE ANI, 
din țările Americii de Sud 
au emigrat în Europa peste 
500 de fotbaliști. Primul 
loc în acest „exod” ii ocu
pă Argentina, cu 234 jucă
tori plecați în țările euro
pene, iar pe locul doi fi
gurează Brazilia, cu 196.

NU MAI PUTIN de 48 
cicliști italieni sînt în mo
mentul de față șomeri. 
Printre aceștia se află Ca- 
gliani Bongioni, campion 
mondial (amatori) în 1962 
și Zanin, campion olimpic 
în 1964» la Tokio.

ÎN R. F. GERMANA a 
fost depistat un halterofil 
care, la vîrsta de 15 ani, 
obține performanțe meri
torii la categoria grea. 
Rudy Mango are o greuta
te de 97 kg și înălțimea de 
1,79 m, iar rezultatul său 
maxim atinge aproape 400 
kg (la total). Tînărul halte
rofil nu beneficiază de 
condițiile necesare pregă
tirii, el trebuind să se an
treneze într-o sală impro
vizată, un fost garaj.

CAIRO 8 (prin telefon). — Turneul 
internațional de tenis de la Cairo a 
continuat cu disputarea probelor indivi
duale. Jucătorii români au obținut în 
primele tururi unele rezultate valoroase. 
Tînărul Ilie Năstase a debutat cu o fru
moasă victorie asupra jucătorului Abdel 
Kaham Mohamed (R.A.U.) cu 6—3, 4—6, 
6—3, pentru ca apoi — în turul doi la 
simplu masculin — să-1 elimine cu 6—0, 
4—6, 6—4 pe unul din cei mai buni ju
cători americani, component al echipei
S. U.A. pentru „Cupa Davis“, Marty Ries- 
sen. Acesta figura cap de serie al tur
neului cu nr 4. I. Năstase întîlnește în 
sferturile de finală pe Ion Tiriac, care 
l-a învins pe Badr El Din (R.A.U.) cu 
G—2, G—3. Celălalt tenișman român, PC 
Mărmureanu, a pierdut la Ismail Tefei 
(R.A U.) cu 0—6, 5—7. La dublu. Țiriac 
și maghiarul Gulyas, s-au calificat în 
semifinale, după victorii asupra cupluri
lor Mont-renaud. Paul (Franța) 6—3, 9—7 
și McManus (S.U.A.), Kalogheropoulos 
(Grecia) 6—1, 4—6, 6—2. De notat că în 
proba pe echipe — „Cupa Națiunilor" — 
Țiriac învinsese pe campionul sovietic
T. Lejus cu 6—2, 6—3.

Campionatul mondial de hochei 
grupa A

Ieri, echipele care participă la jocu
rile grupei A și-au disputat cea de a 
IV-a etapă. S-au înregistrat rezulta
tele: U.R.S.S. — Finlanda 13—2 (5—1, 
4—1. 4—0); Suedia — Polonia 8—2 
(5—0, 2—2, 1—0); Cehoslovacia — 
S.U.A. 7-4 (1—3, 5-0, 1—1).

In urma acestor jocuri, clasamentul 
primei grupe are 
rație:

următoarea configu-

1. U.R.S.S. 4 4 0 0 42: 3 8
2. Cehoslovacia 4 4 0 0 27: 6 8
3. Canada 3 3 0 0 22: 3 6
4. Suedia 4 3 0 1 20: 8 6
5. R.D. Germană 3 1 0 2 4:17 2
6. Polonia 4 0 0 4 4:28 0
7. S.U.A. 4 0 0 4 7:31 C
8. Finlanda 4 0 0 4 5:35 (
La ora cînd închidem ediția se des

fășoară meciul Canada — R.D. Ger-
mană.
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