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Pe teme Pași înainte, dar prea mărunți.

actMale DESPRE CE A FOST SI CE SPERĂM CĂ VA FI
1

In campionatul feminin de handbal
— Trei antrenori ne împărtășesc părerile lor

c mai despart puține zile
i campio-Ne mai despart pi 

de data reluării 
natelor republicane de 
handbal. La 2 aprilie, echipe

le fruntașe 
minine — vor reîncepe lupta 
pentru titlul de campioană na
țională și, în general, pentru nn 
loc cit mai bun în clasament. 
Pînă de curînd echipele s-au 
găsit în etapa jocurilor de pre
gătire și verificare, menite să 
arate „retușurile" care mai sînt 
de făcut în pregătire și să cris
talizeze formațiile de bază.

O vie activitate domnește în 
rîndurile formațiilor feminine 
din prima serie a categoriei A, 
care — după cum se știe — 
și-au încheiat prima parte a 
campionatului în luna februa
rie. Ce concluzii s-au desprins 
după consumarea celor 9 etape 
feminine ? Problema interesea
ză cu atît mai mult cu cît

masculine și fe-

handbalul nostru feminin și-a 
pierdut poziția fruntașă deți
nută mulți ani pe plan inter
național. Și această poziție tre
buie recîștigată.

Ne-am gîndit că nimeni nu 
va putea elucida mai bine a- 
ceastă problemă decît cei direct 
interesați. In acest scop ne-am 
adresat la trei din antrenorii e- 
chipelor fruntașe cu următoarele 
întrebări :

1. CUM APRECIAȚI NIVE
LUL LA CARE S-A DESFĂ
ȘURAT PRIMA PARTE A 
CAMPIONATULUI ?

2. CONSIDERAȚI CĂ 
FĂCUT PROGRESE IN 
GĂTIRE ȘI JOC?

8. CE PĂRERE AVEȚI
PRE EVOLUȚIA TINERELOR 
JUCĂTOARE ?

Iată răspunsurile primite :

PROGRESE INDIVI
DUALE, DAR NU Șl 
ANSAMBLU

IN

VnlpihnlițfpiP 5coala sportivă de elevi nr. 2 din Capitală, voleiul -t
UlulUalloLCIC ce| feminjn/ mai ales — s-a afirmat, de cîțiva ani, prin rezuk

rlP IP ^msiîî QnnrtiVP ta*e remarcabi!e : titluri de campioane ale concursurilor
UC u Outlaid opUI Lila republicane rezervate acestor școli, locuri fruntașe în com-

rlp pip wî nr O petițiile organizate la nivelul juniorilor. Aici, numeroase tinere
■ bat la porțile consacrării, bine îndrumate de antrenorul Nicolae

Humă, care, cu migala-i cunoscută, șlefuiește talentele, deschizîndu-le drum larg către sportul 
de performanță.

Fotografia noastră îl înfățișează pe prof. Humă, în plină activitate...
foto : Aurel Neagu
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PRE-
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ÎNSEMNĂRI

Profil băimărean

VICTOR CH1ȚA (Universita
tea Timișoara) :

1. Nivelat de joc, compa
rativ ca alte ediții ale cam
pionatului a fost mai scăzut. 
Aceasta din cauză că la majo
ritatea echipelor există lacu
ne In pregătirea fizică multi
laterală și specială. Consecin
ța ? Partidele s-au disputat 
lntr-un ritm lent, a lipsit jocul 
„exploziv**, cu contraatacuri 
rapide. De asemenea, in com
ponenta echipelor noastre nu 
intră Încă, In suficientă mă
sură, jucătoare cu forță de a- 
runcare, motiv pentru care rea
lizarea punctelor se face mai 
mit In urma unor acțiuni de 
pe pivot sau din lovituri de 
la 7 m.

2. Cu toate acestea, <m 
putut constata o ușoară creș
tere In pregătirea tehnică, In 
însușirea unor procedee speci
fice la unele jucătoare. Pot 
fi date ca exemplu In această 
privință Nicolae și Dobîrceanu 
(Univ. București), Soos (Mu
reșul), Gheorghe și Băicoianu 
(Rapid), Bratle și Arghir (Lie. 
nr. 4 Timișoara), Oancea (Rul
mentul Brașov), Moșii. Nemet 
și Secheli (Univ. Timișoara).

Amenajarea de terenuri simple 
în orașul Sibiu

.. .Stăm aici, în camera asta supraîncălzită, cifiva oameni. 
E destul de tîrziu și, după-amiază, unii dintre noi ne vom 
reînti/ni la o ședință. Dar nimeni nu se uită la ceas, nici 
unul nu e grăbit. Obiectul discuției e o pasiune comună ■■ 
sportul. Și atunci...

Intr-un colocviu despre sport, planurile discuției se 
interferează. Alături de „lucrurile la zi", se Iac releriri 
la trecut, confesiunile alternează cu expuneri laconice ale 
unor date sau cifre din realitatea imediată. Asociația Chi
mistul de pe lingă Combinatul chimico-metalurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej" are o pondere aparte în viata sportivă 
băimăreană. Poate impune și prin numărul membrilor săi: 
2 475. Președintele, Constantin Sulea. îl rostește fără nici o 
ezitare, ca pe un lucru pe care-l știi toarte bine. Con
stantin Șulea este director-adjunct al combinatului. Cazul 
nu e particular. Sînt multe asociații în care oamenii s-au 
gîndit să aleagă în consiliu conducători ai întreprinderii: 
directori, ingineri șeii sau contabili șeii. Se întimpiă Insă 
ca uneori după alegeri, intrind in biroul unuia dintre 
ei să încerci sentimentul de jenă propriu situațiilor 
în care Iți dai seama că deranjezi pe cineva, că ești 
un fel de oaspete nepoftit și mai ales... neașteptat. 
Aici la Chimistul lucrurile stau dimpotrivă. „Cind eram 
tînăr — confesează Constantin Sulea — jucam totbai. volei. 
Nouă, tuturor de aici, ne place sportul. Aș vrea să spun 
că anul trecut, la competițiile organizate in cadrul asocia
ției, au participat peste 2 000 de oameni. S-a jucat fotbal, 
volei, tenis de masă, șah... Se practică pe o scară largă 
tirul, schiul... Campioni de fotbal ai asociației sînt băieții 
din echipa Garajului..." Și referirile sînt însoțite de toto- 
gralii, gratice, liste de concursuri... Poate că aparatul 
de fotografiat n-a fost un „ROBOT", poate că cel care-l 
mhnevra era un amator. „Pozele" n-au ieșit tocmai bine. 
Nu-s bune pentru ziar, dar conțin în ele mărturia unui 
fapt împlinit, iar pentru interlocutorii mei au valoarea 
inestimabilă a unor amintiri de la locul unde se întîlniseră

(Continuare în pag. a 2-a)

Profitînd de timpul prielnic, consiliile asocia
țiilor sportive din orașul Sibiu au hotărît să ame
najeze terenuri simple necesare activității sportive. 
Astfel, consiliul asociației sportive Tînărul muncitor 
(președinte ing. Radu Breabăn), de pe lingă 
grupul școlar profesional Independența, a început 
amenajarea, în imediata apropiere a școlii, a unui 
microstadion, care va cuprinde un teren de fotbal, 
unul de volei, o pistă de atletism cu trei culoare, 
precum și o groapă pentru sărituri. Avînd spri
jinul consiliului asociației sportive și lucrînd sub 
conducerea profesorilor de educație fizică Dumi
tru Dobrescu și Constantin Pîrvu, elevii au trecut 
la defrișarea fostului maidan.

La terenul Ș.S.E. este prevăzut ca pînă la vară 
să se termine pista de atletism de 100 m cu patru 
culoare, necesară pregătirii atleților școlari sibieni.

Din inițiativa consiliului asociației sportive 
Dumbrava (președinte Kurt Hiinig) s-a amenajat o 
arenă de popice, un teren de volei precum și un 
poligon de tir. Aceste amenajări sportive au fost 
efectuate de membrii UCFS, care au prestat cu 
acest prilej peste 2 600 ore muncă patriotică.

Organele și organizațiile UCFS se preocupă fi

de renovarea terenurilor. Terenul Metalul, de exem
plu, a fost reamenajat în toamna anului trecut, 
începînd cu gazonul și terminind cu instalații!» 
sanitare. In prezent, la stadionul Voința se lu
crează la împrospătarea zgurei de pe pista de atle
tism și dirt-lrack. De asemenea, terenul de fotbal 
a fost nivelat, iar gazonul a fost completat; tere
nul de handbal a fost refăcut și în prezent se află 
în cele mai bune condițiuni, astfel că in noul sezon 
aici vor avea loc partidele din campionatul cate
goriei A. Și la terenul sportiv Luceafărul s-au e- 
fectuat reparații: o parte din zgura veche a fost 
înlocuită, așternîndu-se alta zgură proaspătă, tri
buna de lemn a fost reparată în locurile unde pre
zenta deteriorări. De asemenea, s-a mărit debitul 
de apă pentru vestiare, prin mărirea capacității 
bazinului de depozitare a apei.

Nu aceleași lucruri bune se pot spune despre 
terenul h. S. Electrica (președinte Victor Petrovici). 
Aici, cele trei terenuri — două de fotbal și unul 
de volei — sînt denivelate, 
amenaja o pistă de atletism 
nici vorbă să înceapă.

Deși aici s-ar putea 
de 400 m lucrările

ILIE IONESCU - coresp.

VALENTIN PĂUNESCU

Atletii de Ia Clubul sportiv școlar la un antrenament 
pe „Tineretului'

IN AER LIBER
RAID»ANCHETA

DRUM LA STA
DIONUL TINERETULUI

LA STADIONUL DIN STRADA 
DR. STAICOVICI

(Continuare în pag. a 3-a)

LIT
BASCHET : 20-24 APRILIE, TURNEUL FINAL

LA FETE

T I
format din Gh. Stoiciu, I. Baciu, 
L. Buha, I. Gabor, FI. Ciorcilă, 

, sub condu-
Birou! federal a stabilit ca turneul final al 

campionatului republican feminin de baschet, 
ediția 1965—19C6. să se desfășoare între 20— 
24 aprilie la Cluj, cu participarea primelor 
șase echipe.

LUPTĂTORII ROMÂNI SUSȚIN ÎNTÎLNIRI 
INTERNATIONALE ÎN BULGARIA

Șl UNGARIA
Intre 2—4 aprilie luptătorii noștri participă la 

două confruntări internaționale. Formația de ti
neret va evolua în Bulgaria, iar patru sportivi 
de la „greco-romane“ și trei de la „libere” vor fi 
prezenți la un turneu de verificare la Budapesta. 
Lotul de tineret condus de antrenorul emerit L

Cornaanu este
Gh. Gheorghe, x. uxuur,
N. Neguț, C. Bușoiu. ta Budapesta, _  _____
cerea lui I. Cernea vor face deplasarea c. Tur
turea, I. Alionescu, s. Popescu si I. Vaideș — 
— la „greco-romanet — și Al. Marmara, p. Co- 
man, P. Poalelungi — la ^libere”.

RETURUL LA HANDBAL ÎNCEPE SIMBÂTA
Campionatele republicane de handbal își 

vor începe returul sîmbătă cu meciurile Ra
finăria Teleajen—Univ. București (m), Trac
torul Brașov—Dinamo Brașov (m) și Tractorul 
Brașov—Rulmentul Brașov (f). Meciurile 
București vor avea Ioc duminică 
renul progresul; de la ora 10; în ordine : 
Progresul—Partizanul roșu Brașov, 
Voința Odorhei și Univ.—Confecția) 
terenul Dinamo; de ta ora 16 (Dinamo—Dina
mo Bacău).

din 
pe te-
Rapid— 
și pe

E) upă nenumărate alternante cu 
L-A care și-a satisfăcut pe deplin 
„capriciile**, primăvara pare că s-a 
statornicit pe meleagurile noastre, 
iar soarele, ca un veritabil „at
let cosmic** își aruncă sulițele-i
către atletii tereștri, dîndu-le ast
fel speranțe de evadare din sala
Floreasca 11.

Iar noi, știind că mai sînt doar 
cîteva zile pînă la primele con
cursuri în aer liber (la 10 apri
lie este programată etapa pe a- 
sociatie din cadrul campionatelor 
republicane de seniori și juniori), 
ne-am propus să vedem dacă pre
gătirea bazelor pentru competiții 
se află într-un stadiu corespun
zător. Și, ca atare...

Lurrările de amenajare a pis- 
. efectuate în lunile februarie 
martie, au fost terminate, și 

la 14 martie pista a fost dată 
în folosință. La vestiare am ni
merit în toiul unei febrile ac
tivități de finisare. Prin desfiin
țarea unui perete despărțitor a 
fost mărită, de aproape două ori, 
capacitatea vestiarelor, pereții de 
lemn au fost tencuiti sau placați 
pe dinăuntru, iar pe dinafară au 
fost vopsiți în culori foarte plă
cute. Din păcate, dușurile sînt 
situate într-un alt corp de clă
dire pe partea opusă a pistei. 
Aceasta înseamnă că pînă în 
1968 (cînd este prevăzută în pla
nul Ministerului Tnvătămîntului 
construirea unei noi și moderne 
clădiri pentru vestiare. dușuri 
etc.) atleții vor continua să facă... 
naveta 1

Tovarășii I. Albon, directorul 
A B.S.S., și I. Mirițescu, directo
rul stadionului, care ne-au con
dus, ne-au spus că în vara aceas
ta vor fi efectuate lucrări de 
mărire a capacității dușurilor, 
prin schimbarea cazanelor.

s-a lucrat intens în prima 
a lunii martie, reușindu- 

se dea In folosință pista

Aici 
decadă 
se să 
stadionului. La data vizitei noas
tre se mai aștepta doar un trans
port cu nisip pentru egalizarea 
nivelului nisipului din gropile do 
sărituri cu cel al pistei de elan. 
Intr-o clădire modernă, construită 
anul trecut, se află vestiarele, du
șurile, cabinetul medical. (Con
ducătorul bazei Progresul, tov. 
Roman, a ținut să remarce insta
lația specială de iluminat pentru 
pista de atletism. Aceasta va 
permite efectuarea antrenamentelor 
pînă seara tîrzîu și — de ce nu? 
— chiar organizarea de concursuri 
„în nocturnă*.

RAPIDUL PE TEREN 
PROPRIU !

La pista stadionului Rapid din 
Giulești s-a lucrat intens în prima

ADRIAN IONESCU

(Continuare în pag. a 3 a)



întreceri spectaculoase 
în „zonele44 de juniori și seniori

Zilele trecute, boxerii juniori și-au 
disputat întîietatea în faza de „zonă" 
a campionatului republican indivi
dual. O bună parte dintre partide s-a 
ridicat la un bun nivel tehnic. Iată 
cîteva relatări ale corespondenților 
noștri în legătură cu aceste întrecerii

CIMPIA TURZII. — Sala sporturi
lor din localitate a qăzduit, Ia sfîrși- 
tul săptămînii trecute, finalele etapei 
zonale a campionatului de juniori. 
Publicul prezent la aceste confruntări 
a aplaudat spectacolul oferit de ma
joritatea boxerilor. în schimb a de
zaprobat unele decizii date de arbi
trii N. Babetin. 1. Niță (București), 
C. Tudor (Hunedoara) și Al. Jilău 
(Oradea) care erau în contradicție 
cu realitatea. Cea mai flagrantă eroa
re s-a produs în meciul dintre I. 
Miron (Cluj) și A. Chelemen (Mureș
A.M  ). Primul, deși net superior, a 
fost declarat învins ! Iată rezultatele :

JUNIORI II : E. Gorea (Mureș 
A.M.) b.p. O Anderco (Cluj), C. Du
mitru (Brașov) b. ab. 1 E. Naghi (Mu
reș A. M.). A. Chelemen (Mureș 
A.M.) b.p. 1. Miron (Cluj), C. Bumb 
(Brașov) b. ab. 1 L. Dobaî (Mureș 
A.M.), L. Mate (Cluj) b. dese. 3 Z. 
Loko (Mureș A.M.), O. Scutaru (Bra
șov) b.p. 1. Grigore (Mureș A.M.).
I. Moldovan (Cluj), b. ab. 2 D. Săcea- 
nu (Oltenia), I. Orban (Cluj) b. ab. 2
L. Haidu (Mureș A.M.), I. Kasner 
(Cluj) b.p. N. Smit (Mureș A.M.), Șt. 
Lasloczi (Cluj) b.p. M. Bater (Brașov). 
F. Popescu (Oltenia) cîștigă fără ad
versar; JUNIORI I : F. Molnar (Bra
șov) b p. F. Lazăr (Citi]) — decizie 
eronată, A. Cojan (Cluj) b.p. M. 
Lumezeanu (Oltenia) — decizie ero
nată, V. Kiss (Cluj) b. ab. 2 D. Popa 
(Oltenia), D. Popescu (Oltenia) b. ab. 
3 C. Cristoloveanu (Brașov), I. 
Boancă (Cluj) b.p. V. Manea (Oltenia)
I. Costea (Oltenia) b.p. D. Sekeli (Mu
reș A.M.), M. Ionescu (Brașov) b. ab. 
1 . Z. Minteanu (Cluj), Șt. Marton 
(Cluj) b. ab 2 E. Soo (Brașov), Al. 
Popa (Cluj) b. ab. 1 P. Horvath (Bra
șov), A. Bobîrnea (Cluj) b. dese. 1 I. 
Dumitrescu (Oltenia), I. Filipescu 
(Cluj) b dese. 2 I. Moga (Brașov), G. 
Puică (Brasov) b. ab 3 I. Albu (Cluj).

P. ȚONEA-coresp.
TIMIȘOARA. — Aproape toate me

ciurile au prilejuit întreceri extrem 
de disputate. Boxerii bănățeni, pre
gătit! de antrenorii V. Secoșan, P.

Despre ce a fost și ce sperăm că va fi 
in campionatul feminin de handbal

(Urmare din pag. 1)

Din păcate Insă, progresul teh
nic nu a fost dublat și de o creștere 
și pe plan tactic Cu excepția pri
melor clasate, restul formațiilor nu 
au o concepție tactică bine definită, 
nu realizează acțiuni disciplinate 
tactic, bine concepute și purtate cu 
răbdare pină la finalizare. La multe 
echipe, jocul nu este curgător, fiind 
Întrerupt de prea multe acțiuni in
dividuale sau grăbirea finalizării.

3. Un lucru bun remarcat in prima 
parte a campionatului este acela că 
au fost promovate multe jucătoare, 
cu posibilități certe de dezvoltare In 
viitor. Important este, de asemenea, 
faptul că cea mai mare parte din a- 
ceste tinere jucătoare au devenit titu
lare in formațiile respective. Printre 
ele aș vrea să remarc pe Bratie. Simo. 
Arghir și Metzenrath iLic. nr. 4), 
Stoian șt Radu (Tractorul Brașov). 
Băicoianu (Rapid), Soos .'Iureșul). 
Ecat Maghiari (Voința Odorhei), 
Dîncă Zamfirescu (Univ. București), 
Ilie (Conlecțiaj, Moșu, Ciosescu, 
Neuhror. Kaspari și Rigo (Univ. 
Timișoara).

MAI MULTĂ GRIJĂ 
PENTRU CREȘTEREA 
ELEMENTELOR TINERE

ARCADIE KAMENIȚCHI (Mu
reșul Tg. Mureș) :

1. Turul campionatului poate pri
mi calificativul satisfăcător, în raport 
cu anii precedenți. Consider că aceasta 
se datorește. pe de o parte, faptului 
că s-a jucat în sală (pentru prima 
dată la noi), ceea ce este mai co
respunzător pentru echipele feminine, 
iar pe de altă parte organizării ..Cupei 
de toamnă", care a permis ca echipe
le să se pregătească mult mai temei
nic ca de obicei. In paranteză adaug 
însă că este cazul să se studieze pro
blema organizării campionatului în 
sală sau în aer liber.

Pop și S. Stănescu au cucerit 13 tit
luri. Cei mai tehnici pugiliști i P. 
Săliștea (Maramureș) șl V. Bratie 
(Banat). Iată campionii : JUNIORI 1i 
I. Mocanu (Banat), S. Discotă (Hune
doara), D. Tiron (Hunedoara), I. Se- 
limeși (Crișana), C. Tokaâ (Banat), S. 
Morzărescu (Banat), L. Varga (Banat), 
I. Cicană (Crișana), P. Drăghici (Hu
nedoara), Gh. Furdui (Hunedoara), 
P. Săliștea (Maramureș), D. Bucur 
(Banat); JUNIORI II: G. Pușcaș (Banat), 
F. Lucaci (Crișana), V. Bratie (Ba
nat), I. Andreescu (Banat), A. Popes
cu (Hunedoara), G. Deheleanu (Ba
nat), M. Beheleanu (Banat), R. Lazea 
(Banat), D. Găînaru (Crișana), I. 
Covaci (Banat), Gh. Aga (Banat), N. 
Dineu (Hunedoara).

I. IOANA-coresp.
BACĂU. — Numeroase partide au 

fost de un bun nivel tehnic. Iată cam
pionii : JUNIORI II : M. Toni (Ba
cău), C. Mihalcea (Bacău), . M. Du- 
miterscu (Dobrogea), C. Lică, 
(Buc.), N. Roșu (Buc.), M. Bu- 
du (Buc.), I. Giorfi (Buc.), D. 
Mihalcea (Buc.). D. Dracinschi (Buc),
M. Bului (Bacău); JUNIORII: I. Radu 
(Buc.), G. Pometcu (Buc.), T. Mirel 
(Buc.), I. Ghelciu (Dobrogea), Gh. 
Ene (Buc.), V. Silberman (Buc.), S. 
Dumitrescu (Buc.), Gh. Călin (Dobro
gea), T. Ivan (Buc.), I. Miche (Buc.), 
M. Niculescu (Buc.).

N. PAPUC-coresp.
ȘI SENIORII ȘI-AU DISPUTAT 

ÎNTÎIETATEA IN „ZONE“
SUCEAVA. — Finalele zonale ale 

concursului de calificare seniori au 
fost dîrz disputate, spectaculoase. 
REZULTATE TEHNICE: G. Hoca 
(Cluj) b.ab. 3 P. Toth (Iași), C. Nem- 
țeanu(Cluj) b.p. P. Manole (Iași), M. 
Cojocaru (Iași), b.p. V. Cocan (Cluj), 
V. Ciandău (Suceava) cîștigă fără 
adversar, A. Torok (Cluj) b.p. M. Zai- 
bel (Suceava), M. Bubău (Cluj) b.p. 
C. Chirilă (Suceava), V. Popescu 
(Cluj) b. p. I. Onofrei (Suceava), 
E. Dudea (Cluj) b. ab. 3 I. Radu (Ma
ramureș), V. Drîmbei (Suceava) b.p. 
M. Ontanu (Iași). întrecerile au fost 
conduse cu competență de arbitrii
B. Robert (Buc.), Gh. Șeitan (Or. Gh. 
Gheorghiu-Dej), D. Bocîrnea (Brăila), 
T. Ciubotaru (Galați).

C. ALEXA -coresp.

2. Progrese s-au făcut dar sint pu
ține față de cerințele actuale pe plan 
internațional. S-au conturat mai bine 
armele specifice ale unor formații ca 
Univ. Timișoara (contraatacurile), Ra
pid (acțiuni de angajare) Univ. Bucu
rești (circulații rapide și derutante). 
Tractorul (aglomerări și aruncări de la 
distantă) etc. De remarcat în mod 
special faptul că s-a asigurat mult 
mai consecvent mingea în atac și că 
a fost aleasă mult mai judicios tac
tica de apărare (e adevărat insă că. 
în apărare, unele echipe, ca Univ. 
Timișoara, de pildă, recurg de multe 
ori la .jocul la fault*). De asemenea, 
s-a observat că fentele și angajările 
în condiții grele de joc sint folosite 
mai frecvent. Din punct de vedere 
tactic sînt de semnalat combinațiile 
cu extremele și circulațiile derutante, 
devenite mult mai frecvente. Toate 
acestea se datoresc maturizării unor 
echipe, la care jucătoarele tinere s-au 
apropiat ca valoare de cele consa
crate.

3. Din păcate, numărul jucătoarelor 
tinere și talentate este încă mic, după 
părerea mea. Cred, de asemenea, că 
în privința creșterii lor se comite 
de multe ori greșeala de a li se da, 
în cadrul echipelor, răspunderi prea 
mari și de a fi suprasolicitate, fără a 
li se asigura perioade de odihnă nece
sare. Din această cauză cel mai mult 
suferă pregătirea tactică, care este 
încă săracă.

NOUTĂTI? NU. 
TOTUȘI,' LUCRURI 
BUNE.'.

D. POPESCU-COLIBAȘI (Tracto- 
nul Brașov) :

1. In general, jocurile au fost echi
librate. întrecerea dintre echipe, mai 
ales dintre cele fruntașe, o apreciez 
ca bună din punct de vedere tehnic 
și tactic. Consider insă că arbitra
jele prestate nu s-au ridicat la nivelul 
exigențelor. Maniera de a conduce a

în sala Floreasca II au avut loc 
noi concursuri în cadrul campiona
tului pe echipe al Capitalei pentru 
juniorii mari și mici. Sîmbătă s-au 
întrecut juniorii de cat. 11 BĂIEȚI: 
50 m : Em. Milotin (CSS) 6,2, M. Io
nescu (CSS) 6,2; înălțime : S. loan 
(SSE I) 1,98, FI. Cheran (Din.) 1,83, 
A. Cosmănescu (Steaua) 1,83; lungi
me: Milotin 6,68, D. Crișan (Lie. 35) 
6,61 ; Fete : 50 m: G. Negoescu
(Prog.) 6,9, G. Sebe (Lie. 35) 7,1 ; lun
gime : G. Dafinescu (Lie. 35) 5,05; 
greutate: V. Brad (Prog.) 10,08. Cla-

FLUGBl

CLASAMENTUL CATEGORIEI A
DUPĂ 3 ETAPE

1. Grivița Roșie 3 3 0 0 43: 6 9
2. Steaua 3 3 0 0 40: 6 9
3. Progresul 3 2 0 1 28:14 7
4. Gloria 3 2 0 1 17: 9 7
5. C.S.M.S. Iași 3201 21:20 7
6. Precizia Săcele 3 2 0 1 9:28 7
7. Dinamo 3 1 1 1 25:17 6
8. Farul Constanța 3 1 0 2 9: 9 5
9. Constructorul 3 1 0 2 12 :26 5

10. Știința Petroșeni 3912 5:31 4
11. Rulmentul Bîrlad 3 0 0 3 8:21 3
12. Universitatea Timișoara 3 0 0 3 3:33 3

Dominată (mai ales In reprize a II-a) de Farul, Ia Constanța, Steaua a obținut 
o victorie la limită (3—-0). Penciu (in plină acțiune în fotogralia noastră) 

a tost nu numai autorul punctelor, ci și „ornil de bază’
Foto : P. ROMOȘAN

rm'.tor arbitri constituie o frlnă In 
joc. Lipsiți de o pregătire practică 
și teoretică, ei favorizează obstruc
țiile, ceea ce Împiedică realizarea u- 
nui progres.

2. Progrese s-ixi Înregistrat la pri
mele șapte echipe. Ultimele clasate 
nu sin! și nici nu văd cum se vor 
putea ridica kt nivelul de pregătire 
al celorlalte. C-S.M Sibiu pune prea 
nilt accent pe tinerea mingii. Rul
mentul Brașov joacă cu mult... en
tuziasm și atlt iar Voința Odorhei se 
bazează pe un joc ^om la om’ In 
forță, deși dispune de un excelent 
lot de jucătoare.

Fără să fie vorba de lucruri noi, 
am remarcat totuși la fruntașe o mai 
mare precizie In pase și aruncări pre
cum și o Îmbunătățire a circulației 
jucătoarelor și mingii in sensul că 
Se face mai organizat și mai clar. O 
noutate poate ar fi aplicarea perma
nentă cu oarecare succes de către 
Tractorul a sistemului de apărare 
4 + 2.

3. In prima parte a campionatului 
s-ou remarcat după părerea mea o 
serie de elemente tinere printre care: 
Secheli și Moșu (Univ. Timișoara), 
Soos și Incze (Mureșul), Băicoianu 
(Rapid), Nicolae Dobîrceanu și Șram- 
co (Univ. București), Stoian și Radu 
(Tractorul), Nițu, Arghir (Lie. nr. 4), 
Ilie și Papa (Confecția). Iar dintre 
handbalistele consacrate am reținut 
comportarea bună a lui Anca, Ne
met Și Franz (Univ. Timișoara), 
Bota și veșnic tinăra Boțan (Rapid), 
Melinte și Konicek (Tractorul). Scor- 
țescu (Confecția).

★

Desigur că părerile acestor trei 
tehnicieni reflectă în bună măsură si
tuația reală din handbalul feminin. 
După infructuosul sezon internațional 
de anul trecut, în răgazul relativ scurt 
care a urmat, nu ne-am așteptat și nici 
nu ne putem aștepta ca lucrurile să 
se îndrepte total. Totuși, un început

samentul pe echipe: 1. Liceul 35
107 p, 2. CSS 76 p, 3. Progresul 
66 p etc.

Duminică a fost rîndul juniorilor 
de categ. a II-a să-și măsoare for
țele. Cu acest prilej Mihai Georgescu 
(SSE I) a obținut un nou record re
publican de sală cu 7,9 pe 55 mg. 
Iată rezultatele : BĂIEȚI: 50 m : M. 
Ling (Viit.) 6,5, N. Marinescu (SSE I) 
și C. Gugu (Constr.) 6,6; 55 mg: M. 
Georgescu 7,9, D. Biță (SSE I) 8,1 ; 
lungime: Georgescu 6,32, Ling 6,28 ; 
înălțime: C. Horvath (SSE I) 1,71 ; 
triplu: Biță 11,60; prăjină: G. Iones
cu (Constr.) 3,10, Al. Ciucă (SSE I) 
3,10; greutate: VL Hodoș (SSE II) 
13,85,- FETE : 50 m: M. Pretorian 
(Viit.) 7,0, EL Mirza (SSE I) și Al. 
Popescu (Lie. 35) 7,1 ■, 40 mg: M.

POPICE

Campionatul republican pe echipe

CÎTEVA REZULTATE DIN FAZA INTERREGIONALĂ
Sîmbătă și duminică s-a consumat 

prima manșă a fazei interregionale 
a campionatului republican de po
pice pe echipe. Jocurile s-au desfă

s-a făcut și acesta este un fapt pozi
tiv. Fără să intrăm în amănunte prea 
multe, vom sublinia doar cîteva lucruri 
bune pe care ni le-a oferit desfășura
rea primei părți a campionatului : plu
tonul fruntaș s-a lărgit prin prezența 
formației Mureșul, care a realizat un 
cert și îmbucurător progres ; Univ. 
Timișoara și-a sporit foarte mult for
ța de finalizare, obținînd succese re
marcabile cu o formație mult întine
rită; Tractorul Brașov s-a apropiat ca 
valoare de fruntașe; în majoritatea e. 
chipelor s-au evidențiat o serie de ele
mente tinere și talentate. Toate aceste 
fapte, precum și alte elemente necon
semnate în această succintă concluzie, 
au făcut ca în general, campionatul 
— fără să depășească nivelul mediu 
al edițiilor precedente — să fie atrac
tiv, destul de echilibrat și pasionant în 
ce privește lupta pentru titlu.

De-a lungul celor 9 etape ale turn- j 
lui însă, și-au făcut simțită prezența 
și o serie de carențe, multe dintre ele î 
cn destulă_ vechime. Abuzul de faul- i
turi în apărare, tendința de menținere 
a rezultatelor printr-un joc static, fără 
scop ofensiv, lipsa contraatacurilor 
și slăbiciunea unor formații (din cau
za absenței unor jucătoare cu un ga
barit corespunzător) în ce privește for i 
ța de finalizare de la 9 m sînt lucruri j 
care trebuie să dea serios de gîndit 
antrenorilor. Redresarea handbalului j 
nostru feminin nu se poate realiza doar 
prin progrese parțiale realizate de o 
formație sau două, ci printr-o crește
re valorică de ansamblu. Și acest lucru 
pretinde o muncă intensă, bazată pe 
principii metodice moderne, pe folosi
rea unor mijloace științifice, pe o parti
cipare conștientă a sportivelor și an
trenorilor la procesul de instruire. în 
acest sens, sperăm că reluarea cam
pionatului ne va oferi prilejul să înre
gistrăm pași mai hotărîți pe această 
cale.

Anchetă realizată de 
PETRE GATU 
CĂLIN ANTONESCU

Mihart (Constr.) 6,8, A. Tilincă 
(Viit.) 6,9; lungime: Al. Popescu 
5,21; înălțime: Fl. Boca (CSS) 1,40; 
greutate: M. Micu (Constr.) 11,95. 
Clasamentul pe echipe: 1. SSE I
157,5 p, 2. CSS 119 p, 3. Constructo
rul 102 p, 4. Viitorul 72,5 p, 5. SSE II 
54 p, 6. Liceul 35 37 p. (Nicolae Pră- 
jescu — coresp.).

• Școala sportivă experimentală 
Viitorul a organizat un concurs în 
aer liber. Cîteva rezultate: 10 km 
marș : I. Buduleac 53:02,0; 300 m II: 
I. Galan 38,3; 400 m: I. Buturugă 
53,1 ; 3000 m: M. Stoenescu 10:18,1 
800 m: Buturugă 2:01,0; FETE : 
100 m: A. Lăzărescu 13,6; 800 m: 
G. Stocec 2:35,7; 500 m II: A. Lă
zărescu 1:25,1. (Z. Ignișca — antre
nor).

șurat pe arene neutre, deoarece ele 
au fost eliminatorii.

LA CÎMPINA s-au întîlnit echipele 
feminine Hidromecanica Brașov și 
Progresul Pitești. Superioare din toate 
punctele de vedere, sportivele bra- 
șovence au obținut victoria cu 
2 252—1 982 p.d. lise Schmidt (Hidro
mecanica), membră a lotului repu
blican, a avut o comportare surprin
zător de slabă, doborînd — pe o 
arenă pe care o cunoștea foarte 

bine — doar 386 popice. Ea a tras 
în... -gol 8 bile.

PITEȘTIUL a găzduit meciul mascu
lin dintre echipele Gaz Metan Me
diaș și Constructorul Craiova. Re
zultatul : 5 109—4 988 p.d. în favoa
rea primei echipe. O bună precizie 
în lansarea bilei a dovedit-o po
picarul Ernest Kiss (Gaz Metan).

ROMAN. Echipa feminină Rapid 
București a surclasat formația Să
nătatea Bîrnova pe care a întrecut-o 
Cu 2 587—1 833 p.d. Rezultatul bucu- 
reștencelor depășește recordul țării 
cu 109 p.d., urmînd ca federația de 
specialitate să ia în discuție va
labilitatea Iui. Cel mai mare rezul
tat de la învingătoare a fost reali
zat de Ținea Balaban: 442 p.d. (C. 
BROȘTEANU — coresp.).

VOLEI

\ Joi și vineri, meciuri de campionat
la Galați și ia Brăila

Orașele Galați și Brăila găzduiesc 
mîine și vineri două partide mascu
line oficiale din cadrul campionatului 
republican de categorie A, seria 1.

Joi, la Galați, Știința se întîlnește 
cu Rapid, intr-un deosebit de impor
tant meci, așteptat cu nerăbdare de 
iubitorii voleiului din localitate. Rea
mintim că în tur, la București, Rapid 
a învins cu 3—1 (11, 13, —8, 5).

Vineri, la Brăila, echipa locală Pro
gresul primește vizita Rapidului, care 
în prima parte a campionatului a cîș- 
tigat partida respectivă cu 3—0 (9, 7, 4).

BASCHET

BtSTAin, REPROGBAMĂRI
• Desfășurat în sala Giulești, me

ciul dintre Rapid București și Aurul 
Brad (etapa a 17-a a campionatului mas
culin) a fost cîștigat de prima formație 
cu scorul de 90—44 (47—19). Prin a- 
cest rezultat, Rapid trece pe locul III 
în clasamentul seriei I.

O Azi se dispută la Tg. Mureș 
două meciuri în cadrul campionatului 
feminin : Mureșul — Rapid (seria I) 
și Voința Tg. Mureș — Spartac Sa- 
lonta (seria a II-a).

• Vineri la ora 19 are loc în sala 
Dinamo din Capitală partida Dinamo 
București — Politehnica Timișoara 
(masculin seria I).

sem
„CUPA VALEA LUI CABP“

De vineri, comisia de schi a re
giunii Ploiești organizează în Bu- 
cegi tradiționalul concurs dotat cu 
„Cupa Valea Iui Carp". în prima 
zi se va desfășura proba de slalom 
special, sîmbătă antrenament de 
coborîre „non stop", iar duminică di
mineață va avea loc pe Valea lui 
Carp spectaculoasa cursă de cobo
rîre.



Profil băimărean
(Urmare din pag. 1)

Inerejea, cu izvoarele bunei dis- 
tii și ale sănătății. Cineva dă a- 
unfe asupra „convertirii" ingine- 

șef Dumitru Leana. „Nu-I inte- 
► ■■de loc inițiativele noastre 
pive. Astă, pînă cirtd l-am 
hs" la un meci de volei. De 
ki, a venit In fiecare dumi- 
I dimineafa la muncă voluntară. 
Iamenajat terenurile de tenis de 
I și de volei".
lafa sportivă a combinatului e 
|ă și ea se sprijină pe dragostea 
fu această activitate a multor 
feni de aci. Fiecare ramură spor- 
I iși are admiratorii și slujitorii 
Inginerul Silviu Ardeleană, tehui
ul Vladimir Triiu, controlorul de 
bte Radu Vlrgil, muncitorul Teo- 
feanc și mulți alții. Asociația are 
l secții pe ramură de sport — 
l, tir, turism, tenis de clmp. iot- 
Ivoiei, șah — toate afiliate și an- 
[ite in diferite competiții oficiale, 
tind de la „oraș" la categoria A 
fe). Dar, „direcția principală", așa 
I spuneam mai sus, o constituie 
litatea desfășurată .In iomilie*, 
I In asociație. Și acum, la in- 
If de primăvară, oamenii se pregă- 
loentru ieșirea in aer liber. Se iac 
famărjte țțentru campionatul de 
li, pentru cel al vo.eibaiișiilor. 
thiștilor etc.
Ife ce participare contat i ?

primăvara asta — ne răspun- 
fcnstantin Șir I ea — cred că vom 
L plafonul maxim.
■Adică ?
iSă angrenăm în competiție pe 
■ei 2 475 de membri.
■Succes/

Etapa de mine programează derbiul campionatului: PETROLUL-SAPID
La Ploiești, biletele au și fost vîndute

Fază din meciul Rapid — Petrolul (2—1) disputat astă-toamnă pe stadionul „23 August*.
Foto : A. Neagu

n sînt pregătite stadioanele bueureștene 
entru sezonul atletic în aer liber

(Urmare din pac. 1)

martie. Au fost puseite a lunii
act atît locul de alergare, cit și 
rele de sărituri și aruncări. In- 
vestiarele actuale nu mai cores- 

. s-a trecut la amenajarea unei 
Lcare va adăposti vestiarele și du- 
r Tovarășul Mîrșan. conducătorul 
ne-a asigurat că în curind va fi 

Lta construcția noii clădiri. Tot aici 
amenajată și magazia de echipa

și materiale pentru atletism. Cum 
a actuală are destule „locuri goale* 
fturile sale, se impune să fie 
pe îndată măsuri pentru procura- 
kterialelor ce lipsesc.

dublată prin instalarea noilor lanbriuri, 
dușurile și instalațiile sanitare în ordine, 
toate își așteaptă cu nerăbdare oaspe
ții.

Mai trebuie procurate doar cîteva ma
teriale, care au lipsit la concursurile din 
anii treeuți (discuri de 1 kg, greutăți 
de 3 kg și ciocane de 6 kg) și stadionul 
este gata de concurs.

OASPEȚII „MARELUI STADION'

DINAMO 
•NUNȚÂ LA DIRT-TRACK !

ultimii ani stadionul din șoseaua 
cel Mare a găzduit mai mult 

[iții de motociclism pe pistă. Tov. 
tu,^eful serviciului administrativ, 
llatat că s-a luat hotărirea ca, din 
pn, să nu se mai organizeze aici 
ri de motoeiclism. pista unuînd 

rezervată exclusiv atletismului, 
p presupune însă unele lucrări de 
pre (la dirt-track turnantele sînt 
te) care vor dura pînă în jurul 
ne 15 mai. In acest interval de 
la fi construită și groapa pentru 
Ide 3 000 m obstacole.
leit vestiarele, dușurile și instala- 
bnitare sînt în perfectă ordine, 
[doar ca Dinamo să-și completeze 
Ira de garduri, precum și cele- 
Iteva materiale ce-i lipsesc, pen- 
Ifi o bună gazdă a concursurilor 
Itism.

La „23 August", atît pe stadionul 
central cît și pe stadionul centrului de 
antrenament, 
intens între 15 februarie și 10 martie 
la pregătirea pistelor pentru competițiile 
noului sezon. Și aici au fost zugrăvite 
vestiarele. Iar în privința materialelor, 
primul concurs va oferi o plăcută sur
priză. "Ce fel de surpriză? Ne-a... di
vulgat-o iov. Traian Iliescu, ^directorul 
adjunct al l.E.B-S..' întreprindere de care 
aparține atît stadionul RepuWicn eît și 
marele stadion «23 August*.

Este vorba de noile materiale con
fecționate în atelierele I.E.B.S.-ului: 
stîlpii pentru sărituri și riglele de mă
surat (din metal) dar. în special, pro
totipul de sard, mai aspectuos și mai 
ieftin decît actualul model folosit în 
mod curent.

Așa cum ne-a spus tov. Iliescu, după 
ce vor fi completate pînă la 10 aprilie 
Toate garniturile de materiale ale sta
dioanelor I.E.B.S.-ului, celelalte baze 
sportive din București și dis provincie 
vor fi. de asemenea, dotate cu materiale 
confect ionite în aceste ateliere.

zece muncitori au lucrat

★

!

I

VIZITĂ LA „REPUBLICII"

i de atletism se prezintă in con- 
bune de concurs. Stația de am- 

e a fost verificată recent. Ves- 
proaspăt zugrăvite, cu capacitatea

Concluziile vizitei noa-lre sfat 
bucurătoare- S-a muncit bine, peste 
și pregătirile sînt pe sfîrșîte. Daci 
putinele lipsuri observate vor fi 
diate în timp 
vor fi perfect pi

\ a veni riad
»u munci:!_

to:, 
șî 

recr
uții iasexmnl ci bazele 
rgJlite pentre c&nc-ursuri. 
al alierilor >1 arate cum

Simpozion fotbalistic la Bacău
Sala Sfatului popular orășenesc din 

Bacău a găzduit recent un eveniment 
sportiv inedit: simpozionul cu tema : 
„Peatrv na fotbal constructiv, colectiv, 
ofensiv", organizat de colegiul de an
trenori al regiunii Bacău. Cu acest 
prilej Dorel Vieru (regiunea Ploiești) 
și Constantin Teașcă (regiunea Bacău) 
au prezentat două referate care au 
fost apreciate de cei peste 200 de par
ticipant! la simpozion. Mai mulți vor
bitori au subliniat necesitatea multi-

plicării celor două referate și difuzarea 
lor tuturor antrenorilor care se ocupă 
de echipele de categorie republicană 
(de seniori și de juniori).

Schimbul de experiență făcut de 
antrenorii celor două colegii s-a în
cheiat cu un joc de fotbal susținut 
pe stadionul .23 August* 
fate. Antrenorii băcăoani 
victoria cu scorul de 3—2

ILIE IANCU,

din locali- 
au obținut 
(2-1).

ceresp. reg.

Mai este o zi și vom asista la cea 
de a treia etapă a returului categoriei 
A, cea mai importantă de pînă acum. 
Și aceasta din două motive : mai întîi, 
programează derbiul campionatului, 
meciul Petrolul — Rapid și, în al doi
lea rînd, sc dispută cu 6 zile înaintea 
jocului internațional București — Bu
dapesta (în care, de fapt, se întîlnesc 
selecționatele celor două tari). Deci, e- 
tapa de mi ine este totodată ultimul e- 
xamen al selecționabililor, după care 
începe scurta perioadă de pregătire în 
vederea interesantei partide de la 6 
aprilie.

Dar să revenim la etapă. Meciul zi
lei. așa cum am mai scris, se dispută 
la Ploiești, unde „dialogul* Petrolul— 
Rapid continuă de data asta pe ace
eași scenă. în „cetatea aurului negru* 
jocul e așteptat cu un interes cu totul 
ieșit din comun. După cum ne-a co
municat telefonic ieri dimineață cores
pondentul nostru din Ploiești, Ștefan 
Ionescu, biletele au fost epuizate încă 
de acum cîteva zile. Sînt așteptați 
spectatori nu numai din Ploiești și din 
regiune, ci și de la București, Brașov 
etc.

Se vor înfrunta, cu acest prilej, cele 
mai bune cupluri de înaintași centrali 
din țara noastră, care au făcut cu... 
schimbul în echipa reprezentativă : 
Dridea I — Badea și Dumitriu II — 
Ionescu. Care dintre ele va cuceri lau
rii ? Răspunsul este greu de dat. In 
orice caz, echipa învingătoare va mar
ca o opțiune serioasă la titlul de cam
pioană.

Trecînd acum la partea de jos « 
clasamentului, care a început și ea să 
se contureze, să arătăm că dintre ulti
mele patru clasate doar Siderurgistul 
joacă acasă, cu C.S.M.S. Celelalte trei 
se deplasează : Politehnica la Craiova 
(unde gazdele sînt imbatabile), Farul la 
Pitești (Dinamo din localitate arc și 
ea nevoie de. puncte), iar Crișul la A- 
rad (U.T.A. , aflată pe locul 5, are 
golaveraj negativ, așa că...).

In rest, trebuie scoasă în evidența 
frumoasa tradiție a partidelor Steaua 
— Universitatea Cluj și Dinamo Bucu
rești — Steagul roșu (în program cu
plat pe stadionul „23 August', cu în
cepere de la ora 14.15).

— m. t —

Primele ecouri la „Cupa orașelor reședințe de regiuni"

școala profesională țjN CAMPIONAT CU 21 DE ECHIPE!DE UCENICI „AUTOBUZUL" viwn iviim
• TOATA LUMEA VORBEȘTE DESPRE FOTBAL ! • O ORGANIZARE CA

LA CARTE • PRIMELE MECIURI • .......... “.........SURPRIZE PENTRU CEI MAI BUNI...

%PRONO

de duminică 3 aprilie,pînd
bl concursurilor PRONOSPORT 
B se introduce experimental 

Mur concurs săptămînal PR0- 
DRT cu 13 meciuri, la care se 
e cinci feluri de premii.

de concursurile anterioare cu 
Iciuri, șansele de cîștig cresc 

ori pentru 12 rezultate, de 
I pentru 11 rezultate și de 4,3 
Intru 10 rezultate.
bloca initial, din fond special, 
Ide 250.000 lei, în afara fon- 
Ide premii al concursului res-

tregi se pot depune și variante ju
cate 50* » (minimum 10 variante).

Cu o variantă întreagă sau jucată 
50* • se poate cîștiga pînă la 240.000 
let

Amănunte la agenții, în Progra
mul LOTO-PRONOSPORT și pros
pecte. »

Depuneți din vreme buletinele la 
noul concurs PRONOSPORT.

de participare este de 3 lei 
a. în afară de variantele în-

„ Pronosport

• Interes major printre elevi după 
publicarea interviului «Tineretul școlar 
pe terenurile de fotbal!**... La școala 
profesională de ucenici .Autobuzul*4 din 
raionul Nicolae Bilcescu, de pildă, or
ganizarea primei ediții a «Cupei orașe
lor reședințe de regiuni* este pe larg 
comentați: Iu biroul directorului, în can
celaria profesorilor, în clase și în atelie- 
re!e-șeoală. Directorul școlii, profesorul 
Teodor F/crescu. nn mare animator al 
sportului printre elevi, a 
ere din teze:

- Xcenxfif competiție 
rilor etnstituie o acțiune 
La noi <**i a îmbrăca:, 
vedea un caracter
anii de studii si-au manifestat dorința 
de a-ri înscrie echipe in întrecere. Amă
nuntele ri le vor furniza profesorii noș
tri de educație fizică. Ei sini. de fapt, 
anicrnocii și principalii organizatori ai 
competiției in școală...

țiaul si ne in*

1

PLATA PREMIILOR LA CONCURSUL
SPECIAL PRONOEXPRES NR. 12 

DIN 27. III. 1966

— în 
în bani 
marți 5 
Loto-Pronosport din cadrul fiecărui 
raion.

— în provincie premiile obișnuite 
în bani se vor plăti prin casele ra
ionale CEC începînd cu data de 8 
aprilie 1966.

— Premiile suplimentare în bani 
de la tragerea suplimentară cu o- 
biecte se vor plăti prin mandat pos
tai începînd cu data de 8 aprilie 
1966.

Capitală, premiile obișnuite 
se vor plăti începind de 
aprilie 1966, la casieriile

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

• Sediul catedrei de educație fizică. 
Dosare cu echipele claselor (anilor de 
studii), cu programarea meciurilor pre
gătitoare, a celor „oficiale*, fotografii 
de jucători, foi de arbitraj etc., etc. 
Prin intermediul unuia din profesorii de 
specialitate ai școlii. Ștefan Nobilescu, 
aflăm amănuntele care ne interesează...

Perspectiva participării la o competiție 
școlară—oficială—de fotbal a existat 
inel din toamnă. De pe atunci se vor
bea de posibilitatea organizării unui 
campionat pentru elevi la nivelul orașu
lui București. Proiectul a tot fost însă 
aninat. Totuși. pentru a nu fi prinși 
r.epresălilu profesorii de educație fizică 
de aiei. in strinsl colaborare cu comite
tul U.T.C. (ca în toate acțiunile spor
tive, de altfel) au întocmit un plan de 
măsuri privind selection3rea jucătorilor 
de fotbal și formarea de echipe pe ani 
de studii. «Ceo mai mare... bătaie de 
cap ne-au dat-o cei din anul l — na 
spune zîmbind prof. Nobilescu. „Bo- 
bocilor* nu le cunoaștem calitățile, po- 
sibilitătile. Aproape zilnic, pe terenul spor- 
tir al școlii, e/erii din anul I au trecut 
prin .JocuF unor probe atletice de con
trol. Am organizat ^amical^ și abia apoi 
am cristalizat echipele... Cu ceilalți ani 
de studii, în schimb, ne-a fost mai ușor, 
o parte din jucători actirînd în echipa 
asociației uzinelor ^Autobuzu!a sau în 
alte echipe de pe teritoriul raionului9.

O dală cu cunoașterea formulei de 
desfășurare a ,.Cupei orașelor reședințe 
de regiuni", o comisie specială s-a ocu
pat de programarea primelor partide. 
Echipele înscrise, în număr de 21. au 
fost împărțite în trei grupe, pe ani de 
studii. In grupe se va juca sistem tur
neu. A|»oi, fruntașele grupelor vor par
ticipa la un baraj pentru desemnarea 
campioanei pe școală.

• Primele meciuri au și avut loc. Ele 
au fost programate pe terenurile dubii 
lui raional Constructorul. nAm luat 
parte la adei arate sărbători sportive — 
ne mărturisește maistrul Mircea Dumi
trescu. secretarul organizației de partid 
a școlii, martor ocular. „Galerii* bine

organizate — la care s-au asociat do
sea ri și părinții elevilor — au susținut 
pe cei mai buni".

Printre aceștia, aflați la nn panou spe
cial amenajat pentru fotbaliști am no
tat pe Nicolae Zidaru și Marin 1onesert 
din anul 1 strungari, Cheorghe Pascu și 
Alexandru Șușnea din anul 11 lăcătuși. 
Griiron» Vurcu și Pavel Tunase din anul 
III lăcătuși.

Se înțelege că lista evidențîatilor rS- 
rnîne deschisă pînă la consumarea tu
turor meciurilor din etapele I pe anii 
de studii și a Il-a, interani. Deocamdată 
Să consemnăm cîteva rezultate ale unor 
partide mai echilibrate: I B3—I Bl
4—3. HI B—III E 6—4. III Al—III 
C

al 
în

0—2. IB2—IA1 2—0.
• Celălalt profesor de educație fizici 
școlii. Ionel Isac. care ne-a surprins 
plină activitate de documentare, ne-*

amintit că actuala inițiativă a Consiliului 
General al UCFS și Ministerului învăță- 
mîntului vine să împlinească un vechi 
deziderat al elevilor, cerut de nenu
mărate ori în adunările asociației spor
tive: acela de a putea să participe în- 
tr-o competiție oficială, de mare am
ploare.

— In forma preconizată, această 
competiție are un caracter deosebit d. 
atractiv. Fotbaliștii noștri vor putea 
să-și desemneze echipa campioană po 
scoală și. în același timp, să-și valori
fice mai departe șansele, să ajungă chiar 
campioană pe oraș și regiune. Este, bine
înțeles. un drum lung, dar balonul este.— 
rotund și pentru fotbaliștii școlari...

Indiferent însă de rezultatele pe cară 
le vor obține elevii noștri în etapele su
perioare ale competiției, pentru campioa
nele pe ani de studii ca și pentru cea 
pe școală, consiliul asociației sportiva 
și-a rezervat o serie de... surprize: pre
mii în cărți și obiecte. Festivitatea do 
premiere va 
cu cea

avea loc in vară, o data 
de încheiere a cursurilor...

*
s-ar spune, primele ecouri la com- 
școlară de fotbal „Cupa orașelor 

au și fost înre-

Cum 
petiția 
reședințe de regiuni' 
gistratc. Sin tem convinși că foarte curind 
vom consemna și altele. Le așteptăm—

TIBERIU STAMA



Frumoasa comportare a floretiștilor 
de la Steaua București in „C. C. E
Așadar, prima dintre echipele noas

tre prezente în „Gupa campionilor eu
ropeni”, formația de floretă băieți 
Steaua București, a încheiat competi
ția printre fruntașe : locul 3, după 
Ț.S.K.A. Moscova, campioana actua
lei ediții, și S. 3. Bonn (R.F.G.). A- 
poi, la individual, reprezentantul nos
tru. Iuliu Falb, a terminat de aseme
nea, turneul din cadrul „Cupei Adrian 
Romei", pe locul 3, după francezii P. 
P.odocanachi și Revenu, ceea ce cons
tituie cea mai bună performanță rea
lizată de un floretist român într-o 
competiție de o asemenea amploare.

Amănunte despre comportarea tră
gătorilor noștri în cele două compe
tiții ni le-a furnizat, la înapoiere, 
ing. Aurel Spornic, care a condus de
legația floretiștilor noștri.

„Actuala ediție a „Gupei campioni
lor europeni", găzduită de capitala 
Franței, a reunit 12 echipe. Noi am 
avut, de la început, o serie... tare': cu 
campioana Suediei, Lugi, și cu forma
ția pariziană Racing, care avea în rîn- 
durile ei pe campionul mondial Jean 
Claude Magnan. Totuși, manifestînd o 
mare putere de luptă, floretiștii noș
tri au terminat învingători în ambe
le meciuri : 12—4 cu Lugi (Falb și 
Drîmbă cite 4, Țiu și Haukler cîte 
2; respectiv, «.Rollin și Sundberg 
cîte 2) și 9—6 cu Racing (Falb 
4, Drîmbă 3, Țiu 2 ; respectiv 
Magnan și Berolati cîte 2, Gutiez și 
Ceretti cîte 1).

Cu aceste victorii. Steaua București 
s-a calificat în primul tur de eliminări 
directe, unde a întîlnit pe campioana 
Luxemburgului, Spora. Din nou victo
rie cu 9—6 (Falb și Țiu cîte 3, Drîmbă 
2, Haukler 1, respectiv Joloch și Hol
linger cîte 2, Link și Tibier cîte 1).

In ultimul meci, floretiștii noștri au 
Iras cu cei de la T.S.K.A, Moscova. 
De data aceasta, o comportare mai 
slabă: înfrîngere cu 3—9 (Țiu, Drîmbă 
și Haukler cîte 1 v, Falb —> nici o 
victorie, respectiv Midler 3, Sveșnikov,_ 
Puteatin și Jludko cîte 2). Steaua a. 
ocupat^ în acest fel, locul 3, fără să 
tragă mai departe. Explicația? Con
form regulamentului, pe locul 3 se cla
sează învinsa din turul 2 de eliminări 
a campioanei. Or, campioana a fost 
tocmai Ț.S.K.A. Moscova, care a în
trecut, în meci decisiv, pe S.K. Bonn, 
cu 9—5...-

în concursul individual, dîn cei 180 
de trăgători înscriși (cifră aproape fără 
precedent), Iuliu Falb! a reușit după nu 
mai puțin de 5 ture, în serii și în, elimi
nări directe, să intre în finală. El a 
întrecut, printre alții pe francezul Noel 
cu 2—1 (5—3, 4—5, 5—4), și pe sovie
ticul Jludko, tot cu 2—1 (5—8, 4—5, 
5—2). In meci hotărîtor pentru pri
mele locuri Falb l-a întîlnit pe P. Ro- 
docanachi. Francezul a cîștigat cu 2—0 
(5—0, 5—3). Cel de-al doilea asalt 
a stat mult sub semnul echilibrului și 
numai pericolul „crizei” de timp l-a 
făcut pe Falb să se grăbească și să 
piardă... Interesant este și clasamen
tul primilor 8 : P. Rodocanachi, Re
venu, FALB, Magnan, Jay, Jludko, 
Jdanovici și Sveșnikov.

Dintre ceilalți floretiști români, 
peste așteptări s-a comportat Mihaj 
Țiu, foarte activ tot timpul. Drîmbă 
a tras mai bine la echipe, în timp ce 
la individuale a acuzat o stare de ră
ceală, iar Haukler, nerestabilit după 
afecțiunea sa de la ficat, a evoluat 
inegal. Neconcludentă comportarea lui 
Weissbock, folosit numai în turneul 
individual”.

0 ECHIPĂ TÎNĂRĂ IĂ STARTUL SEZONULUI
CICLIST INTERNATIONAL!

at . rs ..

— Interviu cu antrenorul E. Golgoți —

Fermă pe poziția pe care și-a fi- 
sat-o, federația a trimis la prima 
confruntare Internațională a sezonu
lui o echipă alcătuită numai din ti
neri, echipă care formează de fapt 
nucleul de bază. Tinerii noștri ru
tieri au participat la Pleven și Ga
brovo la trei concursuri în compa
nia loturilor R. P. Bulgaria si 
R. S. Cehoslovace care se pregătesc 
pentru „Cursa Păcii*. Ea întoarcere 
i-am solicitat antrenorului Ernest 
Golgoți răspuns la cîteva întrebări.

— Ce caracteristici au avut cele 
trei concursuri ?

— Prima întrecere de la Pleven s-a 
desfășurat pe un circuit de 6 km pe 
care alergătorii l-au acoperit de 12 
ori. Circuitul cuprindea și un deal 
Inng de aproximativ 2 km. La start 
au fost prezenți 130 de cicliști. Cea 
de a doua cursă, desfășurată tot 

la Pleven a măsurat 100 km și a 
avut un profil muntos, chiar ceva 
mai „tare” decît cel dintre Constanța 
și Tulcea. Ultima competiție a avut 
Ioc la Gabrovo pe un circuit de 2 
km, efectuat de 30 de ori. Acest tra
seu cuprindea porțiuni de asfalt și 
piatră cubică. Primul loc fn aceste 
concursuri a fost ctștigat — tn or
dinea curselor — de alergătorii bul
gari Bocev, Bobekov și Kotev.

-— Care a fost valoarea adversa-

Schejbal, Hava, Vencel ș.a., adică 
alergătorii Întrebuințați fn mod obiș
nuit fn „Cursa Păcii”. în rlndurile 
alergătorilor bulgari se aflau Bobekov, 
Kirilov, Kotev, Bocev etc. pe care, 
de asemenea, fi cunoaștem din ma
rile întreceri internaționale.

— Ce constatări ați făcut asupra 
comportării rutierilor noștri?

— Toți cei 6 alergători (Ion Ar- 
deleanu, Constantin Gonțea, Con
stantin Ciocan, Nicolae Ciumete, 
Constantin Grigore și Gh. Suciu) s-au 
comportat bine. Au știut să se des
curce în pluton și — pentru stadiul 
actual — au răspuns cerințelor. în 
prima cursă C. Grigore s-a clasat pe 
locul 5, iar C. Gonțea pe 8, fn cea 
de a doua C. Gonțea pe 7 și N. Ciu
mete pe 8, far la circuit primul din
tre cicliștii noștri a fost Ion Arde- 
leanu, clasat al 11-lea. Antrenamen
tele viitoare vor contribui fără În
doială la Îmbunătățirea pregătirii.

în continuare, programul prevede 
participarea cicliștilor din Iot la 
„Cupa F.R.G.* (București, 8—10 apri
lie) și la o serie de concursuri în 
Italia. Apoi, la 9 mai, cicliștii ro
mâni vor lua startul în „Cursa 
Păcii”.

HRISTACHE NAUM

Ron Clarke —
„forfait“ pentru Mexic?

MELBOURNE 29 (Agerpres). *— 
La Perth, în prima zi a campionatelor 
internaționale de atletism ale 'Austra
liei, recordmenul mondial Ron Clarke 
a cîștigat proba de 10 000 m în 28:56,4. 
Atletul sovietic Leonid Barkovski a 
terminat învingător în proba de sări
tură în lungime cu 7,89 m., iar ame
ricanul Jim Grelle și-a adjudecat vic
toria în cursa de 1500 m cu timpul 
de 3:43,1.

Imediat după cursă, Ron Clarke a 
declarat ziariștilor că participarea sa 
la Jocurile Olimpice de la Ciudad de 
Mexico este incertă. „Principala pro
blemă pentru mine — a spus Clarke — 
este aclimatizarea cn altitudinea din 
Mexic. Pentru a mă acomoda cu a- 
ceasta trebuie să mă pregătesc în Me. 
xic cu cel puțin trei luni înainte de în
ceperea competiției. Or acest lucru ne
cesită cheltuieli mart..®. La rîndul 
său, campionul de semifond al S.U.A., 
Jim Grelle, a anunțat că nu va par
ticipa la J.O. de la Ciudad de Me
xico, din aceleași motive.

PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI 
MONDIAL MASCULIN DE HANDBAL

— La 1-3 aprilie: tragerea la sorți a grupelor turneului iinal -
Cu excepția partidelor (retur) Is

landa—Danemarca (grupa D) și Ca
nada—S.U.A., toate celelalte din ca
drul prelimin'ariilor campionatului 
mondial masculin .de handbal s-au 
disputat și se cunosc acum aproape 
toate reprezentativele calificate pentru 
turneul final din ianuarie 1967 din 
Suedia. Ultimele jocuri care au avut 
Ioc : la Manheim, R.F. Germană—Bel
gia 37—18 și la Oslo, Cehoslovacia— 
Norvegia 22—20.

între 1 și 3 aprilie, în cursul ședin
ței Comisiei Tehnice din F.I.H. — șe
dință care se va ține la Copenhaga — 
vor fi stabilite prin tragere la sorți 
cele patru grupe (de cîte 4 echipe) 
ale turneului final. Țările calificate 
sînt : ROMÂNIA, Suedia și Japonia 
(direct, ca deținătoare a titlului, ca 
țară organizatoare și, respectiv, prin 
tragere la sorți), Cehoslovacia și Nor
vegia (grupa Ă), R.F. Germană și El
veția (grupa B), R.D. Germană și 
U.R.S.S. (grupa C), Danemarca (gru- 
Îa D), Ungaria și Franța (grupa E), 
ugoslavia și R.A.U. (din jocurile bi

laterale). Urmează să fie desemnate 
încă două țări, care, după părerea 
noastră, vor fi Polonia (grupa D) și

Canada (din întîlnirea cu S.U.A.). I: 
landa, pentru a se califica în loct 
Poloniei sau al Danemarcei ar trebi 
să învingă pe aceasta din urmă la 
diferență de... 16 goluri, ceea ce est 
foarte greu de presupus că se va îl 
tîmpla (la egalitate de puncte, col 
form regulamentului echipele sînt d< 
partajate de golaveraj prin scădere 
în schimb, Canada poate reface hai 
dicapul din prima partidă cu S.UJ 
(24—26) și să se califice, mai ales < 
joacă „acasă".

Iată, de altfel, situația la zi a pr 
liminariilor :

Grupa A
1. CEHOSLOVACIA
2. NORVEGIA
3. Austria

Grupa B
1. R.F. GERMANĂ
2. ELVEȚIA
3. Olanda
4. Belgia

Grupa C
1. R.D. GERMANA
2. U.R.S.S.
5. Finlanda

Grupa D
1. DANEMARCA
2. Polonia
3. Islanda

Grupa E

4 4 0 0 94:62
4 10 3 «4:66
4 1 0 3 63:93

6 6 0 0 142: 73
6402 122: 93
6 2 0 4 77 : 91
6 0 0 6 86:170

4 3 0 1 90: 53
4 3 0 1 83: 63
4 0 0 4

3 2 0 1 53:46
4 2 0 2 8258
3102 54:65

rllor ?
— Lotul R. S. Cehoslovace a fost 

format din Smolik, Dolejel, Heller,

Cupa „Aîeko“ 

Schiorii români au ocupat 
din nou henri fruntașe
SOFIA, 29 (Agerpres). — Schiorii 

Fomâni au continuat să se comporte 
merituos în concursul internațional 
de pe muntele Vitoșa (Bulgaria), do
tat cu „Cupa Aleko". In proba de sla
lom uriaș, cîștigată de austriacul Stu- 
fer cu timpul de 1:38,6, Cornel Tăbă
raș a ocupat locul 2 cu timpul de 
1:41,4, iar Kurt Gohn — locul trei cu 
timpul de 1:42,6. La combinata alpi
nă, Cornel Tăbăraș s-a clasat pe locul 
trei, după Stufer și Berthold (Aus
tria).

Reeditînd buna evoluție din prima 
zi, Ilona Micloș s-a clasat pe locul doi 
la slalom uriaș, cu timpul de 1:09,2.

MĂIESTRIE 

ȘI
GRAȚIE

Gimnastica artistică 
se bucură de o populari
tate cresclndă In Uniu
nea Sovietică. Recent, 
fruntașele acestei atracti
ve ramuri a gimnasticii 
s-au Întrecut In cadrul 
unui concurs internațio
nal, desfășurat la Praga. 
Pe primul loc s-a clasat 
gimnasta sovietică Lud
mila Savinko, pe care o 
vedem In fotografie.

„Cupa" este examinată in laboratoarele 
poliției engleze

LONDRA 29 (Agerpres). — Preșe
dintele federației engleze de fotbal, 
Joe Mears, a anunțat că imediat ce 
va fi remisă forului de specialitate 
„Cupa Jules Rimet”, găsită duminică 
seară într-o grădină în sudul Londrei, 
va fi pusă într-un seif și nu va fi 
expusă înainte de luna iulie, cînd 
va începe turneul final al campiona
tului mondial. „Vom pune cupa snb 
cheie, probabil într-un seif la o ban
că" — a adăugat el.

In prezent, trofeul care urmează să 
fie decernat echipei cîștigătoare a tit

lului de campioană mondială este exa
minat cu atenție în laboratoarele Scot
land Yardului. Poliția londoneză a 
anunțat de altfel că va continua cerce
tările pentru a descoperi persoanele 
răspunzătoare de furtul Gupei. La 4 a- 
prilie urmează să apară în fața unui 
tribunal londonez Edward Bletchley, 
inculpat de furt Ancheta poliției a 
arătat că între Bletchley și David 
Corbett, stăpînul cîinelui care a des
coperit Cupa, nu ar fi existat nici un 
fel de legături, cu toate că amîndoi 
lucrează în docurile londoneze.

CALEIDOSCOP
MARCO BELLETI 

este un excelent ciclist, 
selecționat în echipa 
italiană pentru Cursa 
Păcii. Se pare însă că 
nu toți au o părere 
bună despre calitățile 
sportive ale tînărului 
Belleti. Nu de mult, 
soli citînd un post de 
factor poștal, a fost su
pus unui examen me
dical și verdictul a fost: 
„Apt pentru serviciul 
pedestru dar insuficient 
dotat pentru.., bici
cletă11.

ATLETISMUL mo
dem împlinește zilele

acestea 100 de ani. In 
1866 a luat ființă A- 
mateur Athletic Club 
care în primăvara ace
luiași an a organizat 
campionatele Angliei— 
primele campionate na
ționale de atletism. Au 
fost disputate atunci 
11 probe iar rezultatele 
obținute au fost consi
derate „remarcabile*. 
Iată cîteva dintre ele • 
înălțime: 175; lungime: 
5,99; greutate: 10,62.

MEDICUL Peter No- 
well este un cunoscut 
și apreciat profesor al

universității din Li
verpool. Nu mică a fost 
surpriza și indignarea 
rectorului universității 
cînd a aflat că Nowell 
a cerut și a obținut... 
licență de ciclist pro
fesionist!

PREMIUL pentru 
sportivitate din Franța 
a fost acordat suporte
rilor formației pariziene 
Red Star — scrie zia
rul „Sport Zurich*. 
După fiecare meci pier
dut pe teren propriu, 
publicul nu î-a huiduit 
pe jucători, manifestîn-

du-și tristețea printr-o 
liniște mor mintală. Pre
ședintele clubului a 
declarat că pentru ju
cători o asemenea ma
nifestare este cu mult 
mai usturătoare decît 
insultele și vociferările 
la care recurg de obicei 
suporterii altor echipe.

SCHIORUL finlandez, 
campionul mondial 
Măntyranta va apare în 
scurt timp pe ecranele 
cinematografelor ca... 
actor. Numai că în fil
mul pe care l-a con
tractat Măntyranta, re
numitul fondist nordic

1. UNGARIA 4 3 1 0 91:59
2. FRANȚA 4 1 2 1 63:67
3. Spania 4 0 1 3 58:86

Meciuri bilaterale (tur-retur)
1. IUGOSLAVIA—Israel 23—11 și 19—1
2. R.A.U.—Tunisia, ultima a anunțat n 

prezentarea.
3. S.U.A.—Canada 26—24, rezultatul e 

lui de al doilea joc nu se cunoaște.

Știri, rezultate
• Cu prilejul unui concurs de nataț 

disputat la Moscova în bazin de 25 i 
studentul Semion Beiliț-Heiman a stat 
lit un nou record unional la proba > 
200 m liber cu timpul de 1:58.3. Vechi 
record era de 1:59,6.
• După disputarea a 13 runde, în cl 

samentul celui de-al 27-lea turneu inte 
național de șah de la Mar del 
conduce marele maestru lnternatiof 
Vasili Smîslov (U.R.S.S.) cu 9‘/« pune- 
urmat de Portisch (Ungaria) cu 8'/. și 
partidă întreruptă; Stein (U.R.S.S.) i

PEKIN 29 (Agerpres). — Cu pri
lejul unui concurs de atletism des 
fășurat în aer liber, atletul chine: 
Ni Ci-cin a realizat cea mai bun; 
performanță mondială a sezonulu 
la săritura în înălțime, cu un re 
zultat de 2,23 m. El deține recordu 
R. P. Chineze cu 2,25 m.

8’5 puncte și Bolbochan (Argentina) i 
7 Duncte.
• După 3 runde, în turneul de sjh ■ 

Ia Sarajevo. în clasament conducw-i 
goslavul Clrici cu 6'/s puncte, urmat i 
Pietsch (R.D.G.) cu 6 puncte, Matulovi 
((Iugoslavia) și Pachman (Cehoslovaci 
cu cîte 5'5 puncte. Fostul campion mo 
dial, M. Tal, are 5 puncte și o pârtii 
amînată.
• Reprezentativa de fotbal a U.R.S.I 

care se pregătește în Iugoslavia pent 
campionatul mondial, a întîlnit lo Sp 
formația locală Hajduk. Au cîștigat f< 
ballștll sovietici cu scorul de 2—0, pi 
punctele marcate de Malafeev si Hui 
inov.
• Concursul internațional de săriți 

cu schiurile desfășurat pe marea tra: 
bulină de la Planica (Iugoslavia) a t< 
cîștigat de sportivul cehoslovac 3 
Raska cu 640 puncte, stabilind un n 
record al trambulinei cu o săritură 
130 m. Vechiul record era de 127 m 
aparținea lui Helmut Recknagel (R 
Germană) Campionul mondial Bja 
Wirfcola a ocupat locul 7 !

nu schiază, ci cîntă. 
Motivul ? Dacă Mănty
ranta ar schia în 
film, acest fapt ar 
contraveni legilor a- 
matorismului. Cu ani 
în urmă, campionul o- 
limpic Toni Seiler a 
ieșit din rîndul amato
rilor tocmai pentru fap
tul că a turnat un film 
în care el apărea ca 
schior.

IIELENIO HERRERA 
primește alte oferte. 
Recent, clubul madri
len Atletico i-a oferit 
postul de antrenor pen

tru două sezoane, con
tra unei sume de 
1000G00 franci fran
cezi. Herrera n-a dat 
deocamdată nici un 
răspuns.

PE STADIONUL Ein
tracht din Frankfurt pe 
Main s-a comis un furt 
puțin obișnuit. Casieru
lui clubului i s-a furat 
servieta în care acesta 
avea două chei. Una de 
la casa de bani iar 
cealaltă de la casa de 
bilete. Hoții au luat 
numai cheia de la casa 
de bilete...
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