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ANCHETĂRAID

bune (pist 
sectoarele

alergări 
așteaptă

brașoveni au trecut 
la activitatea în aer 
bună parte dintre ei

a fost adus nisip

LA BRASOV. PREGĂTIRI 
INTENSE

c

(Citiți amănunte în pag. a V-a)

începe sezonul
de cicloturism

INIȚIATIVE

se va inaugura noul se- 
cicloturism în Capitală.

ULTIMUL CONCURS DE VERI
FICARE ÎNAINTEA „EUROPE
NELOR" DE TENIS DE MASĂ

probele 
în:
urg 
ca 
Politer

• •

Victoria—C.F.R. Pașcani
Foto : V. Bageac

zile partidele 
începere de la

Torino găzduiește în zi
și 3 aprilie, o nouă com- 
rezervată floretistelor :

Sala Floreasca va găzdui, luni 
și marți, un concurs de verificare 
â loturilor noastre reprezentative 
de tenis de masă. Competiția — 
ultima — înaintea campionatelor 
europene de la Londra (13—20 a- 
prilie), va aduce în fața meselor 
de tenis pe Maria Alexandru, Ella 
Constantinescu, Eleonora Mihalca, 
Giurgiucă. Reti, Negulescu, Bo- 
dea, Cobîrzan etc. Vor avea loc 
meciuri la probele de simplu și 
dublu. In ambele 
sînt programate cu 
ora 9.

Orașul 
lele de 2 
petiție 
„Cupa Martini”.

Printre participantele țării noas
tre la această competiție se nu
mără Ileana Drîmbă, Ecaterina 
Iencic. Adriana Mor o șan și Su- 
zana Tasi.

FLORETISTELE TĂRII NOASTRE 
PARTICIPĂ LA „CUPA 

MARTINI"

După suratele lor de catego
rie superioară, 82 de echipe din 
categoriile B și C se aliniază 
miine în cel de al doilea start 
al campionatului. Spunem 82, 
pentru că două dintre ele, Poli
tehnica București și Flacăra Mo-

pentru supraviețuirea în „B“ 
sau „C*, spectatorii din Baia 
Mare, Petroșeni, Tg. Jiu, Sucea
va, Rm. Vîlcea, Tîrgoviște, Ba
cău, T. Severin ș.a. așteaptă de 
la echipele lor evoluții de bun

8 pagini 25 bani

sezonului atletic în aer liber
Atleții

5 acum 
b&r și o
i și fost prezenți la primele 
meursuri oficiale. Pentru ca 
unea să se desfășoare la un 
ivel cît mai bun au fost luate 
Ăsuri pentru punerea la punct 
pistelor, a sectoarelor de a- 

mcări și sărituri, a celorlalte 
stalatii pentru ateletism. La 
rașov, pregătirile atleților se 
Jsfășoară pe stadioanele Trac- 

Dinamo și 
liceele nr. 
concursuri 
doar stadi-

rul, Tineretului, 
I terenurile de la 
și 2. Dar pentru 

►t fi folosite acum
iui Tractorul și terenurile de 
cele două licee. La baza 

ră a Liceului nr. 2, chiar 
impui este neprielnic, se 
țjaniza antrenamente și

X

A.G.V.P.S
Vineri au început în Capitală 

lucrările plenarei Consiliului 
Asociației Generale a Vînătorî- 
lor și Pescarilor Sportivi 
(A.G.V.P.S.). La lucrări parti
cipă membri ai consiliului de 
conducere al A.G.V.P.S., repre
zentanți ai diferitelor ministere, 
activiști din acest domeniu din 
întreaga tară, vinători și pes
cari sportivi.

Raportul asupra activită
ții comitetului executiv al 
A.G.V.P.S. pe anul trecut a fost 
prezentat de tov. Tită Florea, 
președintele A.G.V.P.S.

Lucrările continuă mîine.

în numărul de azi:
concursuri de verificare. Con
ducerea liceului și profesorii de 
educație fizică au luat toate 
măsurile pentru ca terenul să 
se prezinte in condiții cît mai 

3 a fost tăvălugită, 
curățate, in gropile

de sărituri
etc). In schimb, pe stadionul 
Tractorul, din motive obiective, 
lucrările de reamenajare îniîr- 

a fost 
acum 

pentru 
oarele de

zie. Pista de 
greblată și se 
îmbunătățirea 
a fi finisată, ca 
aruncări și'săriți 
ția stadionului 
garnitură de gar

>uta dumi 
ul lor fiind amînat. 

e sînt puternice, am- 
nt mari, proba - celor 
‘ este dificilă, invingă- 
și învinșii fiind greu 

anticipat la „pocnetul pisto
lului*.

Din veștile primite în ultima 
vreme, ia redacție, am aflat că 
majoritatea echipelor au folosit 
in mod judicios vacanta, antre
norii ocupindu-se de remedierea 
deficiențelor remarcate în turul 
campionatului. Ei au lucrat cu 
fotbaliștii pentru realizarea unui 
progres substanțial în etapele 
returului.

La acest început de drum, mai 
presus de apriga luptă pentru 
întîietate, pentru promovarea 
în categorii superioare, mai 
presus de dramatica întrecere

nivel tehnic, spectaculoase, 
valerețti, pe linia ascendentă pe 
care a pornit fotbalul nostru.

La început de retur — urăm 
succes tuturor echipelor.

0 mică Olimpiadă cu semnificații

® La ora 6,30 un sin- 
aur absent nemotivat: 
GIMNASTICA DE ÎN
VIORARE

Sport
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ACTUALITĂȚI
să se desfășoare duminică se a- 
mînă pentru o dată ce se va a- 
nunța ulterior.

RESTANTA LA HANDBAL: 
UNIVERSITATEA CLUJ - 

VOINȚA SIGHIȘOARA 12-15 I

CLU.T 1 (prin telefon). Meciul 
restanță Universitatea Cluj — Vo
ința sighișoara din seria a Il-a a 
campionatului feminin de handbal, 
s-a încheiat cu victoria surprinză-- 
toare a Voinței. Aceasta a cîști-; 
gat cu 15—12 (9—5) datorită mai) 
ales aruncărilor de la semidlstan-, 
tă. Clujeneele s-au comportat slabi 
în apărare, primind multe goluril 
parabile. Principalele realizatoare 
Floroianu 6 și Cerveni 
Fabricius 6 și Daniciuc 
(P. Radvani, coresp.).

3 la gazde?,.
4 la oaspe„

Sînt cinci : Dan, Radu, Li
viuța, Ghiuri și Nelu. Nu 
sînt colegi de clasă și nici 
măcar de școală. Locuiesc însă 
foarte aproape. Se strigă unul 
pe altul din pragurile caselor, 
sau peste gardurile de lemn. 
Se adună la Radu, la Dan, pe 
pajiștea de lîngă șosea, sau 
se string într-o curte, ori în
tr-o grădină.

Ceea ce m-a mirat a fost 
felul în care se joacă acești 
puști. Jocul, cum se va vedea 
nu e inventat de ei, ci 
dimpotrivă, are o vechime de milenii. Ei 
limpiăda", 
spunînd că 
priu ar fi.......... ....... ...... ....
într-o competiție căreia îi spun 

Olimpiadă și care se află la 
a doua ediție. Cei cinci al
cătuiesc în același timp „Co
mitetul Olimpic", participanta 
și spectatorii. Cîte un frate 
mai mare, un vecin sau un 
părinte este arbitru sau res
ponsabil cu partea tehnică. 
Treaba a fost luată în serios 
de la început. S-au ales pro
bele. Atletismul, normal, și-a 
luat partea leului : 60 m, 200 
m, săritura în lungime, sări
tura în înălțime, aruncarea 
greutății și suliței. Tirul cu 
arcul figurează la loc de cins
te la fel ca baschetul, trans
format ad-hoc în... sport in
dividual. Aceasta pentru că 
în curtea lui Radu nu există 
deocamdată decît un panou, 
întrecerea constînd din arun
cări libere.

Au fost mari discuții în le
gătură cu... trotocrosul, care 
pînă la urmă n-a obținut 
dreptul de a fi „sport olim
pic". In schimb, au fost intro
duse, hors-concurs, tenisul de 
cîmp (cu rachetă de lemn) 
și fotbalul (unu la unu, la

se Joacă de-a ,,O- 
Aș greși, poate, 
se joacă, mai pro- 
să zic că se întrec

două porți). Se preconizează 
pentru a treia ediție care se 
va desfășura la vară, introdu
cerea altor sporturi ca : ci
clism, înot, volei.

Zile întregi s-au scurs în- 
tr-o muncă febrilă pentru 
confecționarea... medaliilor o- 
limpice (vezi bucățile rotunde 
de. ciocolată învelite în sta
niol).

Diplomele au fost scrise cu 
mare migală. De pe ele nu 
lipsesc cele 5 cercuri colo
rate, flacăra olimpică și ghio
celul, emblema ,,J.O. de pri
măvară".

La ora actuală, probele sînt 
în plină desfășurare. Dan e 
invincibil la alergări, Radu are 
medalia de aur la baschet, iar 
Liviuța a terminat cursa de 
200 pe locul ni (! ?) la dife
rență mică de ceilalți. Fiecare 
speră la un loc I, dar fiecare 
e bucuros că, oricum, termi- 
nînd proba va avea o medalie 
și o diplomă.

Acestea sînt faptele.
Citeam cu plăcere și emo

ție într-un număr din „Sportul 
popular" despre fetițele care-și 
revendicau la un concurs nu
mele de „loli". Cunosc mulți 
copii care la antrenamente 
sau meciuri sînt.,. Tiriac, Ni- 
colau sau Moșer. Și iată că 
la pasiunea universală a mi
rificului balon de fotbal se 
adaugă acum noi exemple 
care pentru cei mici devin 
modele. Iată că la Someșeni 
— Cluj ca și în multe alte 
locuri din țară, copiii noștri se 
joacă de-a Olimpiada.

înseamnă că fenomenului 
sport, ca realitate și concep
ție, viitorul îi deschide căi și 
mai largi.

prof. DORIN ALMAȘAN

maestrul 
Popescu, 
încă re- 
probele 

este un destoinic 
tinerilor înotători 
2 București.
Foto i P. Stan

Lecție practică cu 
sportului Alexandru 
Fostul campion, dar 
cordman al tării în 
de fluture, 
antrenor al 
de la S.S.E.

PE TEME EDUCATIVE

Mîine 
zon de
Prima excursie pe biciclete este 
organizată de subcomisia orășe
nească de cicloturism, în cola
borare cu asociația sportivă de 
pe lîngă întreprinderea de cons
trucții căi ferate București și are 
ca obiectiv vizitarea Parcului 
zoologic din pădurea Băneasa 
(traseul măsoară dus și întors 
16 km). Plecarea va avea loc du
minică dimineața la ora 9 de pe 
stadionul Tineretului (poarta din 
fața Arcului de Triumf).

DINAMO) 
POLITEHNICA» 

TIMIȘOARA 70-43

IERI LA BASCHET : 
BUCUREȘTI

MOTOCROSCONCURSUL DE
A FOST DIN NOU AMÎNAT

! Traseul de motocros din șos.
Pantelimon fiind în continuare 

' impracticabil, concursul care urma

în cadrul categoriei A, seria L; 
a campionatului de baschet, s-aț 
disputat ieri partida Dinamo Bucu-- 
rești—Politehnica Timișoara. Di~> 
namoviștii au obținut o victoria 
clară cu 70—48 (35—28). Timișorenii: 
au început bine meciul, cu atacuri 
lungi și o apărare organizată dar 
au „căzut” în repriza a Il-a. Bucu- 
reștenii au evoluat mai bine de- 
cît în ultimele lor partide, dar au 
manifestat lacune în ce privește 
finalizarea.

Disciplina in centrul atenției
Se analiza, zilele trecute, la Constanța, 

contribuția pe care o aduc organele și 
organizațiile VCFS din regiunea Dobro- 
gea la îndeplinirea sarcinilor de mare 
răspundere trasate de partid privind 
intensificarea muncii politice de masă 
pentru formarea omului nou, însufle
țit de idealurile nobile ale socialis
mului, de principiile moralei comuniste 
și cu un larg orizont cultural.

Mi-am notat — de la început — cîteva 
nume, îndeajuns de binecunoscute iubi
torilor de sport: Ion Dinu, Ion Alexan
dru, Elisabeta Goloșie, Florica Biro, 
Gheorghe Mititelu, Dumitru Bacalu, Iu
lian Mihai, Maria Chiru, N. Dumitrescu. 
Sînt tineri prețuiți deopotrivă pentru 
valoarea performanțelor (toți au cucerit, 
în 1965, titlul de campion republican), 
ca și pentru comportarea lor de pe sta
dioane și din afara lor, la locul de pro
ducție, în viață. Trebuie însă subliniat 
că, vorbindu-se despre eficiența muncii 
educative, au fost făcute exemplificări 
mult mai largi (C. Timirgazin, N. Dalîn- 
gă — volei, Maria Bozolan, Gabriela 
Berescu — gimnastică, Liviu Levonian, 
Sica Trașcă — atletism, Ilie Vătafu, V. 
Tănase — rugbi), bineînțeles, fără a se 
epuiza astfel numărul sportivilor care

au cucerit aprecierea spectatorilor do
brogeni.

Rezultatele acestei preocupări susținu
te pentru îmbunătățirea continuă a mun
cii educative se oglindesc convingător 
în creșterea însemnată a numărului de

• însemnării din regiunea Do- 
brogea • Metode concrete, efi
ciente © COLABORAREA - ex
plicația succeselor ® Instruire 
fără educație ? ® Mai multă 
preocupare în asociațiile spor

tive

sportivi fruntași în producție și la în
vățătură, în reducerea substanțială a 
cazurilor de indisciplină (confirmată și 
de curba în descreștere a... sancțiunilor 
— la toate ramurile de sport), de vede
tism, a tendințelor de chiul și căpă
tuială.

Așadar, în regiunea Dobrogea 
plina — sub toate aspectele ei — cîștigă 
teren! O constatare care ne bucură 
în mod deosebit și care ne îndeamnă, 
din dorința de generalizare a unei ex-

periențe pozitive, să căutăm răspuns la 
următoarea întrebare: „CUM S-A CÎȘ- 
TIGAT ACEST TEREN ?"

Sub conducerea organelor și organiza
țiilor de partid s-a realizat în domeniul 
muncii de educație o rodnică colaborare 
a organizațiilor de masă și a oroanelor 
de stat regionale și această colaborare 
a constituit în primul rînd baza succe
selor realizate, ea creînd posibilitatea 
organizării în comun a unor acțiuni cu 
o mai mare arie de cuprindere, cu un 
conținut educativ profund și, firesc, cu 
o eficiență sporită.

Mult mai activă ca înainte, comisia 
de propagandă din cadrul consiliului 
regional UCFS Dobrogea a folosit în 
ultima vreme o interesantă și, mai ales, 
instructivă suită de inițiative, de forme 
concrete ale muncii de educare a spor
tivilor. Se cuvine să amintim contribu
ția pe care au avut-o la obținerea aces
tor succese o serie de antrenori și alte 
cadre tehnice (C. Craiu, C. Oiițerescu, 
Lisias Lonescu, I. Baciu, A. Munteanu. 
A. Botoș, C. Cristian) care s-au ocupat 
permanent nu numai de pregătirea teh-

DAN GÎRLEȘTEANU

(Continuare In pag. a 3-a)



C
ontinuîndu-ne raidul-anchetă pe tema preocupării pentru efectuarea gimnasticii i 
înviorare în căminele studențești am fost prezenți cu cîteva zile în urmă, la ora 6, 
dimineața, în centrele universitare Timișoara, lași șj București. Negăsind nici ...ursi 
de gimnastică de înviorare, redactorii ziarului nostru au făcut investigații în rînc 
studenților, cadrelor catedrelor de educație fizică, membrilor comitetelor U.T.C. și cc 
siiiilor Asociațiilor studenților din aceste centre universitare. Din discuții, după ci 
veți constata în materialele acestei pagini, a reieșit că gimnastica de înviorare e:
utilă și că sînt condiții pentru eliminarea 
țiativa. Sperăm că stîrnind interesul celor 
realizăm reportaje „pozitive" din aceste 
dare I

unor dificultăți inerente. Lipsește însă ii 
vizați, în scurtă vreme vom fi invitați
centre și din altele. Așteptăm cu...

Acum trei ani se făcea ceva, dar în prezent...
TIMIȘOARA. In orașul de pe Bega stu

diază cîteva mii de. studenți la Institutul 
politehnic, la Universitate, La Medicină, 
la Institutul pedagogic. Foarte mulți din
tre ei locuiesc în căminele impunătoare 
de la complexul studențesc sau în cele 
din Piața „23 August'*, ca să enumerăm 
doar cîteva. Lată de ce, cu ocazia raidu
lui nostru, am considerat necesară o de
plasare la Timișoara pentru a afla și de 
aici răspunsul la întrebarea : se practică 
gimnastica de înviorare în cămine ? Și 
acum să pornim în căutarea acestei acti
vități atît de utile.

Ora 6,30. în Piața „23 August", în apro
pierea Institutului de medicină se află 
căminele studenților mediciniști și al 
celor de la Universitate (mai precis că
minul nr. 1). Ne-am fi așteptat ca la a- 
ceastă oră să vedem ferestrele larg des
chise, animație pe culoare sau prin pa
nterele studenților. Dar liniștea care a cu
prins în noapte căminele se prelungește. 
Doar spre ora 1,30—7.45, pe ușa căminului 
încep să iasă grăbiți studenții ale căror 
cursuri sînt prevăzute să înceapă la. ora 
8 Lucrurile ar fi deci clare. Totuși, i-am 
întrebat pe cîțiva studenți dacă practică 

gimnastica de înviorare: „Nu“, a venit răs
punsul. Și o completare ...„Cine vrea !“.

In aceeași zi, pe La orele 10—11, am 
făcut o vizită la sediul catedrei de edu
cație fizică a Institutului de medicină. 
L-am întîlnit aici pe asistentul Bujor Blaj. 
Aflînd scopul vizitei noastre, a rămas pu
țin nedumerit. Apoi, discutînd această 
problemă, a fost de acord că nu se face 
nimic, dar pentru „detalii" ne-a sugerat 
ideea să discutăm cu șefa de lucrări, E- 
caterina Șuț.

După amiază. Intîlnirea cu tovarășa 
Șuț ne-a confirmat părerile. Dar mai bine 
să-i dăm euvîntul :

— Acum trei ani s-a făcut ceva. Am 
luat unele măsuri, am stabilit programele 
și am instruit 12 studenți pentru condu
cerea exercițiilor. Totul a durat cîteva 
săptămâni sau luni (nu mai știu precis). 
In prezent, gimnastica de înviorare nu se 
mai practicăUn mod organizat. Băieții mai 
lucrează individual, cu extensoare și cu 
haltere mici. Fetele insă...

— Poate nu e convenabilă ora 6,30?
— Nu cred. Consider că e bine aleasă. 

Studenții trebuie să meargă și la masă, 
să mai aibă un sfert de oră liber pînă la 

ora începerii cursurilor (n.n. ora 8). Cîteva 
minute de înviorare se pot face, dar stu
denții — în marea majoritate — se scoa
lă târziu.

— Ce e, totuși, de făcut ?
— O mobilizare bună, organizarea pro

gramului in cele mai mici detalii. Ar tre
bui să se inițieze o întrecere între ca
mere, așa cum există in privința curățe
niei. Noi, cadrele de specialitate, am spri
jini acțiunea, am stabili exercițiile și 
am forma noi instructori. Cluburile spor
tive studențești — recent înființate, Aso
ciația studenților și comitetul de cămin 
au primul cuvânt. Nu se poate să nu se 
rezolve ceva, fiindcă sportul este îndrăgit 
de studenți. Avem echipe in campionatele 
orășenești și regionale, dispunem de o sală 
de sport, de terenuri de volei și baschet, 
de sectoare pentru aruncări și sărituri și o 
pistă de atletism.

Despre gimnastica de înviorare am dis
cutat și cu tov. dr Titus Petrovici, direc
torul Dispensarului regional pentru spor
tivi. Și dînsul făcea aceeași remarcă: „In 
urmă cu. cîțiva ani s-a. făcut ceva în a- 
ceastă direcție dar în prezent acțiunea a 
dat înapoi. Și cit de utilă., este această 

participare la programul de dimineață I 
Cîteva minute de gimnastică înseamnă o 
sporire considerabilă a forțelor pe care 
le-ar acumula organismul pentru o nouă 
zi de învățătură, zi care uneori se prelun
gește pînă seara tîrziu“.

Acestea sînt o parte din constatările fă
cute la Timișoara. Concluzia e limpede : 
gimnastica de înviorare nu se practică în 
mod organizat în căminele studențești. 
Cazurile izolate se datoresc dragostei pen
tru sport a unora dintre studenți. Cre
dem că Asociația studenților, cluburile 
sportive studențești și comitetele de 
cămine vor întreprinde din nou o 
acțiune în acest sens, că se va găsi înțe
legerea și sprijinul necesar din partea fo
rurilor competente, că studenții timișo
reni nu vor mai fi absenți de la pro
gramul de înviorare. Despre importanța 
acestei acțiuni credem că e inutil să se 
vorbească unor viitori medici care — cu 
siguranță — după ce vor absolvi institu
tul vor recomanda paclenților Lor cît mai 
multă mișcare, cît mai multe exerciții fi
zice, pentru păstrarea sănătății, a tine
reții !*

CONSTANTIN ALEXE

-------- Se poate, deci! Pe cind „startul"?
Elegantele blocuri ale comple

xului studențesc „regie" se proli- 
ează la orizont... Curind ajun
gem In dreptul lor. Este ora 5.30 
o tăcerea adaugă un nimb enig
matic acestor coloane ale conlor- 
rijtur ridicate spre infinit, in ab- 
■..•nla gimnasticii de Înviorare bi
eții dorm, cu sau tără... vise. 
Xu-i deranjăm. Plecăm spre că
minul nr. 1 unde se află peste 900 
de studente ale Institutului poli- 
ehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej". 
Dar si aici ne înconjoară aceeași 
miște. \'reo jumătate de oră ne 
■limbăm pe atei admirind curățe

nia care domnește pretutindeni. 
Pe ta ora 7 căminul începe să se 
anime. Stăm de vorbă cu studenți 
si studente.

— Gimnastica de înviorare? 
Da. cu vreo doi ani în urmă, după 
cite îmi amintesc — ne spune 
studenta Veronica Felnecan (anu) 
III al facultății de chimie indus
trială), vicepreședintă a comitetu
lui căminului nr. 1, — se făcea 
și în căminul nostru. Nu știu cum 
a dispărut...

— Gimnastica de înviorare ? 
N am făcut încă... cunoștință cu 
ea I — ne răspunde studenta Ma

riana Petrescu din anul I al fa
cultății de metalurgie.

— Gimnastica de înviorare? In 
colectiv nu se face, dar individual, 
unii dintre noi o practică cu re
gularitate — ne precizează stu
denții Serghie Mărășescu și Aurel 
Preda din anul l al Facultății de 
electrotehnică.

Am tăcut acest sondaj și in 
riadul altor studenți și studente, 
dar răspunsurile Hind aceleași nu 
le-am mai transcris. Am continuat 
raidul-anchetă în rlndul factori- 
lor care aveau datoria să con
lucreze pentru a da viață acestei 
utile forme de practicare a educa
ției fizice.

Catedra de educație fizică: 
Conf. univ. Dan Brăiloiu, șeful ca
tedrei, ne explică „istoricul" ei la 
„Regie" și la căminul nr. I. Cu 
cîțiva ani în urmă s-a pornit o 
acțiune susținută de introducere 
a gimnasticii de înviorare în că
minele Institutului politehnic. 
Mulți dintre studenți o făceau cu 
plăcere. Alții, nu. (Nu este exclus 
că mulți dintre aceștia din urmă 
să nu fi cunoscut — din lipsa 
unei popularizări eficiente, la 
obiect — efectele pozitive ale a. 
cestui mijloc al educației fizice 

de pregătire a. corpului pentru 
trecerea de Ia repaus la activi
tate), Și acțiunea — începută ener
gic — a fost abandonată. (Aceas
ta în ciuda faptului că la Cămi- 
minul nr. 1 există stație de radio- 
ficare și benzi de magnetofon cu 
programul de gimnastică de învio
rare imprimat pe ele!). Această 
acțiune n-a mai. fost reluată din 
cauză că nimeni n-a avut... ini
țiativă. Tov. Dan Brăiloiu afirmă 
că nicj Consiliul Asociației stu
denților din institutul politehnic 
și nici comitetul U.T.C. n-au făcut 
apel la catedră, nu i-au solicitat 
sprijinul. („De inițiativa catedrei 
— nici vorbă..."). în schimb (o ac
țiune lăudabilă), catedra s-a 
ocupat in cadrul orelor a- 
fectale normei de educație fizică 
(pentru anul i) de învățarea de 
către studenți a unor exerciții pe 
care aceștia să le folosească indi
vidual In cazul cînd vor să facă 
programul de înviorare. De ase
menea, unele cămine au fost do
tate cu extensoare, haltere mici și 
medii. O serie de studenți, îndră
gostiți de sport, le folosesc și fac 
ostiei o bună propagandă în rin- 
dul colegilor lor.

Lg comitetul U.T.C. am găsit 
a Înțelegere deplină. Tov. dr. irig. 
Marius Guran — secretarul co
mitetului U.T.C. — este, convins 
de utilitatea gimnasticii de învio
rară. O serie de propuneri pe care 
le-a tăcut le includem în încheie
rea materialului. Președintele Con
siliului Asociației studenților din 
Institutul politehnic, tov. asistent 
univ. ihg. Costică Atanasiu, este 
însă mull mai sceptic. Consideră 
că această acțiune n-are sorți dt 
reușită din cauza programului a- 
glomerat al studenților, precum 
și pentru faptul că în aceleași ca
mere sînt studenți din ani dife
riți. Am notat acest punct de ve
dere, fără să însemne însă că 
ni i-am și însușii.

Iată acum propunerile făcute, 
propuneri care dovedesc că intro
ducerea gimnasticii de înviorare 
este posibilă și în căminele Insti
tutului politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ din Capitală :
• O ACTIVA COLABORARE în
tre comitetul U.T.C., Consiliul 

Asociației studenților, Clubul spor
tiv Politehnica — nou înființat și 
catedra de educație fizică, înce- 
pînd cu alcătuirea unui pian co
mun de activitate.

• EFECTUAREA UNEI PROP A- 
GANDE ACTIVE ȘI EFICIENTE, 
cu ajutorul căreia să se explice 
studenților influenta pozitivă a 
practicării exercițiilor fizice la 
începutul unei zile de activitate.

• Găsirea soluțiilor pentru ca 
GIMNASTICA DE ÎNVIORARE 
SĂ SE FACA LA CELE MAI PO
TRIVITE ORE.
• DESEMNAREA ȘI INSTRUIREA 

UNOR STUDENȚI care, în calitate 
de responsabili pe etaj, să contri
buie la inițierea colegilor lor și la 
conducerea programului.

• COLECTIVUL CATEDREI DE 
EDUCAȚIE FIZICA să întocmeas
că săptămînal sau lunar un ciclu 
de exerciții care să constituie pro
gramul gimnasticii de înviorare.

Au mai fost făcute două propu
neri: I. Ziarul „Sportul populat" 
să publice, în fiecare sîmbătă, 
exercițiile, însoțite de desene, 
pentru programul din săptămîna 
următoare ; II. Posturile noastre 
de radio să transmită programul 
publicat în ziarul „Sportul popu
lar" în fiecare dimineață, Intre 
orele 6.20 și 6.30. Colectivul cate
drei se obligă să alcătuiască aces
te programe.

HRISTACHE NAUM

-------UNUL DIN
dimineață prea rece pentru sfîrșitul lui martie. 
Urcăm spre Copou, către „cetatea universitară" a 
bătrînului Iași. Ținta noastră : unul din căminele stu

denților de la Universitatea „A. I. Cuza". Alegem căminul 
nr. 2 din dreptul stadionului „23 August".

— Am dori să vorbim cu președintele comitetului de 
cămin — ne adresăm bătrânelului de la „Informații".

— La ora asta?— se miră gazda. Totuși mă duc imediat 
-ă-1 scol. Așteptați puțin...

N-am așteptat prea mult. După cîteva minute, în fața 
noastră a apărut studentul Eugen Bîrsescu, din anul IV fi
lologie. Este puțin nedumerit de această vizită matinală. 
Încercăm să-i... risipim nedumerirea, punîndu-1 în temă.

— Ce-aș putea să vă spun... Gimnastica de înviorare nu 
se face. Și nu de ieri, de alaltăieri. Eu am mai apucat-o, 
in anul I. Pe atunci locuiam în alt cămin, la „30 Decem
brie". A fost o acțiune frumoasa, dar care s-a stins repede, 
după vreo lună sau două. Mai recent, Asociația studenți
lor, îmi amintesc, a încercat să aducă în actualitate această 
acțiune. Fără succes.

— Și care să fie cauza, după dv?
— Majoritatea studenților noștri studiază pînă seara tîr

ziu, mai ales în perioadele de „vîrf", dinaintea colocviilor 
=au a examenelor. Dimineața, cei care au cursuri nu știu 
ce să facă mai întîi : să „apuce" micul dejun sau șă ajungă 
cît mai repede la cursuri...

— Bine, dar ește vorba de cîteva minute. Nu cumva la 
mijloc este vorba și de puțină comoditate?

Tovarășul Bîrsescu, în Ioc de răspuns, ne-a dat să înțe
legem că totuși, izolat, dimineața, există și studenți care

550!
practică exerciții de gimnastică sau lucrează cu haltere 
mici, cu extensoare.

— Poale cunoașteți și cîteva exemple...
— Da, de pildă, Basarab Ciobanu din anul I, facultatea de 

drept.
Din păcate exemplele, s-au oprit aici. Un student din 

550 !

Am... mutat apoi discuția, pe aceeași temă, in sediul 
catedrei de educație fizică a Universității ieșene, 
interlocutoare : tovarășa Eugenia Raicu, șefa catedrei.

—• După mine, nu prea există condiții pentru practicarea 
gimnasticii de înviorare. Deocamdată. Altfel, chiar noi am 
fi interesați să dăm viață unei asemenea activități. Doar 
ne este cerută. De pildă, de studente. Vor neapărat să exe
cute, dimineața, exerciții de gimnastică. In toamnă, o dată 
cu darea în folosință a unor noi cămine, vom avea condiții 
optime pentru a satisface acest îndreptățit deziderat.

La drept vorbind ne-au surprins... argumentele tovarășei 
Raicu, care în fața unor greutăți, desigur, obiective, nu 
găsește soluții pentru a pune pe picioare o activitate utilă 
tuturor studenților din cămine. Intîmplarea a făcut ca tot 
în compania tovarășei Raicu să fi abordat aceeași temă, 
cu 4—5 ani în urmă. Cu cît entuziasm ne vorbișe atunci de 
organizarea acestei activități I Cu cît interes ne-a arătat 
programele de exerciții întocmite de colectivul catedrei! 
Și atunci, firește, au existat greutăți (și ni le-a amintit: erau 
de fapt aceleași ca șl acum) dar... O melamonfoză greu de 
înțeles !

Itimul consultat a fost tovarășul Miron Iliescu, 
șeful comisiei sportive a U.A.S. lași.
— Părerea mea este că facem discuție despre ceva care 

nu există... Cei 9 000 de studenți care locuiesc în căminele 
din centrul nostru universitar nu practică gimnastica de în
viorare. Și nu iau parte la această activitate nu pentru că 
n-ar exista condiții, așa cum se încearcă pe alocuri să se 
motiveze. Fug pur și simplu de această acțiune, deoarece 
n-au ajuns încă să-i cunoască rostul. Âsta-i tristul adevăr! 
Sîntem vinovați și noi și colectivele catedrelor de educație 
fizică de această stare de lucruri. Pentru că unele iniția
tive traduse în viață cu ani în urmă au fost abandonate cu 
prea multă ușurință. Asta reflectă o anumită mentalitate, 
tendința spre lucru formal tocmai la cadrele de specialitate. 
N-am desfășurat o muncă de îndrumare a studenților, ci 
ne-am limitat la a decreta : toată lumea să iasă 
la înviorare 1 Or, o asemenea treabă nu o reali
zezi în mod rigid sau formal, cum a procedat asisten
tul Octav Ungureanu, care a tras pur și simplu plapuma 
de pe studenții 1,,. Este necesar să desfășori o muncă de 
convingere de la om la oro. care să fie dublată, cred eu, 
și cu unele forme de popularizare a acțiunii, de pildă prin 
filme, prin crearea unor grupe experimentale alcătuite din 
studenții sportivi sau din cei care au ajuns să înțeleagă 
mai repede importanța gimnasticii practicată dimineața.

Oricum, țin să subliniez • trebuie făcut ceva. Trebuie 
urnită din loc o acțiune a cărei utilitate este evidentă.

TIBERIU STAMA



Cărți noi

Exercițiul fizic și medicina de-a lungul veacurilor „HIMALAYA" *>
Încă din cele mai vechi timpuri, 

exercițiul fizic a jucat un rol im- 
K portant in viața omului. Amintim 

că practica exercițiului fizic este 
pomenită la toate popoarele din an
tichitate, coinctzind cu epocile de 
înflorire a civilizației. Este sufi
cient să menționăm desenele din 
mormintele egiptene, practica yoga 
din India, cartea Cang-Fu (arta 
omului) realizate cu 2—3 000 de ani 
î.e.n., în China sau epopeile lui 
Homer, pentru a ne da seama de 
vechimea preocupărilor oamenilor 
in acest domeniu.

Legăturile dintre activitatea spor
tivă și practica medicală sint tot 
atit de vechi. Ast
fel, școala din 
Crotona, patria 
multiplului cam
pion olimpic Mi
lon, considera ar
monia liniilor corpului ca lege esen
țială a vieții, iar boala ca perturbare 
a acesteia. „ Recîștigarea sănătății se 
poate obține prin sport", afirma 
Pazzini, unul din discipolii acestei 
școli. Însuși Enodecus din Leontini 
maestrul lui Hippocrat, cel mai 
mare medic al antichității, reco
manda acest remediu. Lecco din To
rent, una din figurile proeminente 

iP-nfe medicinei antice recoman
da sportivului un „examen medi
cal complet" și condamna practica
rea unilaterală a sportului, care ar 
duce la deformări. După părerea sa, 
pentatlonul, alcătuit din alergări, să
rituri, lupte, disc și suliță, ar asi
gura dezvoltarea armonioasă a cor
pului omenesc. El este primul care 
a atras atenția asupra alimentației 
speciale a sportivului în timpul an
trenamentelor. Traumatologia spor
tivă, ramură a chirurgiei, și tra
tamentul specific prin masaj se 
nășteau în gimnaziile din Crotona.

ePoca romană, cea mai cău- 
tață medicină era aceea care folo
sea mijloacele fizice și băile ter
male. încă de pe atunci Celsius 
vorbea de dozarea efortului, consi
dered apariția transpirației ca 
semn al oboselii care pune orga
nismul la adăpost de istovire, iar 
Galenius separa exercițiul fizic de 

-sport.
In Evul Mediu, medicul florentin 

Tadeus de Alberoti recomanda, pe la 
1200, gimnastica de dimineață, care 
prin întinderea membrelor pune 
corpul intr-o stare de bună func
ționare, contribuind la fortificarea 
acestuia. Renașterea, o dată cu în
viorarea culturii, artei și științei, 
creează un impuls și în domeniul 
exercițiului fizic. Guilliamo Mercu
riale scrie o operă medicală in care 
valorifică arta gimnasticii, indicind 
reguli de igienă (moderația la mîn- 

Kcare sau băutură) și făcind reco
mandări de gimnastică ortopedică. 
Bernardo Ramazzini, in lucrarea sa 
„Diatriba", vorbește despre bolile 
profesionale, iar Tisso reliefează 

importanța exercițiului fizic în aer 
liber, mai ales pentru cei care au 
preocupări intelectuale.

Din această incursiune in istorie, 
vedem desprinzindu-se clar rolul 
jucat de exercițiul fizic la diferite 
popoare, din cele mai vechi tim
puri, legătura acestuia cu gradul 
de civilizație, precum și importan
ța pe care o acorda medicina exer
cițiului fizic, fie in scopul de pre
venire a bolilor, fie in scop de 
tratament. Aceste ramuri de acti
vitate omenească, medicina pe de 
o parte, exercițiul fizic și sportul 
pe de altă parte, au conlucrat din- 
totdeauna și s-au influențat rect- 

SPORT ȘI SANATATE (I)

cu mijloa- 
aparținind culturii fizice, cum 
fi metodele de călire. viața în 

■r. exercițiul fizic însuși. La 
său

proc. Astfel, medicina și-a îmbogă
țit arsenalul terapeutic 
ce 
ar 
aer libei 
rîndul său medicina a transferat 
din cunoștințele sale educației fi
zice noțiuni de igienă sportivă și 
de alimentație, traumatologie, do
zare a efortului etc. Aceste legături 
se string continuu de-a lungul se
colelor. aiungind astăzi la o uni
tate inseparabilă.

In socialism noțiunea de educație 
fizică și sport capătă o semnifica
ție majoră, izvorită din noile rela
ții de producție, din nivelul 'de 
trai din ce in ce mai ridicat al 
poporului. Aici totul este gratuit și 
larg accesibil: baze sportive, echi
pament. antrenori, asistență medi
cală. deoarece scopurile practicei 
sportive sint de astă-dată dirijate, 
in primul rind spre îmbunătățirea 
stării de sănătate, a capacității de 
muncă, a dezvoltării fizice gene
rale, prelungirea duratei de viață. 
Rezolvarea acestora se obține in 
mare parte prin antrenarea in sis
temul national de educație fizică a 
tuturor grupelor de vîrste, din cea 
mai fragedă copilărie 
bătrînețe.

Din cele spuse mai 
ca practicarea culturii 
sportului de masă îmbracă două 
aspecte si anume :

I. ASPECTUL 
SAU PREVENTIV, 
mătoarele scopuri: 
întărirea sănătății; 
dezvoltarea fizică 
călirea organismului (mărirea re
zistenței sale la diferite condiții 
atmosferice nefavorabile, prin uti
lizarea factorilor naturali: soarele, 
apa, aerul); 4. mărirea rezistenței 
la oboseală, accidente și îmbolnă
viri; 5. perfecționarea calităților fi
zice native; 6. perfecționarea cali
tăților moral-volitive, cum sint, cu
rajul, voința, hotărlrea, inițiativa, 
tăria de caracter, spiritul colectiv, 
spiritul de sacrificiu ș.a.

și pînă la

sus. reiese 
fizice și a

PROFILACTIC 
care vizează ur-

1. păstrarea și
2. creșterea 

armonioasă;
și
3.

mai ales .in 
cînd ocupa- 
mult seden- 
micro-climtit 

sănătății.

Efectele culturii fizice interesea
ză atit individul cit și societatea. 
Ele sint foarte utile 
epoca în care trăim, 
title omului sint mai 
tare, cînd condițiile de 
au devenit dăunătoare 
cînd procesul de producție soli
cită o participare foarte activă 
a sistemului nervos central Mijloa
cele de care uzează educația fizică 
in scop profilactic sint: jocurile di
namice în aer liber, gimnastica de 
înviorare, țnmnastica in producție, 
cultura fizică in cămine și școli 
(pentru prevenirea atitudinilor ul

eioase farorizate 
de studiul inte
lectual). educația 
fizică a bătrinilor. 
a femeii (in situa
ții biologice spe
le li uz ia. alăptarea

CURATIV SAU
ME\T. In medicina 

complex al 
mai multă 

1 culturii fi
rea de boală pre- 

prelungit la nat, 
‘ se poate de dău- 
organismului. El

a orga- 
apărare 
mu ncă- 

in mod 
întrețin

dale ca sarcina, 
etc

II ASPECTUi 
DE TR.4 
modernă, tratamentul
bolilor recurge cu tot 
insistență la mijloacele 
zice, deoarece ste 
supune un repau 
care are efecte cit 
nătoare asunra c _______________
duce la scăderea forței musculare, 
la reducerea mobilității articulare, 
la stingerea legăturilor nervoase re
flex condiționate, la tulburări me
tabolice etc. Repausul la pat dimi
nuează valoarea biologică 
nismului. a forțelor sale de 
si reduce capacitatea de 
Exercițiile fizice aplicate 
științific omului bolnav, 
marile funcțiuni ale organismului 
intr-o stare de activitate optimă, 
acționind prin intermediul scoarței 
cerebrale asupra respirației și cir
culației, asupra proceselor biochi
mice din țesuturi, favorizind astfel 
vindecarea.

Cultura fizică, ca mijloc de tra
tament. se caracterizează printr-o 
serie de elemente ce diferențiază 
foarte multe din mijloacele terapeu
tice clasice. Ea este socotită ca un 
factor de vindecare natural, căci 
utilizează ca mijloc principal „miș
carea" asociată cu elementele natu
rii (soare, aer, apă). Omul partici
pă conștient și voluntar la trata
ment, contribuind el însuși la res
tabilirea funcțiilor biologice, la re
educarea organelor bolnave, gră
bind readaptarea la viața normală. 
Datorită mijloacelor lor cultura fi
zică și sportul dau rezultate cu 
care nici o altă metodă de trata
ment nu se poate lăuda. Dar despre 
această complexitate de efecte po
zitive ale exercițului fizic și spor
tului asupra organismului se va 
vorbi, în continuare, la rubrica: 
SPORT Șl SANATATE.

VIRGIL IGNAT
medic specialist

De clleva zile, atrage atenția 
In vitrinele librăriilor o carte vo
luminoasă, avind pe copertă doi 
alpiniști in drum greu spre Înăl
țimi : HIMALAYA.

Pe parcursul a aproape 400 de 
pagini, Marcian Bleahu, Mircea 
Bogdan și Gheorghe Epuran. pre
zintă agitata și dramatica istoric 
a cuceririi giganțitor lumii, celor 
14 piscuri de peste 8 000 de me
tri. Autorilor Ie-a iost necesară 
o muncă laborioasă, de patru ani, 
pentru a da la iveală această mo
nografie unică a celui mai Întins 
Și înalt podiș al lumii și a alpi
nismului himalayan. Prin incursiu
nile iăcute în istoric, geografie și 
qeo'ogie, volumul depășește ca
drul unei cărți de sport.

Iubitorii alpinismului, cei care 
admiră actele de mare cutezanță 
q c onului, vor ii pasionați 
paginile cărții. De la primele în
cercări și pină la lntiia victorie 
asupra unui optmiar (Anapurna. 
In 1950) a trecut aproape un se
col. Apoi, restul de 13 uriași au 
iost căleați unul cile unul de 
picioarele orrului, ultimul, Shisha 
Pangma. in 1964.

Epopeea acestor victorii ale 
voinței, curajului și dlrzeniei sint 
descrise pe larg in paginile căr
ții. Va reține desigur atenția 
bătălia care s-a dat pentru Everest 
— 8848 m — „cel de al treilea 
pol al pămintului". Învins In 1953 
de cei doi alpiniști intrați in le
gendă : Edmund Hillary și Tensing 
Norke. Dar și celelalte lupte pe 
care omul le-a dat cu muntele 
sint nu mai puțin pasionante.

Uriașa bibliografie consultată 
(peste 150 de lucrări de specia
litate) marele număr de schițe și

Obezitatea și combaterea ei

Recent a apărut în editura UCFS, 
sub îngrijirea lui P. Radovici și 
G. Stoenescu, o interesantă 
lucrare care tratează problema o- 
bezității și combaterea ei. Scrisă 
într-un stil cursiv, ușor accesibil

ie hărți, tabelele complete ale as- 
ensiunilor pe cele 14 viriuri de 

oeste 8 000 de metri și 92 de 
oeste 7 000 de metri, cucerite 
pină in 1965, dau lucrării și o 
mare valoare documentară. Scrisă 
foarte cursiv, pe alocuri palpitant, 
cu o deosebită înțelegere a mun
telui și a oamenilor săi, cartea 
se adresează deopotrivă specialiș
tilor dar și cititorului de rind, 
dornic fără îndoială să cunoască 
marile aventuri alpine.

V. CH.

HIMALAYA. — Cucerirea gi- 
ganților lumii, de Marcian Bleahu, 
Mircea Bogdan, Gheorghe Epu
ram Editura Științifică, 398 pa
gini; cartonată cu supracopertă ; 
prețui 24 lei.

cartea prezintă cele mai noi me
tode folosite în lupta împotriva 
excesului dc greutate, prin mij
loacele culturii fizice medicale, pe 
care le asociază celorlalți factori 
de tratament cunoscuți din diete
tică, endocrinologie, neurologie 
etc.

Autorii își propun și reușesc să 
convingă pe cititor despre contri
buția majoră a culturii fizice me
dicale în tratamentul acestei boli. 
Gimnastica medicală (exerciții li-- 
bere, cu rezistență, cu obiecte aju
tătoare, exerciții de tîrîre, de res
pirație, cu aparate portative etc.), 
asociată cu masajul, cu factorii 
naturali de călire a corpului, cons
tituie elemente importante în pre
venirea și tratare^ obezității. înso
țită de desene orientative și exem
ple de conspecte de lecții, „Obe
zitatea și combaterea ei“ este o 
lucrare utilă, pe care o recoman
dăm celor interesați.

R. C.

Disciplina in centrul atenției
(Urmare din pag. 1)

Lică a sportivilor, ci și conduita lor, 
le felul lor de viață, de activitatea pe 
tare aceștia o desfășoară în producție 
au la școală. Bineînțeles, pentru a se 
junge la o complexă cunoaștere și 
kdrumare a sportivului, pentru con- 
olidarea muncii educative desiășu- 
ată în procesul de instruire nu ajung 
ele cîteva ceasuri de antrenament 
au de competiție și tehnicienii des
ire care vorbeam — ca și alți antre
nori dobdogeni — nu au socotit nici
odată cit timp petrec în tovărășia 
ievilor și nu au considerat că mun- 
a educativă începe și se termină la 
toarta stadionului.

Ne-am propus să vorbim în conti
nuare despre cîteva din formele mun- 
ii educative folosite de activiștii 
iportivi dobrogeni tocmai pentru că 
— pe parcursul discuțiilor — le-am 
onsemnat și eficiența.
Astfel, de o largă popularitate s-au 

meurat diferitele simpozioane orga
nizate în colaborare cu comitetul 
egional pentru cultură și artă. In- 
r-una din zile, medaliații olimpici 
ăihaela Peneș și Ion Tripșa au îm- 
ărtășit sportivilor dobrogeni din 
xperiența lor. în altă zi. campionii 
epublicani D. Bacalu, Florica Biro, 
4. Dumitrescu și I. Alexandru au dez

bătut tema : „Cum să muncim pentru 
ridicarea performanțelor sportive ?" 
Este, desigur, pozitiv faptul că ase
menea forme concrete ale muncii de 
educație au început să fie folosite și 
în raioanele regiunii Dobrogea (o 
evidențiere deosebită pentru raionul 
Hîrșova).

Un bun mijloc de atragere a spor
tivilor în activități educative, in stu
diul și cunoașterea profundă a succe
selor realizate de mișcarea noastră 
de cultură fizică și sport îl constituie 
și concursurile: „Cine știe sport, cîș- 
tigă 1“ în colaborare cu comitetul re
gional pentru cultură și artă, au fost 
organizate asemenea concursuri atit 
în orașul Constanța, cît și în locali
tățile Cobadin, Independența, Negru 
Vodă, Topalu, Cogealac, Tulcea etc. 
Trebuie reținut, în plus, faptul că 
aceste concursuri au fost precedate, 
în majoritatea cazurilor, de diferite 
manifestări cultural-sportive, ceea ce 
a făcut ca la concursurile respective 
să participe sute de tineri și tinere.

Problemele muncii educative s-au 
bucurat de toată atenția și în activi
tatea desfășurată prin stațiile de ra- 
dioficare (Babadag, Topologu, Bănea- 
sa, Macin, Tulcea etc.), în organi
zarea diferitelor recenzii, vizionări de 
filme (în colaborare cu întreprinde
rea regională de cinematografie), în 
„colțurile sportive" realizate la toate 

librăriile (in colaborare cu C.LD.C.) 
ele.

Credem că aceste cîteva exemple 
sint suficiente pentru a reliefa fap
tul că, într-adevăr. s-au înregistrat 
unele succese importante în dome
niul muncii de educare a sportivilor 
din regiunea Dobrogea.

Iată, dar, lucruri bune pe care ana
liza făcută in cadrul unei recente 
ședințe a biroului consiliului regional 
UCFS Dobrogea le-a reliefat convin
gător. Cu aceeași atenție au fost dez
bătute și răminerile în urmă, defi
ciențele existente încă în munca de 
educație a sportivilor. N-au dispărut 
cazurile de indisciplină! Ele se mai 
manifestă la unii sportivi, de la ior- 
mele cele mai simple — mici întîr- 
zieri la antrenamente — pînă la cele 
mai grave — nerespectarea indica
țiilor de joc, de conduită, a normelor 
vieții sportive etc. S-a apreciat — 
și acesta este adevărul — că în 
slaba muncă de educare a unor spor
tivi trebuie căutate în primul rind 
explicațiile unor comportări necores
punzătoare ale unor rezultate medio
cre (echipa de fotbal, echipa de bas
chet, unii boxeri — Tănase Pintilie, 
Vasile Neagu, D. Răgălie, echipele 
de fotbal Electrica, Portul, Celuloza 
ele.). Ce-au făcut antrenorii respec
tivi ? Consideră ei, și împreună cu 
ei membrii consiliilor asociațiilor și 

ai birourilor secțiilor, că procesul de 
instruire poate fi rupt de o consec
ventă muncă educativă, că datoria lor 
se rezumă la îmbunătățirea rezulta
telor tehnice și că acest lucru este 
posibil atita timp cit unii dintre ele
vii lor încearcă să chiulească din 
producție, să iuqă de responsabilita
te si să fie preocupați numai de o 
ieftină și iluzorie căpătuială așa cum 
fac, îndeosebi, boxerul Tănase Pinti
lie, sau voleibaliștii Bărbulescu și Fe- 
nichiu ? Este, desigur, regretabil că 
unii antrenori cu experiență (E. Ră- 
ducanu, I. Buză, I. Geambazu, C. Dră
guț) nu s-au convins încă de nece
sitatea împletirii armonioase a acti
vității de instruire cu munca educa
tivă, de faptul că aceste laturi se 
condiționează și colaborează la for
marea unor sportivi de valoare și 
buni cetățeni, tineri cu înalte cali
tăți morale.

Deci, disciplina mai are destul te
ren pe care trebuie să-l cîștige !

Ce trebuie făcut ? După părerea 
noastră, înainte de toate intensifica
rea muncii educative în toate raioa
nele (și mai ales Ia Medgidia, Tul
cea) și la C.S.O. Farul. Se așteaptă 
prea mult inițiativele și acțiunile 
comisiei regionale, fără ca în raioane 
să existe aceeași preocupare pentru 
o muncă educativă de conținut, con
cretă și eficientă cu sportivii. Tre

buie, de asemenea, stimulată și ge
neralizată experiența asociațiilor 
sportive care au obținut rezultate 
bune in această direcție. S-a făcut 
prea puțin pentru întărirea muncii 
educative în rîndul antrenorilor și de 
aici o serie de lipsuri care au frînat 
in bună măsură creșterea performan
telor Ia nivelul cerințelor actuale. 
In ultimul timp, sectorul tehnic al 
Consiliului regional UCFS și cabine
tul metodic au luat o serie de mă
suri bune, a căror îndeplinire trebuie 
urmărită consecvent. Consemnînd 
succesele realizate în ceea ce pri
vește desfășurarea muncii educative 
cu spectatorii, trebuie să arătăm că 
n-au dispărut încă, mai ales la me
ciurile de fotbal, manifestările nesă
nătoase ale unor spectatori (la Ne
gru Vodă, Medgidia, Constanța), ca 
și la unele competiții școlare, unde 
deseori profesorii de educație fizică 
nu intervin cu autoritatea și compe
tența lor de pedagogi.

Rezultatele bune obținute pînă 
acum, experiența și pasiunea activiș
tilor care muncesc în acest domeniu, 
dorința acestora de a-și aduce o con
tribuție sporită la formarea multila
terală a tinerilor sportivi, ne dau con
vingerea că munca de educație în 
rîndul sportivilor, antrenorilor și 
spectatorilor va cunoaște noi succe
se, reflectate consistent în creșterea 
prestigiului sportului și sportivilor 
dobrogeni.
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HANDBAL

O fază des intîlnitâ in cursul unui jac de handbal: 
același timp se înaltă și blocajul echipei adverse frază

jucătorul de la S m sare ca să arunce la poartă și în 
din meciul Dinamo—Steaua disputat în toamnă).

Foto : P. Romoșan

Așadar, reîncepe și handbalul . De 
azi chiar, lupta pentru titlurile repu
blicane, pentru promovare sau evi
tarea retrogradării își reia firul. în
trecerea se anunță la fel de pasio
nantă ca și în edițiile precedente. în 
«cele patru serii, diferentele de puncte 
dintre echipele situate în diferite sec
toare ale clasamentelor nu sînt chiar 
atit de mari incit să excludă în re
tur posibilitatea unor răsturnări de 
poziții. De aceea, nu încape îndoială 
<ă vom asista la jocuri extrem de dîr- 
«e, pe care le dorim, ca și spectatorii, 
disputate într-o notă de deplină spor
tivitate și la un nivel tehnic cît mai 
ridicat. Este firesc ca fiecare echipă, 
fiecare jucător să dorească victoria și 
să lupte pentru obținerea ei. dar tot 
atît de firesc este ca toate echipele să 
dea o mare bătălie pentru calitatea jo
cului. Nu trebuie, uitat nici un mo-

MtDtTȘCIltt ZMHEB JOACĂ MAOJI 

și nimoi ia Bioifșn
După cum am anunțai, cunoscuta e- 

chipă masculină de handbal Medveș- 
ciak din Zagreb va evolua săptămîna 
viitoare în țara noastră. în progra
mul turneului acestei formații au sur
venit insă cîteva modificări. Astfel, 
Medveșciak va juca în București 
marți cu Universitatea București și 
miercuri cu Steaua. Ambele partide

În preajma sezonolui atletic în aer liber

Echipele fruntașe din nou in întrecere BASCHET

Meciurile feminine-cele mai importante

merit că avem în față campionate 
mondiale, dintre care cel masculin se 
va disputa în ianuarie 196". Or, cam
pionatul trebuie să dea JnturiloT jucă
tori bine pregătiți, apți să reprezinte cu 
cinste culorile patriei. Avem rie apă
rat ue prestigiu pe plan mondial și 
acest gî«id trebuie să însuflețească și 
să stimuleze în munca lor de zi cu .zi 
pe toți antrenorii și .sportivii.

• Prima etapă cuprinde meciuri 
extrem de atractive. Iată programul: 

MASCULIN. Seria I: Știința Ga
lați — Politehnica Ttm., Voința Si- 
ghiș. — Steaua, Dinamo Buc. ■— Di
namo Bacău, Tractorul — Dinamo 
Brașov (se dispută azi), Raf. Telea- 
jen •— Universitatea Buc. (se dispută 
azi). Seria II: Știința Petroșeni — 
C.8.M.S.. Știința Tg. Mureș — Voin
ța Sibiu. Tehnometal Tim. — ’Metalul 
Copșa Mică, Timișul Lugoj — C.S.M.

vor avea loc pe terenul Progresul, 
începând de la ora 17. In caz de timp 
nefavorabil, întîlnirile se vor desfă
șura în sala Floreasca, în aceleași 
zile și de la aceeași oră.

AI treilea și ultimul meci al hand- 
balișlilor iugoslavi se va disputa vi
neri la Timișoara.

Reșița. FEMININ. Seria I. Tractorul
— Rulmentul Brașov (se dispută azi), 
Lie. nr. 4 Tim. — Universitatea Tim., 
Universitatea Buc. — Confecția, Ra
pid — Voința Odorhei, C.S.M. Sibiu
— Mureșul. Seria II: Constructorul 
Tim. — Spartac Constanța, S.S.E. Bu
zău — S.SJi. Peiroșccii, Universitatea 
Cluj — Știința Galați, Favorit Ora
dea — Voința Sighișoara, Progresul 
București — Partizanul roșu Brașov.

AH

întreceri pentru juniori
Au luat sfîrși'l întrecerile din ca

drul campionatului republican .pentru 
juniori și junioare, faza pe Capitală, 
lată clasamentele finale ale celor 
două grupe:

JUNIORI : 1. D. Ghizdavu (Con
structorul) 9'/, -puncte (din 10 posi
bile), 2. M. Ghindă (Banca de Inves- 

■ tiții) 8* 1/, p, 3-4. V. Stoica și FI. Stoe- 
nescu 71/, p, 5. St. Uzună 7 p, 6-7. 
D. Romaniuc și I. Zelțer 4 p, 8. T. 
Tauber 3 p. 9. Fr. Urmeny 2'/2 p. 1 fl
it Astman 2 p, 11. A. Păceanu 0 p. întrecerile de tenis de masă organi

zate de A.S.A. și dotate cu „Cupa Primă- 
verii“ au reunit peste 70 de elevi și e- 

■ leve din București.
La categoria junioare (10—13 ani) s-a e- 

vidențiat Cristina Mușat (ASA), care a 
ocupat locul I, fără nici o înfrîngere. 
S-au mai remarcat M. Badea, S. Coman

i (Spartac), E. Baneu (Voința). In grupa 
juniorilor mici (10—13 ani) a ieșit învin
gător A. Toader (ASA). urmat de A. 
Mureșeanu (ASA), E. Croitoru (Construc
torul). și Ovanez (Progresul) Merită 
mențiuni și A. Mlhăilă, Dicu (Voința), 
Florian (Progresul), Bitoni (Spartac), Mi- 

1 truț (Constructorul) și Talabă (ASA).In

JUNIOARE (s-a jucat în 4 ture) : 1. 
j Lia Bogdan (A.S.A.M.) 10 puncte (din 
! 12 posibile), 2. Lenuța Pitpinic (Pala- 
; tul Pionierilor) 7 p, 3. Daniela Flo- 
I rete 4 p, 4. Doina Negroiu 3 p.

Participarea a fost destul de săracă, 
în special la grupa de junioare, unde 
și-au disputat întâietatea numai patru 
concurente. Pentru .posibilitățile e- 
xistente în Capitală, cifra aceasta 
este mult prea redusă. (T. N.).

Cele mai interesante meciuri ale 
etapei de azi și mîine a campiona
telor republicane de baschet sînt 
cele feminine din seria I. Intr-adevăr, 
aflat la penultima etapă, campionatul 
feminin pune și acum probleme în 
ceea ce privește evitarea retrogra
dării. Partidele care pot clarifica 
(sau... complica) situația sînt Progre
sul Bacurești — Crișul Oradea și 
Mureșul Tg. Mureș — Voința Bucu
rești, trei din cele patru formații (ex
cepție face Voința) avînd mare ne
voie de punctele victoriei. Dintre ce
lelalte jocuri ale etapei vom subli
nia, pentru echilibrul de valoare 
dintre echipe și pentru modificările 
ce pot produce în clasa
mente, următoarele : U- 
niversitatea Cluj — Poli
tehnica Timișoara, Farul 
Constanța — Știința Tg. 
Mureș ,(m. I), Politehnica 
Brașov — C.S.M.S. Iași 
(m. Hj, Politehnica Timi
șoara — Voința Tg. Mu
reș și Spartac Salonta— 
C.S.M.S. Iași .(f. ffl).

Iată acum programul 
complet al etapei (în pa
ranteze sînt trecute re
zultatele din tur]: MAS
CULIN seria I — etapa 
a XVII-a: Dinamo Bucu
rești — Steagul roșu 
Brașov (77—60), Politeh
nica București — Știin
ța Galați (68—B3), Di
namo Oradea — Steaua 
(59—97) Farul Constanța 
— Știința Tg. Mureș 
(50—79), Universitatea 
Cluj — Politehnica Ti
mișoara ,(50—60) ; seria 
a II-a — etapa a XVI-a: 
I.C.F. — .Progresul Bucu
rești (83—58), Politehni
ca Brașov — C.S.MS. 
Iași (.58—92), Știința Cra
iova — Olimpia M. I. 
București (46—51), Unio 
Satu Mar.e — Academia

„Cupa Primăveri?* a fost cîștigată de ASA

Militară București (57—70), A.S.J 
Bacău — Politehnica Cluj (62—102 
FEMININ seria I — etapa XVII-c 
Progresul București — Crișul Orade 
(48—41), LG.F. — Voința Brașo 
(40—53), Rapid — Universitatea C’,. 
(62—59), Constructorul București - 
Politehnica București (40—91), Mt 
reșul Tg. Mureș — Voința Bucureș 
(49— 58); seria a II-a — etapa 
XVI-a.: Politehnica Timișoara 
Voința Tg. Mureș (54—75), Sparte 
Salonta — C.SM.S. Iași (27—65 
Știința Constanța—A.S.A. Cluj (66- 
79). Meciurile Ș.S.E. Satu Mare - 
Olimpia București și Voința Oradea - 
Ș.S.E. Craiova au fost aminate per 
tru 12 aprilie.

sfîrștl. categoria juniorilor mari (j- 
10 ani) a revenit iul Stamatescu (ASA 
iar pe locurile 2—3—4 s-au clasat coâ 
gii lui de echipă, Costache, Beda și .' 
Danieiss.

Clasamentul final al competiției are u: 
mătoarea înfățișare : 1. A.-S.A. (antren: 
V. Tuleea) 187 p. (eîșfigăteare a „Cupi 
Primăverii"), 2. Spartac (antrenor Lui 
Slaveseu) 78 p., 3. Progresul (arrtreno 
O. Holtzman și M. Gantner) 58 p.. 
Constructorul (antrenori N. ivaumescu 
Stan ILie) 52 p., 5. Voința (antreno 
Geta Pitică și Z. Pop) 50 p_, 8. Bei 
Grrvița (antrenor A. Ardeleanu) 20 p.

(Urmare din pag. 1J

La baza sportivă Dinamo atleții se 
pregătesc în condiții bune. Ei au la 
dispoziție o pistă de aproape 300 m, 
eectoare pentru sărituri precum și o 
pistă nouă pentru săritura cu prăjina.

La asociațiile sportive Metrom și 
Carpați s-au reamenajat sectoarele 
-pentru probele de atletism. Acestea 
vor fi folosii? ptiTru competițiile de 
masă.

Deoarece în Brașov volumul acti
vității atletice este deosebit de mare, 
se impune ca asociațiile șt cluburile 
să planifice cît mai judicios pregăti
rile atleților și să acorde o mai mare 
.atenție pentru Întreținerea acestor a- 
menajărî sportive.

C. GRUIA-coresp. reg.

GATA DE START !

Pe stadionul „23 August" din ora
șul Cîmpulung Muscel a fost rea- 
menajată pista de atletism și toate 
sectoarele pentru aruncări. Impor
tante sume au Joși alocate și pentru 
reparațiile cabanei stadionului unde 
se află vestiarele,, instalațiile sani
tare etc.

In rafturile magaziei au fost a- 
duse materiale sportive și echipa
ment complet pentru buna desfășu
rare a antrenamentelor și întreceri
lor atletice. De asemenea, a fost an
gajat un specialist care se va ocupa 
de întreținerea pistei. Intr-un cu- 
vînt, se poate spune că stadionul din 
Cîmpulung Muscel este și el gata de 
start,!

V. POPESCU-corcsp.

GOSPODARI Șl... GOSPODARI

Zilele trecute am făcui o vizită pe 
stadioanele din Galați- lată cîteva 
constatări făcute la fața locului. Voi 
începe eu cel mai mare stadion, Du
nărea. Lucrările efectuate la acest 
stadion pentru reamenajarea pistei, 
a sectoarelor de aruncări sau de să
rituri în vederea noului sezon -com- 
pslițional au fost terminate în cea 

măi mare parte. Holurile și cabine
le din clădirea stadionului au fost ț 
renovate. Numai dușurile nu sînt co
respunzător revizuite.

Regretabil -este faptul că admini
strația stadionului neglijează stgtra- 
vegherea pistei în timpul antrena
mentelor și a meciurilor de fotbal 
astfel că numeroși spectatori pătrund 
pe pistă deteriorînd-o.

Stadionul Portul roșu, care nu de I 
mult ,a avut un teren de joc gazonat 1 
și o pistă de atletism bine îngrijită, ! 
se prezintă acum cu totul altfel. | 
Proasta întreținere și o exploatare : 
nerațională au adus terenul într-o 
stare jalnică iar pista de atletism 
nu mai are zgură fiind năpădită de 
iarbă.

Clubul sportiv orășenesc a luat 
măsuri pentru reamenajarea stadio
nului Viitorul. .S-a adus zgura pen
tru pistă iar terenul de fotbal, în 
sfîrșit, va fi gazonat.

Stadionul Ancora S. N.G- a fost 
pînă nu de mult inundat. Totuși, s-a 
adus cantitatea de zgură necesară 
pistei urmînd ea îndată ce timpul va 
fi favorabil să fie adus și nisipul și 
să se înceapă lucrările.

ȘT. CONSTANTLNESCU-ooresp. reg.

AZJ

BASCHET. Sala Dinamo, de la ora 18 : 
I.C.F.—Progresul (m. II), Constructorul— 
Politehnica București if. D, meciuri in 
cadrul campionatelor republicane.

HALTERE. Sala I.C.F., de la ora 17: 
concurs cu parHCiparea halterofililor 
fruntaș.

RUGB1. Teren Politehnica, ora 17; Po
litehnica—Construcții (cat. B).

SCRIMA. Sala de sport a Facultății de 
Drept, de la ora 16 : proba de floretă 
băieți din cadrul campionatului Capitalei.

BASCHET. Sala El or casca, de la ora 8: 
I.C.F.—Voința Brașov ,(f. I,)„ Progresul— 
Crișul (f. I)., Ka^pid-—Universitatea Cluj 

I), Politehnica București—Politehnica 
■Galați (m. I), Dinamo—Steagul roșu Bra
șov ț(m. I).

ÎNOT,. Bazinul Ploreasca., de la ora 
0,30 : concurs organizat de Clubul spor
tiv școlar.

Start promițător!

Mariîena Chitea și-a realizai un record personal 
•cu o aruncare de 46,66 m.

Pe stadionul de la ‘Snagov, în condiții atmosferic 
grele, s-a desfășurat un concurs de atletism cu par 
tidparea câtorva dintre cei mai buni juniori e 
noștri. Deși la primul start în aer liber din aces 
sezon, atleții au realizat o serie de rezultate remar 
cabile, majoritatea fiind „recorduri personale' 
BĂIEȚI: ciocan 6 kg : St. Siscovei 63,36, ÎL Purgtw 
53,65, D. Popescu 53,48 : disc 1,5 kg: Z. Hegedi 
49,98; suliță &00 g: St. Giubeian 62,29, Th. Pec 
58,39; FETE: greutate 3 kg: El. Ioniță 12,00; disc 
A. Menis 40,00 ; suliță : M. Ciurea 46,66 ; 80 nr" 
Ed. Schal 11,9.

• Astăzi, de la ora 8,30, se va desfășura o curs 
de 50 km marș. întrecerea, organizată de clubt 
Steaua, va avea loc pe Șos. București—Ploiești. Stai 
tul se va da la km 8 — Aeroportul Bâneasa.

O Duminică la ora 10, în împrejurimile stadionuli 
Tineretului, va avea loc etapa a IH-a a eompeliiți- 
de marș dotată cu „Cupa primăverii".

• Concurs de atletism pe stadionul Uni versităț 
din Cluj. Vreme nefavorabilă .: FETE : 10C m: A. Bt 
șuan 12^; ZOO m: V. Toth 28,4; BĂIEȚI: 100 m 
T. Lența 11,8 ; 300 m: Gh. Lasou 393; MO m: F 
Purgbel 53,7 ; 800 m: C. Cicortaș 2:08,0; 3000 m: 1 
Rusu 9:06,0 ; ciocan <6 kg: l. Cîinpianu 48,01 ; cioca 
7,257 kg: I. Cîmpianu 43,10; sutâță 600 g: V. Bogda 
53,40. (A. PALADE-URSU coresp.).

ATLETtS+l

POLO. Bazimal Floreasca, de la ora 
10,30 : campionatul de juniori a] orașului 
București.

■HANDBAL. Teren Progresul, de 3a ora 
îOProgresul—Partizanul roșu Brașov 
(f), Rapid—Voința Odorhei Universi
tatea—Confecția (f);; teren Dinamo,, de 
la ora 16 : Drnamo București—Dinamo 
Bacău (m), meciuri în cadrul campiona
telor republicane.

VOLEI, sala Dinamo, de la ora 8,3D 
Metalul—Farul Constanța țf. I), Dinamo— 
Universitatea Cluj '(f. T), Dinamo—Trac
torul Brașov (m. I) sala Giulești, de la 
ora 9 : C.P.B.—C.S.M.Sibiu (f. ț), Rapid— 
.Știința Craiova (î. I), meciuri în cadrul 
campionatelor republicane.

RU'GBI. Teren Cmstructorul, de la ora 
1D : Griviia Roșie—Gloria,, Constructorul 
—Steaua -(categoria A); teren Dinamo, 
ora 16: Dinamo—Progresul (categoria A); 
stadionul Tineretului (t-er-en 33^, de -la o-ra 
10 : Vulcan—Aeronautica, Arhitectura— 
Rapid (categoria m stadionul Tineretu
lui (teren III), ora 11,30 : Olimpia—S.N. 
Oltenița (categoria B).

WP1S LIBERE. Sala Giulești, de 
ora 9 : concurs cu participarea'luptător 
lor de la I.C.F., Steaua și Rapid.

FOTBAL. Stadionul .Republicii, tora 9 
Metalurgistul — Ceahlăul Piati 
Neamț (categoria BJ, ora 11 : Pre 
greșul — Metalul Tîrgovîște '(ca
B) stadionul Tfiaamo, -era ’ 11 x
narno—Metalul Tirgoviște (juniort) ; stz 
dionul „23 August", teren III, ora 11 
Metalurgistul—Farul ((juniori) stadioni
,,23 August" teren H, ora 11 : Viitorul- 
Dunărea Giurgiu (juniori) ;; stadioni 
Steaua, ora .11 : 'Steaua—-.Pr.Qgresul Cars 
bia (juniori); stadionul Progresul, ora 1 
Progresul—Oltul Rm. Vîleea ; teren V? 
selieh -©fna 11 : Dinamo Victoria—Dinam 
Pitești O-uniori) ;; teren Laromet, ora 11 
Thenoaneial—Texăila Sî. 'Gheorghe (ca
C) .

CICLISM. ^Șoseaua București—Pteiesu 
(varianta Buftea)., km 7, de la ora 16 
start în „Cupa Voința”.

SCRIMĂ. Sala de sport a Facultății d 
Drept, de la ora 9 : proba de sabie di 
■cadrul camptonatuiui Capitalei.



DE AICI REÎNCEP ÎNTRECEREA ECHIPEEE GATA PENTRU START
DIN CATEGORIILE B Șl C

SERIA I

1. Progresul Buc. 13 7 4 2 21—13 18
2. Metalul Tîrgoviște 13 6 3 4 15—18 15
3. Oltul Rm. Vilcea 13 5 4 4 18—11 14
4. Politehnica Buc. 13 5 4 4 15—12 14
5. Din. Vie. Buc. 13 6 2 5 21—29 14
6. C.F.R. Pașcani 13 6 2 5 19—19 14
7. Metalurgistul Buc. 13 5 3 5 25—20 13
8. Dinamo Bacău 13 4 5 4 15—14 13
9. Flacăra Moreni 13 6 1 6 17—19 13

10. Ceahlăul p. Neamț 13 5 2 6 19—17 12
11. Poiana Cîmpina 13 4 3 6 17—19 11
12. Oțelul Galați 13 4 3 6 14—18 11
13. Progresul Brăila 13 5 1 7 17—28 11
14. C.F.R. Roșiori 13 3 3 7 13—17 9

SERIA A n-A
1. Jiul Petrila 13 8 3 2 24—12 19
2. Minerul Baia Mare 13 7 4 2 21— 7 18
3. Vagonul Arad 13 7 3 3 24—16 17
4. A.S.A. Tg. Mureș 13 7 3 3 15— 7 17
5. A.S. Cugir 13 6 4 3 20—14 16
6. Minerul Lupeni 13 5 2 6 12— 9 12
7. C.S.M. Reșița 13 5 2 6 14—23 12
8. Ind. sîrmei C. Turzii 13 4 3 6 18—21 11
9. Recolta Cărei 13 4 3 6 15—20 11

10. Clujeana 13 2 7 3 12—19 11
11. c.s.M. Sibiu 13 4 2 7 15—19 10
12. Gaz metan Media? 13 4 2 7 11—18 10
13. Arieșul Turda 13 3 3 7 13—18 9
14. C.F.R. Arad 13 2 5 6 8—19 9

SERIA EST

1. Locomotiva Iași 13 8 2 3 21—11 18
2. Chimia Suceava 13 6 5 2 16—11 17
3. Foresta Fălticeni 13 7 2 4 20—14 16
4. Flamura r. Tecuci 13 5 5 3 20—18 15
5. Petrolul Moinești 13 4 6 3 12—10 14
6. Textila Buhuși 13 6 1 6 22—16 13
7. Fructexport Focșani 13 6 1 6 18—17 13
8. Rapid Mizil 13 5 2 6 18—21 12
9. Metal osport Galați 13 4 4 5 9—12 12

10. Minobrad V. Dornei 13 5 2 6 16—21 12
11. Metalul Rădăuți 13 4 3 6 11—17 11
12. Victoria Roman 13 5 0 8 20—18 10
13. Chimia orașul Gh.

Gheorghiu-Dej 13 4 2 7 10—20 10
14. Unirea Negrești 13 3 3 7 8—15 9

Din carnetul cronicarului

SERIA SUD
1. Metrcm Brașov 13 7 5 1 21— 7 19
2. Tehftotneta! Buc. 13 6 4 3 24—17 16
3. Tractorul Brașov 13 5 5 3 22—15 15
4. Portul Constanța 13 5 5 3 2Â*—17 15
S. Textila SL Gheorghe 13 5 5 3 12—16 15
6. Chimia Făgăraș 13 7 1 5 m—a 15
7. Eelectrica Fieni 1-3 5 4 4 17—13 14
8. Dunărea Girgiu U 5 4 4 13—12 14
9. LM.U. Medgidia 13 4 4 5 21—2S 12

10. Marina Mangalia 13 4 4 5 20—19 12
11. Electrica Constanța 13 4 4 5 15—1« 12
12. Flacăra r. Buc. un 14—24 9
13. S.N. Oltenița 13 1 7 5 6—19 9
14. Rulmentul Brașov 13 2 1 • 16—27 5

SEBIA VEST

L C.F.R. Timișoara 13 9 2 w 42—13 2£
2. Victoria Tg. Jiu 13 6 4 3 22—12 16
3. Met. Hunedoara 13 7 j 5 27—11 15
4. Minerul Deva 13 7 1 5 21—18 13
5. E?ectroputere Craiova 13 6 2 5 27—18 14
6. Prog. Strehaia i: 6 2 5 15—29 14
7. C.F.R. Caransebeș 13 5 3 5 16—16 13
8. Muscelul C-lung 13 5 3 5 14—20 13
9. Prog. Corabia 13 4 4 5 8—13 12

10. Electromotor Timi. 13 4 3 6 24—25 11
11. Victoria Călan 13 5 1 7 13—19 H
12. Met. Tr. Severin 13 4 2 7 16—28 10
13. Minerul Anina 13 3 3 7 7—13 9
14. Minorul C-lung 13 2 5 6 8—25 9

SERIA NORD
1. Steaua r. Salonta 13 7 3 3 20—18 17
2. Prog. Reghin 13 8 0 5 21—19 16
3. Met. Copșa Mică 13 7 1 5 23—15 15
4. Minerul Bihor 13 6 2 5 26—21 14
5. Min. Baia Sprie 13 5 4 4 21—21 14
6. Faianța Sighiș. 13 6 2 5 17—18 14
7. Soda Ocna Mureș 13 5 3 5 21—16 13
8. A.S. Aiud 13 3 7 3 17—16 13
9. Chimica Tîrnăveni 13 4 5 4 10—10 13

10. Unirea Dej 13 6 1 6 19—21 13
11. Sătmăreana 13 4 4 5 19—18 12
12. Gloria Bistrița 13 4 3 6 16—18 11
13. Olimpia Oradea 13 2 5 6 15—22 9
14. Forestiera Sighetul

Marmației 13 4 0 9 17—29 8

PROGRESUL BUCUREȘTI

— Vrem să „terminăm” campionatul 
după— a Vil-a etapă a returului, 
ne-au spus antrenorii Progresului.

Conștienți cit de mult angajează o 
• astfel de declarație, ei au completat-o :

— Avem încredere deosebită în ju- 
' cători. Având și avantajul că în pri

mele 7 etape susținem 5 meciuri în 
' București, încercăm să restabilim în 

drepteri renumele Progresului
— Cum calificați stadiul actual de 

pregătire a echipei ?
— Bun pentru start — a răspuns 

simplu și sigur antrenorul principal 
i P. Moldoveana. împreană cu colegul 

meu FI. Știrbei, am insistat mult la 
1 toate compartimentele. Contăm în pri

mul rînd pe tehnicienii echipei. Ma- 
teianu. Georgescu. Mîndru. Țară- 
lungă- Mafteuță. Măndoia. apoi pe 
impetuozitatea Ini O ai dă ți Fetea- 

■ nu, pe voința lui Mățăoanu și Pre- 
s purgeL Ia general, potențial ridicat 

îmi permit să cred că sîntem prin
tre cei mai bine pregătiți dintre e- 
chipele care încep duminică disputa.

— Referitor la prima efapă, la me
ciul derbi cu Metalul Tîrgoviște ?

— N-am să dau un pronostic, dar 
am o certitudine : va fi un meci bun!

N. MUSCELEANU

METALUL TÎRGOVIȘTE

înaintea începerii campionatului, l-am 
rugat pe antrenorul principal Ștefan Bă- 
din să ne prezinte noutățile cu care ac
tuala ocupantă a locului II, din prima 
serie a categoriei B, se prezintă la star
tul returului

— Vorbind în primul rînd despre mo
dul cum s-a desfășurat, pregătirea echi
pei, trebuie să arăt — ne-a spus antre

norul metalurgist — că ea nu a decurs 
in condițiile cele mai javorabUe. Am a- 
trut o perioadă mai lungă < absenți — 
Stănescu, Grancea, A’ițeseu, Constantin— 
(motivați, dar asta nu ne-a încălzit prea 
mult), am avut Jucători .capricioși- — 
Avramescu, Prizam, Ionescu II — eu 
care a trebuit să ducem „muncă de lă
murire- pentru a-i integra în ritmul de 
pregătire cerut și, pe deasupra, am în
tâmpinat unele greutăți de ordin ma
terial — lipsa de echipament precum și 
inexistența unul teren de antrenament 
corespunzător.

Totuși, munca de pregătire a cunos
cut un ritm de la zi la zi mai ridicat, 
compensând greutățile pe care le-am in- 
timpinat. De aceea, privim cu speranțe 
returul, în care dorim sa practicăm un 
fcttral co'ecttr. ofensiv. rapid, spectacu
los, in stare să satisfacă exigențele pu
blicului spectator".

M. AVANU -coresp.
JIUL PETRILA

Nu puțini sint acei care consideră 
că Jiul face meciuri de nivelul echi
pelor de categoria A. Rezultatul de 
1—1 obținut în fața Rapidului, în 
16-imile „Cupei României", ca și 
evoluția echipei în această partidă au 
dovedit, o dată în plus, că fotbaliștii 
Jiului au o bună valoare. Așa se ex
plică, de altfel, și locul I în puterni
ca serie secundă a categoriei B, loc 
pe care minerii vor să-l păstreze pînă 
în ultima etapă a returului.

De la dorință la realizare este evi
dent un drum lung, drum pe care ju
cătorii din Petrila l-au pregătit în 
perioada de întrerupere a campiona
tului cu multă atenție. La această 
oră, echipa se prezintă cu un echi
libru propriu, omogenă, în stare să 
„atace”, chiar din prima etapă, mult 
rîvnitul loc din prima categorie a 
țării.

La întrebarea „Care sînt șansele 
echipei de promovare în categoria

A* ? — antrenorul Eugen Mladin ne-a
răspuns următoarele :

„Returul va fi o extraordinară în
cleștare de forțe, din care sper ca 
noi să ieșim cîștigători. Am mare în
credere în jucătorii mei !“

S. BALOI -coresp,

MINERUL BAIA MARE

Fotbaliștii băimăreni au un obiectiv 
precis în acest retur: promovarea în 
categoria A * După o comportare mul
țumitoare în tur, Minerul a trecut prin 
multe frămîntări în „vacanța de iarnă4*. 
Au trecut frămlntările, a rămas lir.iștea 
caracteristică dinaintea marilor bătâln.

Ce e nou la Minerul în aceste ultime 
zile dinaintea returului? Se fac ultime
le retușuri. Retușuri nedorite tfe antre
norul Paul Galiș, dar — din păcate — im
puse de indisponibilități de ultimă oră 
în rîndul jucătorilor. Bay, Pînzaru, Stai- 
cu». Vjvari. Soo, Vaida și Miculaș au su
ferit diferite accidente, alinierea primi
lor trei fiind nesigură în etapa I

Menționăm faptul că în perioada de 
întrerupere, Minerul a susținut nume
roase jocuri amicale de „rodaj“cu echi
pe valoroase (Crișul, Recolta Cărei, Ind. 
sirmii C Turzii, Minerul Lupeni, Gloria 
Bistrița) în care s-a prezentat, în gene
ral, bine, putîndu-se aprecia că echipa 
se află la startul returului cu un poten
țial ridicat.

Iată formația probabilă pe care Mine
rul o va prezenta la primul fluier al 
returului : Moriț — Cromelt, Colcerlu, 
Doncds Vaida (Ujvari) — Rojnai, Bohoni 
— Dragan, Sasu, Soo, Czako (Miculaș).

T. TOHĂTAN -coresp. reg.

LOCOMOTIVA IAȘI
Jucătorii și antrenorii formației fero

viare din Iași, lideră în seria Est, a ca
tegoriei C, au în acest retur un țel pen
tru care sînt hotărîți să nu precupe
țească nici un efort : promovarea în 
categoria B.

Antrenamentele echipei au început la 
15 ianuarie, antrenorul Traian lordache 
punînd accent^ pe omogenizarea forma
ției de bază, îrrfbunâtățirea tehnicii in
dividuale și mai ales creșterea eficacită
ții liniei de atac — trăsătura cea mai 
„nevralgică" a Locomotivei.

Iată lotul cu care Locomotiva Iași în
cepe returul : Urs ache, Pascal, Cons- 
tantineseu, Tecui, Căpraru, Cojocaru, Da. 
deș, Ogescu, Marin, Ioanid, Popa, Comă- 
nescu, Brîndușescu, Lmchian, lonescu.

1

MICROSTATISTICA ETAPEI

și ieri, din 
în etapa a

® Așa cum am arătat 
cele 17 goluri înscrise 
XVI-a, 14 au fost realizate de echi
pele gazdă. De asemenea, din 14 
puncte posibile gazdele au cîștigat 
13! Oare este terenul propriu atît 
He... imbatabil, sau este mai mult 
vorba de o anwmită psihoză a for
mațiilor care se deplasează? Ori 
cum, este știut : în orice competiție 
pe cîștigător îl caracterizează puncte
le adunate din deplasare. Deci, 
atenție I

• Două echipe nu au înscris nici 
un gol în primele trei etape ale re
turului. Este vorba de Politehnica 
Timișoara (care a pierdut de trei ori 
la 0) și Universitatea Cluj (unicul

•-gol care figurează în dreptul ei în 
clasamentul returului este, de fapt, 
opera fundașului Ivan de la Știința 
Craiova care a trimis balonul în 
propria sa poartă).

• Fiindcă veni vorba de autogo
luri să arătăm că Pojoni (Crișul) e 
la a doua ispravă de acest fel. Pri
mul autogol l-a înscris anul trecut 
în favoarea lui Dinamo București, 
cel de-al doilea — joi, pentru U.T.A.

• Golgeterul etapei este Stătescu 
(Siderurgistul Galați) care a înscris 
trei goluri. îl urmează colegul său 
de echipă M. Voinea cu două goluri 
și Naghi (Dinamo Pitești) tot cu două.

• în etapa de joi — a XVI-a — 
Plugaru (Știința Craiova), Adam (Si
derurgistul Galați), C. Radu (Dinamo 
Pitești) au înscris primele lor goluri 
din acest campionat. Mai bine mai 
tîrziu decît niciodată...

• Nici un jucător nu a primit nota 
10. în schimb, șase fotbaliști se pot 
mindri cu nota 9: C. Dan (Rapid), 
Nunweiller VI (Dinamo București). 
Pexa (Universitatea), ioniță și Adam 
(Siderurgistul Galați), David (Dinamo 
Pitești). Cea mai 
primit-o Gheghi

mică notă — 3 — a 
(C.S.M.S.).

CLASAMENTUL

DEBUTANTT IN „A

în prim plan, alergind după ba
lon, tinărul rapidist ȘTEFAN, Înlo
cuitorul lui Greavu, în meciul de 
joi cu Petrolul. Adversarul lui direct, 
petrolistul Moldoveanu. a avut in el 
un apărător greu de trecut. Pe par
cursul meciului, Ștefan a intervenit 
de numeroase ori in mod salvator 
in propriul său careu. Uneori a gre
șit, a alunecat sau nu l-a putut opri 
pe experimentatul Badea din acțiune. 
A fost .prins" și la mi/loc. darwiu 
s-a dat bătut. Mereu Încurajat de 
„bătrinul* C. Dan. puștiul a debutai 
cu succes intr-un meci extraordinar 
de greu.

Fotoreporterul nostru A. Neagu 
l-a surprins intr-o poziție caracteris
tică. Am fj nedrepfi dacă, vorbind 
despre Ștefan, n-am pomeni alături 
de numele lui și de Mitroi și Neagu 
(nu se văd în fotografie dar~ s-au 
văzut pe teren). Și ei au primit „bo-

tezul tocului" în meciul de joi, dove
dind reale calități. în Încheierea aces
tor rînduri felicitări antrenorilor 
echipei Rapid, pentru tinerii de 
se ocupă.

care

C. NL

IN

ÎNCĂ O CONFIRMARE

Duminică la 
Pitești, echipele 
nu știu să fructifice avantajul vin- 
tului. Dinamoviștii piteșleni, de pildă, 
ar fi putut să folosească din plin vîn- 
tul ajutător din prima repriză, dacă 
ar fi utilizat unele scheme tactice 
care se impun în asemenea condiții, 
în loc să acționeze cu pase tari, la 
firul ierbii, să tragă la poartă de la 
distanță, gazdele au făcut „jocul" 
Farului, angrenîndu-se într-o serie 
de combinații confuze, sterile. Dina
mo București la Timișoara, și Farul 
la Pitești, au știut să contracareze 
dificultățile vîntului din față (prin 
pase scurte, pe jos) și să-1 folosească 
din plin pe cel ajutător.

Exemplele de la Timișoara și Pi
tești arată încă o dală că, din pă
cate, aceste noțiuni elementare nu 
sînt aplicate de formații din prima 
categoria a campionatului. Or, con
dițiile atmosferice care pot influența 
desfășurarea jocului (teren desfundat 
din cauza ploii ele.) trebuie să stea 
în

Timișoara și joi 
gazdă au dovedit

ia 
că

atenția antrenorilor și echipelor.

L O.

CIUDA PLOII !

RETURULUI

Joi dimineața, cînd ploaia care se 
pornise cu 36 de ore înainte conti
nua să cadă in același— ritm, mulți 
iubitori ai fotbalului din Capitală 
s-au întrebat dacă meciurile de pe 
„Republicii" se mai joacă sau nu și 
dacă n-ar fi mai bine ca ele să fie 
aminate.

Apoi, ploaia s-a oprit—
Ne gindeam însă, în timp ce ne 

îndreptam spre stadionul Republicii, 
că vom asista la două meciuri dis
putate în condiții vitrege, pe un te
ren desfundat, unde dh mai poate 
fi vorba de un control al mingii, de 
precizia paselor și de toate celelalte 
elemente pe care le aștepți jn con- 
dițiuni normale de joc. Mai ales me
ciul al doilea se anunța sub auspicii

fi 
rit 
staiației de iluminat, pentru a asigu
ra o cit mai bună vizibilitate pe te
renul de joc. Ultimele meciuri dispu
tate în nocturnă au demonstrat că 
mai sînt unele 
această privință

rău să se manifeste același spi- 
gospodăresc și în revizuirea in

DE LA

lucruri de făcut în 
(becuri lipsă, reglaj).

— J .B. —

începe și meciurile în nocturnă. N-ar

1. DINAMO BUCUREȘTI (11)
2. PETROLUL (4—5)

3
3

3
3

0 
0

0
0

6—0
5—2

6
6

puțin îmbietoare, după ce terenul în
muiat de ploaie ar fi suferit .frămîn-

3. STEAUA (10) 3 2 1 0 3—1 5 tarea" primei partide...
4— 5. ȘTIINȚA CRAIOVA (12) 3 2 0 1 2—1 4 Și iată surpriza. Una dintre cele
4— 5. DINAMO PITEȘTI (14) 3 2 0 1 7—6 4 mai plăcute. Terenul de joc de pe

6. UNIVERSITATEA CLUJ (7—8) 3 1 1 1 1—1 3 „Republicii" nu numai că nu... dis
7— 9. RAPID (1—2) 3 1 0 2 3—2 2 păruse sub ochiurile de apă, dar zîm-
7— 9. STEAGUL ROȘU (4—5) 3 1 0 2 3—2 2 bea tuturor, cu gazonul Iui viu. ca și
7— 9. SIDERURGISTUL GALAȚI (13) 3 1 0 2 6—5 2 cum ploaia nici n-ar fi trecui pe

10—11. CRIȘUL (7—8) 3 0 2 1 1—2 2 acolo.
10—11. U.T.A. (3) 3 0 2 1 3—4 2 Este un exemplu de bună gospo

12. FARUL (9) 3 1 0 2 4—7 2 dărire, pe care se cuvine să-1 con
13. C.S.M.S. (6) 3 1 0 2 3—9 2 semnăm. Folosim prilejul penlru a
14. POLITEHNICA TIM. (1—2) 3 0 0 3 0—5 0 aminti celor ce răspund de stadionul

(în paranteze, locurile ocupate de echipe după a treia etapă a Republicii, I.E.B.S., că în curind vor
turului).

D. DIACONESCU -coresp. reg. 
D. VALERIU -coresp.

METROM BRAȘOV
Perioada de întrerupere a campiona

tului categoriei C a fost folosită din 
plin de jucătorii liderului seriei Sud. 
Data de 20 decembrie 1965 a marcat 
doar scriptic vacanța, pentru că jucă
rii brașoveni au fost aproape zilnic pre- 
zenți pe stadion, căutînd să-și mențină 
condiția fizică, iar de la 10 ianuarie pre
gătirile s-au reluat în mod oficial, sub 
conducerea antrenorului V. Grosaru. Au 
trecut de atunci mai bine de două luni, 
timp folosit judicios de întregul lot.

Iată efectivul echipei : Pojna, Buzatu, 
Bălăianu, Ochea, Naghi, Mirean, Șișcă, 
Petrescu, Lazarovici, Cazan, Drăguț, Ne
meș, Berekmeri, Ardeleanu, Mileșan, 
Frîncu, sima, Petrea.

G GRUIA-coresp. reg.

C.F.R. TIMIȘOARA
Autoritarul lider al seriei Vest din 

campionatul categoriei C dorește să con
firme buna sa comportare din tur In 
perioada pregătitoare, antrenorul Ml Go- 
deanu a pus accentul pe omogenizarea 
tehnică și tactică a echipei, pe îmbună
tățirea procedeelor specifice și pe creș
terea eficacității.

Antrenorul Godeanu șl întreaga echi
pă așteptă cu încredere returul. Tată 
lotul : Tatar, Mureșan, Jorescu, Sobo- 
leanu, Sugudeanu, Barna, Seceleanu, 
Muschici, Calinin, I-ungu, Fodor, Covaci, 
Panici, Cristea, Cercel șl Voliș.

STAN SIMION

STEAUA ROȘIE SALONTA
Intr-o convorbire telefonică pe care 

am avut-o cu antrenorii Iuliu Daroc și 
Vasile Bodo am aflat că echipa clasată 
pe locul I în seria Nord, Steaua roșie 
Salonta, s-a pregătit cu minuțiozitate 
pentru acest retur. „Anul acesta promo
văm în categoria B, ne-au spus ei, de
ciși. Avem a echipă bună, antrenamen
tele s-au desfășurat în condiții optime 
— am făcut o temeinică pregătire, în 
prima perioadă. în sală, care ne-a ajutat 
foarte mult atunci cînd am ieșit pe te
ren — moralul este ridicat. Ar trebui 
să urmeze, în mod logic, meciuri de bun 
nivel tehnic, rezultate frumoase. Aștep
tăm cu încredere returul acestui cam
pionat*1.

ȘTIRI
F.R. FOTBAL

Se aduce la cunoștința echipelor de 
fotbal care activează în categoriile 
B și C că toate jocurile programate 
în returul campionatului 1965—66 se 
vor desfășura dimineața, de Ia orele 
11. Echipele de juniori ale secțiilor 
respective iși vor disputa meciurile 
de ia ora 9.

Formațiile organizatoare care do
resc totuși să joace după-amiază vor 
cere aprobarea federației cu cel puțin 
7 zile înainte de meci.

MECI AMÎNAT
Partida Flacăra Moreni—Politehni

ca București, care trebuia să se dis
pute mîine la Moreni, se va juca la 
13 aprilie.

PE ALTE TERENURI...
Întrucît unor echipe din categoriile 

B și C le este ridicat dreptul de or
ganizare a meciurilor pe teren pro
priu, o serie de partide programate 
în prima etapă a returului vor avea 
loc pe alte terenuri. Astfel: Oltul 
Rm. Vilcea—Dinamo Victoria Bucu
rești se va disputa la Drăgășani, 
C.S.M. Sibiu—Jiul Petrila la Orașul 
Victoria, Chimia Suceava—Metal o- 
sport Galați la Vatra Dornei, Metalul 
Rădăuți—Locomotiva Iași la Fălticeni 
și Textila Buhuși—Petrolul Moinești 
la Roznov.

Meciul Metalul Copșa Mică—Soda 
Ocna Mureș se va juca la Mediaș, 
deoarece terenul din Copșa Mică 
este în reparație.



POPICE LUPTE

Formațiile din seria I la jumătatea returului Echipele calificate în etapa a II-a a „interregionalelor^ Programul
în campionatele categoriei A e pro

gramată mîine o etapă cu multe par
tide atractive, dintre care în mod 
deosebit rețin atenția următoarele : 
Dinamo București — Tractorul Bra
șov, Politehnica Cluj — Farul Con
stanța, Politehnica Timișoara — Po
litehnica Brașov (masculin seria I). 
C.P. București — C.S.M. Sibiu, Parti
zanul roșu Brașov — Penicilina Iași 
(feminin seria I), C.S.M.S, Iași — 
Progresul București și Știința Petro- 
șeni — Alumina Oradea (masculin 
■seria a II-a). Sînt întîlnirile de im- 
-portanță majoră pentru viitoarea si
tuație din clasamente a echipelor care, 
Ta seria I, intră cu etapa de dumi-

— 4.
Sibiu 

Știința 
Bucu-

1-3Progresul-Rapid București
BRĂILA, 1 (prin telefon). — Întîl- 

Tiirea masculină de volei dintre for
mația locală Progresul și Rapid 
București s-a încheiat cu victoria 
echipei oaspe la scorul de 3—1.

Localnicii au practicat un joc mult 
îmbunătățit, au servit o replică dîrză 
bucureștenilor, dar au cedat în fina
lul seturilor, cînd adversarii au do
vedit mult calm. S-au remarcat: 
Ghertinișan, Păunoiu, Bruckner (P), 
Drăgan și Nicolau (R). A arbitrat 
bine S. Dumitrescu — Ploiești. (N. 
COSTIN, coresp.).

nică în cea de a doua jumătate a re
turului.

Iată programul complet al etapei 
de mîine : MASCULIN SERIA I - 
5. Dinamo București — 2. Tractorul 
Brașov (2—3), 11. Politehnica Cluj — 
9. Farul Constanța (2—3), 10. Po
litehnica Timișoara — 6. Politehnica 
Brașov (0—3), 4. Știința Galați — 
12. Minerul Baia Mare (3—2), 7. Petro
lul Ploiești — 3. Steaua București 
(0—3) ; FEMININ SERIA I 
C.P. București — 5. C.S.M. 
(3—1), 1. Rapid București — 6. 
Craiova (3—1), 10. Metalul
rești — 3. Farul Constanța (0—3), 2. 
Dinamo București — 7. Universitatea 
Cluj (3—1), 9. Partizanul roșu Bra
șov — 8. Penicilina Iași (0—3) ( MAS
CULIN SERIA a II-A — 6. C.S.M.S. 
Iași — Progresul București (0—3). S. 
Știința Pețroșeni — 4. Alumina Ora
dea (1—3), 10. Știința Tg. Mureș — 
7. I.C.F. București (0—3), 1. Viitorul 
Bacău — 9. Ind. sîrmei C. Turzii 
(1—3), 2. Electroputere Craiova — 5. 
înainte Timișoara (1—3). Cifrele dina
intea echipelor indică locurile ocupate 
în clasamente la ora actuală, iar sco
rurile dintre paranteze sînt rezultatele 
din tur.

Reamintim că MECIUL Alumina 
ORADEA — C.S.M.S. Iași (m. II) s-a 
încheiat cu rezultatul de 3—1 în fa
voarea orădenilor. Meci deosebit de 
echilibrat, cîștigat de gazde datorită 
calmului lor în momentele hotărîtoare.

—5109 p.d., Unirea Roman — Cetatea 
Giurgiu 4827—4791 p.d., Gloria
București — Cimentul Medgidia 
4718—4793 p.d., Voința Tg. Mureș — 
Fulgerul Cîmpulu-n.g Moldovenesc 
5186—4672 p.d., Petrolul Ploiești — 
Progresul Pitești 5149—4728 p.d.

în etapa a II-a a fazei interregio
nale, programată azi și mîitie se dis
pută următoarele partide : feminin : 
Voința Tg. Mureș — Gaz metan Me
diaș, la Cluj ; Voința Cluj — Hidro
mecanica Brașov, la Tg. Mureș ; 
C.S.M. Reșița — Laromet București, 
la Craiova,- Cetatea Giurgiu —- Ra
pid București, ’ 
Ploiești -7.1 
Brașov ; masculin : Voința Oradea — 
Olimpia Reșița, la Cluj ; C.F.R. Ti
mișoara 
la Sibiu ; Gaz metan Mediaș — 
căra Cîmpina. la București : Unirea 
Roman — Cimentul Medgidia, la 
Ploiești ; Voința Tg. Mureș — Petro
lul Ploiești, la Brașov. întrecerile se 

Craiova — Gaz metan Mediaș 4988 desfășoară tur-retur eliminatoriu.

Prima etapă a fazei interregionale 
a campionatului republican de popice 
pe echipe, desfășurată la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, s-a încheiat cu urmă
toarele rezultate : feminin : Voința
Tg. Mureș — Unio Satu Mare 2399— 
1965 p.d., Gaz metan Mediaș — Vis- 
coza Lupeni 2185—2082 p.d.. Hidro
mecanica Brașov — Progresul Pitești 
2252—1982 p.d., I.C. Oradea — C.S.M. 
Reșița 1962—2054 p.d., Laromet Bucu
rești — Voința Constanța 2285—2178 
p.d.. Rapid București — Sănătatea 
Bîrnova 2587—1833 p.d., Voința Plo
iești — Voința Craiova 2177—1764 
p.d.. Stăruința Tg. Mureș — Unirea 
Roman 2279—2233 p.d. ; masculin : 
Voința Oradea — Industria locală 
Baia Mare 4931—4S48 p.d., Olimpia 
Reșița — Parîngul Lonea 4827—4776 
p.d.. Industria sîrmei Cîmpia Turzii 
—- C.F.R. Timișoara 4909—4979 p.d.. 
Constructorul București — Locomotiva 
Iași 5084—4969 p.d., Constructorul

la Ploiești; Voința 
— Stăruința Tg. Mureș, la

Constructorul București,
Fla-

Consfătuire metodico-științifică
Centrul sportiv experimental „Vi

itorul" a organizat marți o consfătuire 
mețodico-șliințifică pe tema: „Unele 
aspecte ale metodicii pregătirii spor
tive a copiilor și juniorilor".

La lucrările consfătuirii, desfășurată 
în sala de ședințe a centrului, au 
luat parte peste 50 de invitați din 
București și din provincie, specialiști 
în problemele sportului de perfor
mantă.

Au fost prezentate următoarele co
municări :

PROMISIUNILE ELEVILOR
VOLEIBALIȘTI

DIN SIBIU
— oraș cu un bun renume 
de permanentă descoperire 
a elementelor voleibalistice 
talent și cu perspective certe 
O recentă deplasare pe urmele 

ne-a

campionatului
republican
categoria A

La 10 aprilie va 
ție a campionatului 
greeo-romane pe echipe

începe o nouă edi- 
republican de lupte 

: — categoria A. 
In 1966 vor activa în categoria A for
mațiile Dinamo, Steaua, Rapid și Meta
lul București, Chimistul Baia Mare, U- 
nio Satu Mare, Steagul roșu Brașov, 
Otelul Galati, C.F.R. Timișoara, 
4.S.M.T. Lugoj, C.S.M. Reșița și C.S. 
Electroputere Craiova.

ETAPA I 10 APRILIE

Grupa I la Baia Mare (Dinamo, Chi
mistul Baia Mare, C.F.R. Timișoara).

Grupa a II-a la Lugoj (Steaua, Unio 
S. Mare, A.S.M.T. Lugoj).

Grupa a III-a la Reșița (Rapid, Stea
gul roșu Br., C.S.M. Reșița).

Grupa a IV-a la Craiova (Metalul, 
Oțelul Galați, Electroputere).

ETAPA A II-a 8 MAI

Sibiul 
acțiunea 
formare 
nere de

♦ progres, 
acestei frumoase tradiții sibiene, 
produs satisfacția de a o găsi conser
vată și dezvoltată în mod remarcabil. 
Numeroasele aprecieri pozitive, dintre 
care o parte le consemnăm în rîndurile 
ce urmează, ni le-au prilejuit vizitele 
făcute la antrenamentele cîtorva dintre 
echipele locale de juniori și junioare, 
menite a constitui pepiniera formațiilor 
'de seniori și de senioare ale G.S.M. Și 
ne-am' dat seama că junioarele și juniorii 
pc care i-am văzut la lucru pot într-a- 
devăr reprezenta izvorul de cadre dorit.

Pe acest plan, al selecției, al mun
cii cu cadrele tinere, Ia Sibiu poți nota, 
într-adevăr, numeroase realizări impor
tante, poți afla destule fapte care de
notă preocuparea intensă, strădanii, pa
siune. Din acest punct de vedere, Si
biul nu se dezminte, continuînd a fi pen
tru volei un filon bogat în talentate e- 
lemente de perspectivă. Centrul inten
sei activități sibiene desfășurate pe a- 
cest tărîm, al depistării și creșterii va
lorilor voleibalistice de mîine, îl cons
tituie Școala sportivă de elevi, iar pro
motorii — profesorii de educație fizică 
cu specializarea volei (Gh. Bodescu. VI. 
Cusu, V. Hărtău), în frunte cu direc
torul Ș.S.E., V. Luzăruf.

Aceștia luptă pentru dezvoltarea dra
gostei de volei, pentru înrădăcinarea 
unor deprinderi corecte în execuțiile 
tehnice și pentru transmiterea noțiuni
lor tactice din ce în ce mai avansate 
la aproximativ 100 de eleve și 90 de 
elevi din clasele V—XI, împărțiți în 
cîte cinci grupe. Extragem din multi
tudinea de dale culese pe cele mai eloc
vente privind o bună selecție și elemen
tele de certă perspectivă.

Astfel, la fele, grupele sportivelor din 
clasele V și 
baliste, cu o 
era. cele mai 
pența, Adina

’ .. . W -
IIMWIr
rlEmKlL

Echipa S.S.E. Sibiu cu antrenorul ei, prof. VI. Gușu, clasată pe locul 
in Concursul republican al școlilor sportive de elevi, ediția 1965.

Foto: prof. Gh. Ludu

ȚOP.4 14 ani, 165 cm,

3

VI numără 40 de volei- 
medie de înălțime dc 165 
talentate fiind Aurora Po- 
Chirileanu și Magdalena 

Dancii; din clasele VII—VIII au fost 
reținute 25 jucătoare cu o înălțime me
die dc 168 cm (MIORA DOBRIN, Ma
riana Duicâ, Sabina Horhat, Dana O- 
meag); clasa a IX-a, 18, 169 cm, ele
vele formînd o echipă antrenată de prof. 
Gh. Bodescu și activînd în campionatul 
regional, unde e clasată pe locul 6 
(RODI CA POPA — 176 cm, CRIS
TINA POPA — 14 ani, 174 cm, MA
RIA OLARU — 170 cm și ELENA

SPCRTUL POPULAR
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care pro
mite a fi o bună ridicătoare și se im
pune totodată prin sîrguința la învăță
tură; 10 pe toată linia); clasele X—XI, 
16, 168 cm (Maria Bărbulescu — 174 
cm, Eugenia Moldovan, — 165 cm.).

Iar la băieți: clasele a V-a, 18 spor
tivi, cu înălțime medie de 154 cm. 
(Enăchescu, Jipa) ; clasele VI—VII, 24, 
169 cm (Tempea, Calată, Fâcăianu, Vă- 
doiit) ; clasele a VI ll-a, 17 (SCHUS
TER •— 175 cm și numai 10 la carte, 
Popența — 174 cm, Reti — 172 cm, 
Crișait — 167 cni, — un talentat ridi
cător) ; clasele IX—X, 18 (BORCEA — 
n. 1951, 179 cm, iar la învățătură, cu 
excepția a doi de 9. numai 10, GÂ- 
J OZDEA A. — n. 1951, 177 cm și note 
doar de 10. ambii ridicători, și CRIS- 
7 EA — 177 cm); clasele X—XI, 13 
voleibaliști constituind o echipă 
pe care o antrenează profesorul
1 /. Gușii și e participantă la cam
pionatul regional, clasîndu-se pe locul 3 
(SANDOVICI — n. 1948, 190 cm. 
fruntaș la învățătură, finalist în Olim
piada de fizică pe țară. MOLOȘAGA — 
n. 1948. 185 cm, amîndoi în vederile 
selecționării pentru echipa națională de 
tineret, l'ULCU — n. 1918. 187 cm, 
CÂVOZDEA M. — n. 1950, 180 cm). 
Media de înălțime a acestei echipe e 
de. 180 cm, iar sportivii care o compun 
sînt născuți trei în 1950, nouă 
și unul în 1947.

Pe majoritatea sportivelor și 
lor menționați în „fișele44 redate 
i-am văzut la lucru. Iar cele văzute ne 
permit să nădăjduim. Pentru că aceste 
tinere mlădițe sînt din belșug dotate cu

în 1948

sportivi- 
ntai sus

calitățile cerute de acest sport și 
tru că profesorii lor muncesc cu 
petență și remarcabilă pasiune. Iar 
spațiul ne-ar permite, ar fi multe de 
spus despre laborioasa activitate a pro
fesorilor lor. Așa, însă, ne oprim doar 
la trei aspecte care se cuvin a fi ne
apărat subliniate: modul judicios în car» 
își planifică și-și duc munca cu tine
rele cadre; grija pentru menținerea și 
continua îmbunătățire a situației la în
vățătură a sportivilor, legătura perma
nentă și colaborarea cu părinții aces
tora pentru organizarea chibzuită a tim
pului liber al elevilor; iar dintre preo
cupările de ordin voleibalistic — aceea 
pentru formarea de jucătoare și jucă
tori capabili să lovească mingea aproape 
la fel de bine cu ambele mîini. La toate 
acestea găsim util să adăugăm ceva, 
esențial după părerea noastră, valabil 
atît pentru actualii, cît și pentru viitorii 
antrenori ai acestor speranțe: grijă spo
rită fată de pregătirea și dezvoltarea 
lor pentru ca să nu se piardă, ca atîtea 
altele, ci să fie păstrate pentru voleiul 
nostru. Ele vor trebui promovate cu cu
rai. la momentul oportun, asigurînd ast
fel fondul de sportivi atît de necesar 
în viitoarele mari întreceri international» 
de volei.

Promisiuni sibiene... Credem în îm
plinirea lor și o așteptăm, aminlindu-ne 
și aniintidu-vă cîți jucători valoroși din 
categoria A au fost descoperiți și cres
cuți la Sibiu: Chinzeriuc și Bidiau (azi 
la Știința Brașov). Hentschel (Știința 
Galați), Solomon (Minerul Baia Mare), 
Litiu Biji și Doina Biji-Tărășan (Fa
rul Constanța) și multi alții...

CONSTANTIN FAUR

pen- 
com- 
dacă

— „Proiect de programă de studiu 
pentru gimnaștii începători“ de prof. 
Nicolae Covaci; „Observații asupra 
orientării și conținutului pregătirii la 
voleibaliștii începători" de prof. Mar
cel Șerban; „Observații referitoare la 
orientarea metod!că a pregătirii co
piilor pentru practicarea înotului spor
tiv* de prof. Mircea Olaru; „Contri
buții metodice la stabilirea ponderii 
forței și succesiunii exercițiilor în lec
țiile de antrenament din perioada 
competițională la halterofilii juniori" 
de prof. Nicolae Amzuică; „Dezvolta
rea capacității tinerilor gimnaști de a 
gîndi independent în procesul de in
struire" de prof. Mircea Bădulescu : 
„Despre o nouă variantă în antrena
mentul alergătorilor de semifond" de 
prof. Dumitru Buiac; „Precizări în le
gătură cu dezvoltarea forței și de
tentei la săritorii în lunaime și tri- 
plusalt" de prof. Baruch Elias ; „Con
tribuții la stabilirea unei orientări me
todice unitare în pregătirea sportivă 
a copiilor și juniorilor" de prof. Ro- 
dica Siclovan; „Observații biologice 
în legătură cu procesul de antrena
ment la echipa de volei junioare Vi
itorul" de dr. Alexandru Parthenie și 
„Metoda bioloqică complexă pentru 
studiul sportivilor de performanță se
niori si juniori"....................
ghe Haralambie 
nie.

Referatele au 
tematicii generale — o serie de pro
bleme de mare actualitate în sport, 
în discuțiile care au urmat, vorbi
torii, printre care academicianul 
Eugen Macovschi, Nicu Alexe, doctor 
în științe pedagogice, prof, dr Florin 
Ulmeanu, conf. univ. Ion Șiclovan și 
alții, au subliniat în cuvîntul lor fru
moasa și rodnica activitate pe tărîm 
științific desfășurată de către cerce
tătorii de la „Viitorul".

Ar fi bine ca asemenea acțiuni să 
fie organizate și în alte cluburi, iar 
concluziile să fie generalizate și, ceea 
ce este foarte important, să fie puse 
cît mai grabnic în practică.

Grupa 1 la Reșița (Dinamo, Unio S. 
Mare, C.S.M. Reșița).

Grupa a II-a la București (Steaua, 
Chimistul B. Mare, Electroputere).

Grupa a III-a la Galați (Rapid, 0- 
țelul Galati, C.F.R. Timișoara).

Grupa a IV-a la Lugoj (Metalul, 
Steagul roșu Br., 'A.S.M.T. Lugoj).

ETAPA A Ill-a 5 IUNIE

Grupa l la București (Dinamo, Steaua)
Grupa a ll-a la București (Rapid. 

Metalul)
Grupa a IIPa la Baia Mare (Chimis

tul B. Mare, Unio S. Mare)
Grupa a IV-a la Brașov (Steagul roșu 

Br., Oțelul Galați),
Grupa a V-a la Timișoara (G.F.R, 

Timiș., A.S.M.T. Lugoj)
Grupa a VI-a la Craiova (C.S.M. Re

șița, Electroputere)

ETAPA A IV-a 4 SEPTEMBRIE

de biochimist Gheor- 
și dr. Alex. Parthe-

abordat — în cadrul

Grupa I la București (Dinamo. Steaua 
Rapid, Metalul)

Grupa a ll-a la Satu Mare (Chimis
tul B. Mare, Unio S. Mare, Steagul roșu 
Br., Oțelul Galați)

Grupa a III-a la Timișoara (C.F.R., 
A.S.M.T. Lugoj, C.S.M. Reșița, Electro
putere).

ETAPA A V-a 25 SEPTEMBRIE

Grupa I la Brașov (Dinamo, Steagul 
roșu Br., Electroputere)

Grupa a II-a la Galați (Steaua, O- 
țelnl Galați, G.S.M. Reșița)

Grupa a III-a la București (Rapid, 
Chimistul B. Mare, A.S.M.T. Lugoj)

Grupa
Unio S.

a II7-a la Satu Mare (Metalul, 
M are, G.F.R. Timișoara).

ETAPA A Vl-a 5—6 NOIEMBRIE

I Za București (Dinamo, O[e-Grupa
Iul Galați, A.S.M.T. Lugoj),

Grupa a II-a la București (Steaua, 
Steagul roșu Br., G.F.R. Timișoara).

Grupa a III-a la București (Rapid, 
Unio S. Mare, Electroputere).

Grupa a IV-a la București (Metealul, 
Chimistul B. Mare, G.S.M. Reșița).

Ați jucat la noul concurs Pronosport?
Incepînd cu concursul de mîine, în 

luna aprilie, în locul concursurilor pa
ralele PRONOSPORT A și B, se a- 
plică experimental o nouă formulă de 
concurs PRONOSPORT.

Fiecare concurs PRONOSPORT se 
va desfășura pe baza unui program 
alcătuit din 13 meciuri, numerota
te de la I la al XlII-lea.

Se alocă inițial din fond special suma 
de 250 000 lei, în afara fondului de 
premii al concursului respectiv.

Cu o variantă întreagă sau cu una 
jucată 50% se pot cîșliga premii pînă 
la 240 000 lei.

Dăm din nou mai jos programul 
cestui concurs :

I. U.R.S.S.—România (juniori)
II. Oțelul Galațî -Oinamo Bacău

III. Recolta—Arieșul
IV. Oltul—Dinamc Victoria
V. C.S M. Sibiu—Jiul Petrila

VI. A.S.A. Tg. Mureș—C.S.M Reșița 
VII. Industria sîrmei—Clujeana 

VIII. Catania—Roma
IX. Fiorentina—Bologna
X. Milan—Internazionale

XI. Sampdoii's I.anerossl 
XII. Spăl—Cagliari.

XIII. Torino—Juventus.

LOTO
La tragerea din 1 aprilie 1966 

fost extrase din urnă
numere :

22 23 2,5 64 66 42 75
Premii suplimentare : 45

a-

> au
următoarele

79 78 55
42 72

Fond de premii : 1.023.071 din care 
report suplimentar I 86.290 lei. Tra
gerea următoare va avea loc vineri 3 
aprilie a.c. la AGNITA.

PRONOSPORT
Premiile concursului PRONOSPORT 

din 27.111.1966.
PRONOSPORT A. 13
Categoria I: 

lei.
Categoria a

61 lei.
Categoria a

10 lei.
PRONOSPORT B.
Premiul excepțional 1 

29.109 lei.
Categoria

lei.
Categoria

949 lei.
Categoria

53 lei.
Categoria

11 lei.
Premiul excepțional și 

aferente în valoare de 40.027 lei au 
fost obținute de participantul C1OA- 
BLĂ CONSTANTIN din Craiova.

22 variante a 2,352

II-a : 1017 variante a

IlI-a : 8821

13

variante a

I :

a

a

a

variantă a

1 variantă a 9.969

II-a :

III-a :

IV-a :

14

247

1758

variante

variante

variante

a

a

a

categoriile

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
spoit.



laț dacă toate

Cu barca
pe Atlantic

Doi englezi vor în
cerca anul acesta să tra
verseze Oceanul Atlan
tic pe o barcă cu rame. 
Ambarcațiunea care va 
fi folosită este în con
strucție, La originea pro
iectului se află căpita
nul John Ridgway, pa- 
rașutist și campion ama
tor de box (categoria 
grea). Identitatea coechi
pierului său ca și carac
teristicile bărcii sînt ți
nute, deocamdată, secre
te.

Pînă în prezent a avut 
loc o singură tentativă 

traversare a Oceanu- 
Atlantic cu o barcă 

rame care s-a și în
cheiat cu un succes de
plin. în 1896 doi norve
gieni, George Harbo și 
Frank Samuelson, 
reușit să parcurgă i 
tanța New York-Le l 
vre în 62 de zile, 
ceasta realizare nu 
fost însă determinată 
un spirit sportiv : 
doi eorvegieni. cărora le 
era dor de țara Ier nu 
au avut, pur ș» simplu, 
cu cea să-și plătească 

biletul de călătorie spre 
Europa !

Carte de vizită: ALEXANDRA NICOLAU

POSTA 
MAGAZIN

au 
dis- 
Ha-
A- 

a 
i de 

cei

Răspundem dorinței ci
titorului nostru Eugen. 
Manea din Ploiești publi
când această „carte de vi
zită* a campioanei de șah 
a României, care nu de 
mult, la Belgrad, a repur
tat un strălucit succes, 
ocupînd locul înlîi și î»- 
vingind-o în par’idă direclâ 
pe deținătoarea lillulni 
mondial. Nona Ga prind aș- 
vili.

Preocupările pentru 
ale Alexandrei Nicolau 
fost foarte timpurii. 
5«se ani, wâ miale

șah 
au 
Lu 
dt 

e merge la fceelă. eo a
întăter cum_  merg piesele.
Ilar. Quic^tințA. aderiratâ 
cu s-Ulgui! organizai al a- 
cestui joc 5x cu teoria a 
fâcut-a mai tirziu, la Pa- 
laiul pionierilor din Capi
tală. sub îndrumarea price
putului antrenor și pedagog 
Tr&iaa Ichim. La vîrsta de 
13 ani — prinud cincurs,

TEORIA CA TEORIA.-

iar la 29 de aru — priffui! 
tâhț de catspioaai a tării, 
pe care Alexandra Xicolaa 
area sâA mai cf $tige de 
încă 4 ori. /* cam
pioana României pri’aețla 
titlul de maeslră inieraa- 
ționaiă.

Pidmeresuî ei «tea să se 
imbogăfeascâ in mod cens- 
tant ca urmare firească a 
unei preșâiîri meticuloase 
și a unirî fedea-î m. foftri 
rt'HULrcs&Z. D&uâ vicierii ia 
raarila remee Emmen, ți 
Reremirk. în Olanda, par
ticiparea la tumenl candî- 
dnseiar, cel mai bun rezul
tai la a 2-a. la O-
Umpioda de la Split și^ 
in sfîrțit^ acea excepțio
nală rieterie de Ta Relsrad 
au a^ts-e pe Alexandra 
Nicaiaa în primul rind al 
șahisteior care aspiră la 
titlul suprem.

Și poale că nu e a fit de 
departe timpul cînd. Alexan
dra Nicolau se va găsi diii 
nou față în fală cu Nona 
GaprindașvilL de data a 
ceasta într-un îneci pentru 
titlul mondial.

MEDALIE DE ARGINT
merge -n lecția 

noastră de azi. putem să ne teiicilăm: înseamnă 
câ sintem campioni naționali și deținători aî 
Cupei.

Desen de Malty

Faeă: euvime
Desen de Ion Dogar-Marinescu

„.Pickles*, cățelușul care 
a ajuns celebru în întrea
ga Anglie pentru. că a gă
sit „Cupa Jules Rimet* 
va deveni acum... actor de 
cinema. Ea Londra s-a a- 
nunțat că a fost semnat 
un contract prin care „Pîo 
kles‘“ va interpreta- unul 
<Kn „rolurile principale4* 
în comedia „Spionul cn na
sul rece* alături de tm 
birfdeg.

«Liga 
câinilor*
PieBes“ 
Î»F ÎH 
liniă 

peF. In același ?ÎH*p. o so
cietate care fabrică alimen
te pentru aninraie a anun
țai că va hrăni tâup de un 
an pe „ Rickies* în mod 
gratuit. Ce li-e și cu fot
balul ăsta *

DE TOAT
o figură onorabilă la 
Londra*.

• Englezii sînt... su
parăți pe Bella Gutman, 
antrenorul echipei Ben
fica, 
spus 
cire 
liga 
dial.
la faptul că englezii prac
tică un fotbal defensiv, 
în loc să atace eît mai

E

pentru protecția 
a decernat hâ 
q medalie de ar

senin de rectino 
pentru găsirea Cn-

10900 de kilometri în 21 de zile 
cu campionii lumii la handbal (I)

JtfECTLT ANULUI*!

celor dovâ echzce-
Partida a iosz jeerta ist«resimxd, 

cm. csiulxe drcrsAiiec flocob
Otelae cat. rcW 

riie ii Jî A-

mdreptoid, mai a-
Paul TfedePMBJtn, a 
cirtă farț^ de pă- 

ți țut 
erau cvnoseute. Surpriza ne-a
ver»i* din partea liri Pațmse*i $i» ’«mu 
«ies. GaeaciKn* care, de fiecare dat4 
cîsâ turela de marcaj «rOia egali
tate, cm șatat tm^arabii. Ața *e face 
cd, m dude awr efarturi mari^ 
a trebuit, la sprțit. sd strtngem taina 
adz-er3a.rt-.0T noștri t/enirtt o tnctorie 
la Urnita : 15—14 (i—4).

Au fost singurele momente ne~ 
plăeute da călătoriei. Ne pindeam, 
desigur, ce vor spune prietenii de 
ac^să, miile de iubitori ai handba
lului din țaru noastră, cvnd. vor afla 
rezultatul. Era, de altfel, prima în- 
frînpere a echipei noastre (eu lotul 
complet} dupd cucerirea celui, de al 
dorTea titlu' mondial. ..

SOTE DE BRUH

UN DERUTANT SPECTACOL 
HANDBALISTIC

Sintem în drum spre Ekmemarca. 
Este o zi splendidă și voia bună a 
revenit in. mijlocul delegației noas
tre. Aterizarea însă nu-t scutește dd 
emoții pe acei c^tva jucători care- 
se află pentru prima oară deasupra 
Mării Baltice. Avionul coboară brusc- 
d^e- la cei peste TOQO 'de metri și-ți - 
&Lsă impresia că dihțr-un moment 
în altul- intri direct*,. m apd. Un? 
zia este însă de moment, pentru că 
aparatul’ de> zbor este dirijat, in. 
cît&va.. secunde, direct pe pista de ■ 
beton care pornește ehiar de ' 
mare ?

In cele două zile care au precedat 
partida cu forviația gazdă am avut 
timp și pentru antrenament și pen
tru vizite sau numeroasele recepții 
la care am fost invitați. De altfel-, 
în țot timpul șederii la Copenhaga 
am fost înconjurați cu multă căidtCră 
și prietenie^

O vizită prin frumoasa capitală da
neză ne-a oferit o surpriză plăcută : 
în. centrul orașului am-putut vedea, 
fttfîind, drapelul scump al patriei 
noastre. Se afla. în fața primăriei 
orașului, în al cărei hol principal 
era găzduită Expoziția de artă popu
lară românească. Faptul că aceste 
comori de artă al’e vrednicului nos
tru popor erau admirate, zilnic,, de 
sute de vizitatori, ne-a prilejuit nu

la

GH. MOADT, COMUNA 
TtLMACIU. - Jucătorul 
care a executai lovitura de 
II nșetri în meciul Steaua 
—Crișui și a ratab-o a fost 
Negrea. N-ațj văzut? Pe 
el I-ao... pupat cu foc cei 
ae la Crișui. nu pe D. Po
pescu !

NICOLAE RENCA, JURI- 
LOVCA. — Dv. ridicați ur
mătoarea problemă : un ju
cător de șah are la. un mo
ment dat pe tablă o mulți
me de piese, în timp ce ad
versarul său n-a rămas de- 
eît cu regele. Primul 
tor poate sa renunțe 
nele din piesele sale 
continue JocuT cu. 
lalte Nu, el n-are ___
drept. De asemenea, pionul 
ajuns pe ultimul cîmp de 
transformare trebuie să ca
pete o nouă... identitate. 
E poate fi transformat m 
orice piesă aflătoare sau 
nu pe tablă. în momentul 
acela, în afară de rege și...

1
CORNEL STANCTU, TI

MIȘOARA. — 1) O sear Re- 
b^rtson a evoluat ia Bucu
rești cu. prilejul turneului 
întreprins de eeiripa de 
baschet Wilt

ju ca
la u- 
și să. 
cele- 
acest

al nație
ic.e — 

observator

grea de isrrns îa la C-M dur.
Suedia.
ȘI PESCUITORII DE BALENE 
S1NT AMATORI DE HANDBAL !

lard-ne, dar, ajunși in patria lui 
Kansen. De la Oslo vom lua trenul 
eiectrie fi ne rom îndrepta spre 
Sandefiord, un. orășel de coastă «rin 
sud-estul No^vepiei, reputat pentru... 
pesteuituru. săi de balene.' Pe vre
muri, spuneau localnicii, acești teme
rari ai apelor cîștipau sume frac 
moașe din exploatarea vînatului. 
Acum însă, se pare că balenele s-au 
mai rărit și tot mai des curajoșii 
pescari sînt nevoiți să se mulțu
mească — la căpătui unor zile ăe 
îndelungată căutare — și cu... pești 
o&ifnuiti:

Am găsit orașul, pur și simplu, 
acoperit de zăpadă (peste r metri), iar 
lumea circulînd pe străzi prin ade
vărate tunete tăiate cu, pricepere de 
mitnile fiarnîcăor pescari. Așa că nu 
ne-a fost prea greu. ca. ia ștrațația 
amabilelor noastre, gazde, rsă.vfșităm 

. portul și navele imobilizate. ctâi cauza 
îngheț uliii.

Dar, să vorbesc și despre, meciul 
; pe care l-am susțiinut, aici. Jucătorii 

țării gazdă, tineri în murea majori
tate, ne-au opus o dîrzâ rezistență, 
ceea ce a obligat pe băieți să ia me
ciul. în serioș. Am cîștigat cu lîrrlă 
(g—6), tar a doua zi ziarele mențio
nau ehi'ar în manșetă; că: „este a 
onoare: să pierzi doar la 5 golurrîn 
fața campionilor lumii”. Cînd ne-am 
reîntors la Oslo pentru meciul re
vanșă, Dalia Sehou-Nietsen, preșe
dintele federației, de specialitate, ne 
mărturisea că în primul joc norve
gienii au avut un prea mare., res
pect fa(ă de noi, dar că in al doilea 
vor face totul pentru a ciștiga. An 
luat notă de părerea autorizată a 
acestei persanalitați a spartului je* 
minin mondial Ccu ani în urmă cam
pioană mondUilă de schi, excelenta 
feandbaiistă ș* neîntrecută autamobi- 
tistă) și- ne-am pregătit ca. atare.

WCOLAE NȘDEF
antrenor emerit

R I E T Ia

EXCES DE VITEZĂ 
LA- SCHI

Fotbalistul Vincent 
(Franța), care a văzut 
ambele meciuri susținute 
de echipa R.P.D. Coreene 
în compania Iugoslaviei 
în cadrul preliminariilor 
campionatului mondial 
de fotbal, a declarat că 
jucătorii coreeni „au ac
ționat mai bțne, mat ftu. 
mas, cui mâi mwlte idei 
d.ecît ’ e' capabilă, -vreo 
echipă Iranceză din 
prima divizie. Ei vor face mult. Pentru- aceasta el

pentru că acesta a 
că ar fi o... nenoro- 
dacă Anglia ar cîș- 
campi «naiul mon- 
Gutman s-a referit

aduce ca exemplu meciul 
Anglia — R. F. Germană 
(1—0). Englez» ir repro
șează că nu se referă și 
la meciul.. Benîtca -
Manchester (1—5L

De acest lucru s-a fă
cut_  vinovat francezul
Leo Lacroix, care a evo
luat în acest sezon și în 
țara noastră. Efectuînd 
o „coborîre* pe pîrtîa 
de Ia Courchevet el a 
acoperit distanta de 3 120 
de metri cu o viteză 
medie de 98,200 km pe 
oră, întrecînd astfel re
cordul stabilit în 1965 
de Ludwig Leitner pe 
pista de la Selwa: 96 
kilometri pe oră viteză 
medie.

După 
de Ia 
cedînd

a pistei, organizatorii au 
constatat că. lungimea ei 
este de 3 200 de metri, 
ceea ce face ca recor
dul Iui Lacroix să „urce* 
Ia 102 km pe oră.

Trebuie sâ arătăm- că 
această viteză, reprezintă 
o— contravenție fată de 
criteriile de securitate 
fixate de UJ.S., care 
prevăd o viteză medie 
maximă de 86 kilometri.

REȚETA LUI LOilSON 
BOBET

jwtism ide4L“
Care este tipul „fotba

listului ideal" ? Proble
ma a preocupat pe italia
nul Enzo Bottoni care nu 
a ezitat sa facă, în acest 
scop, o serie de cercetări, 
statistici și anchete asu
pra celor mai buni jucă
tori din lume. Și iată că

acum au devenit cunoscu- 
te rezultatele studiilor 
sale. După părerea lui 
B o t.t. o n i, „fotbalistul 
ideal" trebuie să aibă o 
înălțime de 1.70 m, o 
greutate de 69 kg și vîrs- 
ta între 24 și 27 de ani.

terminarea cursei 
Courchevel, pro- 
la o remăsurare

într-o
cialitate, 
clist Louison Bobet

carte de 
renumitul

spe- 
ci- 

ara-

tă că îrtr-o singură, eta
pa ciir. „Tur” un alergă
tor poate, pierde 3—4 ~ 
lograme r

Pentru a reveni 
greutatea normală, el 
trebuie să facă apoi o 
cură de_ supra alimenta- 
tie. Esfe destul să con- 
subw un amestec de 300 
de grame de apă gazoa
să, 30 de grame miere, 
im gram efe sare șî un 
polonic cu sirop de po
tasiu.

Bobet. nu a precizat 
însă dacă această „mân
care* trebuie socotită; 
ca», „aperitiv* sau ca 
„desert*.

ki

la 
nu

IN PATRU RÎNDURI
Opinii despre meci

Un electrician Un dirijor

Cele două, echipe 
jucat aii! de frumos, 
cît... curentul, simpatiei 
publicului a... oscilat al
ternativ.

au
ÎU’

Singura cauză pentru 
care- am pierdut a fost 
eă între- atacanti și apă
rare a fost un.... total de
zacord.

Șerban Ciochină a rea
lizat la „Criteriul atle
tic european» de la 
Dortmund, cea mai 
bună performanță de 
sală a anului la -riplu- 

salt

înotătorul VI. Moraru 
de ia Steaua a fost pus 
să participe la șapte 
probe din concursul 
republicai) c?e primă

vară
La

Sărind, acolo, cu elan, 
Criteriul european 
A fost — pe drept

cuvînt vă spui — 
Criteriuli^..

sfîrșit, ea o furtună, 
Dînsul a plecat de-aco!.o. 
Se temea să nu îl pună 
Și-n. .. echipa lor de polo!

valorii lui.

Un salariat O.C.L.
Nu i-atn văzut pasî-nd 

ca lumea măcar o minge. 
Fiecare a tras cum i-a 
venit. A fost un fel de... 
autoservire.

Un elev
Degeaba! Sistemul nu-i 

din ex- 
4—2

bun. V-o 
periență : decît
—4, ni 
și bun.

spun

I. Tiriac 
concursul 
de tenis de cîmp de la

Bruxelles

a cîș-tig-at. și 
internațional

Crosul organizat de Di
namo a. avut loc pe pis
ta stadionului și nu pe- 
un teren variat, cum 

era reglementar

Cu racheta-n continuare 
Scoate rezultate „tari" 
Că-i rachetă de lansare 
Printre. . . jucătorii mari !

Topi cei care.-au concurat 
Afirmară cu curaj
Că terenu-i variat. 
Variat, . . ca peisaj.

V. D. POPA

Chamberlain, nu. — 2) Ma
ximum, de puncte avans 
pe care l-a avut Rapid în 
actualul cana-pimat? 5 —- 

. după, etapa- a X-a. Rapi
dul ar fi fost de mult 
campioană dacă în<F-®; se
rie de ediții campionatul 
ar fi avut nu-raai... înce
puturi. !

DUMITRU pANATT, FI.LI- 
PEȘTII DE PĂDURE. — 
La ara actual ă> sinteți ve
sel. Sa vă fi văzut însă joi,, 
cînd scorul în meciul Pe
trolul — Rapid era d—0 ! 
N-am înțeles ce vreți să 
spuneți : «î$« O4îi a cîș-*
tigat Petrolul campionatul 
categoriei A Ia fotbal, ȚI- 
NÎND CONT ȘI DE CE£ 
ACTUAL?" Nu vii se pare’ 
câ vindeU pielea ursului 
crîn pădure ? Să ne refe
rim. decî. la- campionatele 
trecute. Petrolul, a eneerist 

! de trei ari campionatul: ță- 
i rii. Prima oară' în 1929—Î93U, 
| sub numele de Juventas... 
; București, iar după aceea 

: în edițiile 1957—1958 șl 1958: 
i —1959, reprezentând Pîoreș- 

tiiaî.
LIVIU GUBES, BISTRI- 

: ȚA. — La turneul final al- 
campionatului mondial de 

; fotbal de la Londra nu au 
J fost invitați decît foarte*’ 
j puțini arbitri de dincolo-' 

de... Canalul Mîneeii. Pre
ponderența © au arbitrii 
insulari. Pe lista puhlDcatâ 
nu. figurează nici un arbi
tru român.

NICOLAE B O C H J A Ng, 
CRAIOVA. — Jiul s-a men
ținut in categoria A — cu 

: emoțji sau fără !- — pană 
în ediția 1959— tâ6Qr cînd.
s-a clasai pe locul al. XII- 
lea, ultimul, și a. retrogra
dat. După numai un an dig: 
absență; fotbaliștii din Va
lea Jiului au revenit în ca
tegoria. A„ dar clasîrrdu-se 

‘ pe? unul din ultimele 3 
loGurd (au fost. 14 echipe) 
a. retrogradat împreună cu 
Metalul Tîrgoviște și Dina
mp Pitești. Vă reveni- anul 
acesta Jiul îm „A“?. După 
cum arată clasamentul î-n 
momentul de față — da! 

. Să avem însă puțintică 
răbdare : 13 etape .u După 
aceea, vom sti precis !

A. SALĂ JAN. BUCU
REȘTI. Tabelul alcătuit de 
dv. dovedește multă pasiune 
pentru fotbal șl multă... 
răbdare ! Apreciind munca 
pe care ați depus-o pen
tru alcătuirea lui, trebuie 
să vă spunem însă că este 

■ greu de urmărit pentru un 
nespecialist.. pentru ceilalți 

. cititori ar constitui o. ade
vărată problemă de- cuvin
te încrucișate. Șt nu din 
cele mai ușoare !

AUREL POPA, BUCU
REȘTI.. — A existat un bo
xer, FI. Armstrong, care a 
deținut îm același timp trei 
titluri de campion mondir 
al : la categoriile pană, u- 
șoarâ Și sernimijlbcie’ Fap
tul s-a îniîmpiat î:n turmă 
cu 25—30 de anii.

W POSTAȘU
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Tiriac dispută 3 semifinale la Nisa
dintre ele au

: care cinci 
primit decît

Inainte de plecare ani 
cu cei doi antrenori, 

Gorgorin.
Obiectivul nostru este 

— calificarea pentru edi-

Cliișinău 
ju- 
în-

ROMANIA
Joi seară a plecat spre 

echipa noastră reprezentativă de 
niori care, după cum se știe, va 
tîlni duminică 3 aprilie echipa similară 
a Uniunii Sovietice în primul meci 
preliminar de calificare în turneul fi
nal U.E.F.A. ’ ‘ ’
stat de vorbă 
Gh. O la și N.

GH. OL A: 
—■ bineînțeles - 
ția de anul acesta a Turneului găzduit 
de Iugoslavia. In vederea celor două 
jocuri cu fotbaliștii sovietici (cel de al 
doilea se va disputa la 10 aprilie, la 
București), echipa noastră s-a pregă
tit cu multă atenție. Cu toate că avem 
jucători foarte tineri (media de vîrstă 
a echipei va fi de 18 ani și 2 luni 
cînd va începe turneul, adică cu 
luni sub vîrsta maximă prevăzută în 
regulament), avem încredere în 
Și aceasta pentru că majoritatea celor 
care fac deplasarea au și disputat șase 
jocuri internaționale, dintre 
în deplasare. Și nu am [ 
un singur gol.

— Care au fost cele șase partide? 
N GORGORIN: Patru '

avut loc anul trecut: 0—0 cu Ceho
slovacia la Praga. 1—0 cu R.D. Ger
mană la Neubrandenburg, 1—0 cu Po
lonia la Torun și 3—0 cu U.R.S.S. la 
Sibiu. Anul acesta am terminat de două 
ori la 
reggio, 
zîonale Milano 
din turneu 
unor lovituri de la

— Ce părere aveți despre 
duminică ?

GH. OLA : Din informațiile pe care 
le avem rezultă eă din formația sovie
tică aliniată la Sibiu au mai rămas 
doar o jucători și o rezervă : fundașii

egalitate.
cu echipa 

și 
numai

în turneul de la Via- 
de tineret Interna- 
ani fost

în linha
11 ni.

eliminați 
executării

meciul de

Vergopulo, Serglielașvili și Mc 
mijlocașul Grebnev și atacantul X iru» 
gradov. Rezervă este CherskoYÎci. Dec 
echipa pe care o vom în tîlni este ra 
dical modificată față de cea pe eare 
am întrecut-o noi cu 3—0. In schimb, 
formația noastră este aproape aceeași. 
Doar Ionescu și L ifăleanu nu au jucat 
în meciul de astă toamnă.

— Față de ultimele intilniri publice, 
au intervenit modificări in lotul nostru?

N. GORGORIN: Nu mai est 
cliipă extrema dreaptă Oprișa 
avea o Iezii ' ’ie Ia
nunciii. Me 
să i se f 
locul lui a 
Clujeana, 
in lot. De 
lot nici Din

— Ce fm
GH. OIA: 

gorin Stabilise 
timul meci 
miercuri cu 
(9—1 pentru 
Are o în 
nostru, 'fi 
măsurile < 
dacă Anca 
șină ii, locul 1 
In cazul 
Corn an — 
Ștefan — 
Lupulescu, 
mai fac 
locașul 
Neagu.

După 
tida de 
arbitrul 
București de Stavrev (Bulgaria).

putea juca la Cin- 
fi luat de Coiocaro. 

11 "-le nostru 
i. Vi»u,
Dinu —

D urnit rache.
parte portarul Moldovan, 

Șchiopu, atacanții lucze

va fi: 
Coiocarn, 

Cifăleanu. 
Manea. Din lot 

mij- 
IV și

cum a mai fost anunțat. par
ia Chișinău va fi conduși de 

polonez Storoniak. iar cea de la

NISA 1 (prin telefon). — Turneul 
international de tenis de la Nisa reu
nește 128 de participant! in proba de 
simplu masculin. Dintre aceștia au 
rămas in cursă 4 jucători — semifi
nal i știi întrecerii — printre care și 
campionul român Ion Tiriac. După 
victoria asupra francezului Patrice 
Beust, jucătorul român a avut ca ad
versar pe campionul Cehoslovaciei, 
Holicek. Tiriac a obtinut o victorie 
clară : 6—3, 6—2. Iată și celelalte re
zultate ale sferturilor de finală: Gu
lyas (Ungaria) — Alvarez (Columbia)

8—6, 7—5; Carmichael (Australia) — 
Javorski (Cehoslovacia) 8—6, 2—6,
6—3: Contet (Franța) — Zuletta
(Ecuador) 8—6, 3—6, 6—2. De notat 
că ultimul furnizase o surpriză în 
turul anterior, eliminînd pe cunoscu
tul jucător australian Ken Fletcher 
cu 6—4, 6—2. în semifinale,
întîlnește pe Gulyas, iar Contet 
Carmichael.

Ion Tiriac mai este prezent în 
două semifinale

Țiriac
Pe

alte
La

Juniorii români bine cotați în atletismul european

ale turneului.
dublu masculin, cuplul Tiriac (Româ- 

ntobravo (Chile) joacă împo- 
italienilor Majoli — Tachini,

Imaginea noastră vă prezintă pe 
cei patru componenți ai ștafetei de 
4x100 m liber a Uniunii Sovietice, 
llicev, Berezin, Mazanov și Șuvalov, 
care au stabilit în cursul meciului 
U.R.S.S.-R.D.G. unul din primele re
corduri europene ale anului : 3:37,0 
la 3,8 sec. de recordul mondial de
ținut de șatafeta S.U.A. Reține, de 
asemenea, atenția și performanța lui 
Viktor Mazanov, care în primul 
schimb al acestei ștafete a parcurs 
distanța în 53,8 sec., cea mai bună 
performanță (în bazin de 50 m) a 
anului.

Importanța care se acordă, pe în
treg globul juniorilor este în conti
nuă creștere, de la un an la altul. Fie- 

i care țară își împrospătează continuu 
garniturile, înscrii» în concursurile 

1 atletice tot mai mulți tineri pentru a-i 
roda, pentru a le crea condițiile ob- 

: ținerii în viitor a unor performanțe 
de mare valoare.

Pe această linie, atletismul interna
țional deține un loc de frunte. Re
zultatele obținute la multe probe arată 
că juniorii au întrecut încă de pe a- 
cum unele rezultate ale seniorilor, 
unii fiind recordmani mondiali sau 
campioni olimpici la seniori, chiar de 
la vîrșta junioratului (Mihaela Peneș, 
Eva Klobukowska, Irina Kirszestein, 
Viyomia Tyus,

Atleții noștri 
j ei o serie de 
i bile. O recentă 
i plan european, 
! tabele în care

de juniori, la data de 29 
figurează și următorii at-

Anghelescu locul 13; 
m Gabriela Radulescu

kg) 71,51

60,54 m

m Gheorghe

Mihalea Pe-

Valeri Brumei), 
juniori au reușit 

performanțe remarca- 
statistică efectuată pe 
ne puse în fața unor 
figurează la loc de 

cinste pe plan internațional și mulți 
i tineri atleți români.
■ Astfel, pe lista recordurilor mondia-

ȘÎ

Dc pe terenurile 
fotbal

le neoficiale 
martie 1966 
lefi români:

Ciocan (6 
Costache:

Suliță femei 
neș;

Disc (1,5 kg)
Aceeași listă, 

prinde în plus 
110 m garduri (91,44 cm) cu 13,7.

Totodată, printre cei mai buni ju
niori din Europa în anul 1965 se afla 
următorii reprezentanți ai României :

BARBAȚI
1 500 m obst. 4:13.0 Radu Rusu lo

cul 11: 110 m g (106 cm) 14.5 Viorel 
Suciu locul 4; 110 m g (91.44 cm) 13.7 
Viorel Suciu locul 1; înălțime 2.03 m 
Serban loan locul 14; Greutate (7,257 
kg) 1.5,56 m George Luchian locui 
16; Greutate (6 kg) 16,87 m George 
Luchian locul 14; Disc (2 kg) 53,09 
m Iosif Naghi locul 5; Disc (1,5 kg) 
64,07 m Iosif Naghi locul 1; Ciocan 
(7,257 kg) 63,36 m Gheorghe Cos- 
tache locul 2; Ciocan (6 kg) 71,51 
in Gheorghe Costachc locul 1; 60,12 m 

Decatlon 
6393 
3511

64.07 m
pe plan 
pe Viorel Suciu

Iosif Naghi. 
european, cu

la

g 11,3 Sanda 
Lungime 6,07 
locul 6, 6,05 m Elena Vintilă locul 8; 
Greutate 13.64 m Elena Elic locul 12. 
13.61 m Livia Oros locul 14: Disc 
45,42 m Lia Moțiu locul 13. 44.90 m 
Argentina Menis locul 17: Suliță 59.22 
m Mihaela Peneș locul 1; Pentatlon 
4269 Elena Vintilă locul 14.

După cum se poate lesne remarca, 
foarte mulți juniori români se numă
ră printre cei mai buni diu Europa. 
Important este ca acest flux să con
tinue iar o dată cu 
seniorilor valoarea 
mată. Rezultatele 
niori să nu rămînă
cum s-a întîmplat cu mulți dintre ei 
cu ani în urmă .

Și sezonul anului 1966 poate să ne 
aducă multe clarificări în această pri
vință.

nia). Pi 
triva 
după ce a reușit să elimine reduta
bila pereche australiană Fletcher, Car
michael cu 7—5, 5—7, 6—1. La mixt, 
Tiriac și Helga Niessen (R.F.G.) au 
dispus de. Lansloud (Anglia), Zuletta 
(Ecuador) cu 6—1, 6—3 și inlilnesc 
acum pe Spinoza (Franța), Aguirre 
(Chile).

Intre 9 și i 1 aprilie la Budapesta se 
va desfășura un turneu internațional 
de box la care vor lua parte peste 40 
de sportivi din U.R.S.S., Polonia. Iu
goslavia, România, R.D. Germană și 
Ungaria. Țara noastră va fi reprezen
tată de un lot care va cuprinde pe 
Murg, Popoacă, Majai, Constantines, 
cu, Chivăr și Mariuțan.

Știri, rezultate, știri

ZURICH 1 (Ăgerpres). — La Zurich 
în prezența a 5 000 de spectatori repre
zentativa de fotbal a Ungariei a învins 
echipa elvețiană „Grashoppers** cu scorul 
de 6—1 (2—1). In prima repriză jocul 
a fost echilibrat. Oaspeții au deschis 
scorul prin Farkaș în minutul 4 și l-au 
majorat prin Bene în minutul 13. In 
minutul 16 elvețianul Ruegg a redus 
din handicap. Repriza a doua a jocului 
s-a desfășurat în nota de dominare a 
fotbaliștilor oaspeți, care între minutele 
71 și 79 au marcat nu mai puțin de 
patru goluri prin Albert (min. 71 și 76 
•—• din lovitură de la 11 metri). Farkaș 
(min. 77) și Fenivessy (min. 79). Se
lecționata maghiară a jucat în următoa
rea formație' : Celei — Kaposta. Malrai, 
Meszblv, Ihasz — Varga, Rakoși—Bene, 
Albert, Farkaș, Fenivessy.

★

• In semifinalele „Cupei Americii de 
Sud“ la fotbal, Universidad Santiago a 
învins echipa Penarol Montevideo cu 
scorul de 1—0 (1—0) iar Boca Juniors 
din Buenos Aires a cîștigat în fața echi
pei Guarani (Paraguay) cu 3—1 (1—0).

• Selecționata de fotbal (juniori) a 
Bulgariei, care se pregătește pentru tur
neul U.E.F.A., a întîlnit la Odesa e- 
chipa locală Cernomoreț. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 2—1 (1—0) în 
favoarea gazdelor. Au marcat Moskalenko, 
Bakanov, respectiv Mihailov.

Ștefan Sișcovici locul 12; 
6413 G. Luchian locul 15;
Hodoș locul 19; Pentatlon
Hodoș locul 1.

FEMEI
Elena Ionescu

__ ...____ Claudia Iacob
2:12,6 Elisabeta Baoiu locul

s. 
s.

locul 19; 
locul 3, 
10; 80 m

trecerea în riadul 
lor să fie confir- 

obținute ca ju- 
,,un foc de paie",

N. M.

ROMA. în semifinalele „Cupei cam
pionilor europeni1* la baschet mascu
lin, formația italiană „Simmenthal Mi
lano' a întrecut echipa sovietică 
Ț.S.K.A. Moscova cu scorul de 68— 
57 (36—37). Partida a avut loc în Pa
latul Sporturilor din Bologna. In ur
ma acestei victorii, baschetbaliștii ita
lieni s-au calificat pentru finala com
petiției pe care o vor susține în com
pania echipei cehoslovace „Slavia 
Praga“.

zin de 25 m) performanta de 53,1 îm- 
bunătățindu-și reccrdul personal cu 
5/10 sec.

MOSCOVA. In campionatul unional 
de hochei pe gheată, Dinamo Kiev a 
întrecut cu scorul de 3—O (1—O, 1— 
0,1—0), pe Aripile Sovietelor Mosco
va, iar Spartak Moscova a dispus cu 
5—3 (3—6, 1—3, 1—0) de Lokomotiv 
Moscova. Spartak ocupă acum locul 
doi în clasament cu 42 puncte, după 
Ț.S.K.A. Moscova, care are 54 puncte 
și este virtuală campioană.

SOFIA- Intîlnirea internațională de 
lupte libere dintre selecționatele Bul
gariei și Iranului, desfășurată la Has- 
kovo, a luat sfîrșit cu victoria spor
tivilor bulgari

SARAJEVO. După 10 runde, în tur
neul internațional de șah de la Sara
jevo conduce iugoslavul Cirici cu 8.5 
puncte, urmat de Ivkov, Pietzch și 
Pachman cu cite 7 puncte fiecaFfc 
Fostul campion mondial M. Tal ocupă 
locul cinci 
întrerupte.

în runda a 10-a, Cirici a cîștigat cu 
negrele la 
pierdut la Janoseviei, iar Pachmann 
a remizat cu Matulovici.

cu 6 puncte și 2 partide

Damianovici, Pietzch a

cu scorul de 6,5—1,5.

In cadrul întîlnirii de 
selecționatele orașelor 
Leningrad, cunoscutul

MOSCOVA, 
natație dintre 
Moscova și 
înotător sovietic Victor Mazanov, a 
realizat în proba de 100 m liber (ba-

SAN JUAN — în sferturile de fi
nală ale turneului international de 
tenis de la San Juan (Porto Rico) s-au 
înregistrat următoarele rezultate :

Seixas—Mulligan 6—3, 2-—6. 6—0; 
Ashe—Barnes 5—7, 10—8, 7—5; Man- 
darino—Taylor 7—5, 6—2; Roche— 
Pimental 14—12; 2—6, 7—5.

Obiectivul lui Keyno pentru 1966:

Toate recordurile mondiale de la 1500 m și pînă
la 5000 m!

RIO DE JANEIRO — Federația 
braziliană de fotbal a alcătuit un lot 
de 45 de jucători care au și început 
pregătirile în vederea turneului final 
al campionatului mondial din Anglia.

în fruntea selecționabililor se află 
cunoscuții internaționali Pele. Garrin- 
chia, Gilmar, D. Santos, Bellini și 
Zito.

- CUM SE ANTRENEAZĂ ATLETUL
KENYAN -

Keyno, celebrul atlet ke- 
a fi pus pe fapte mari

Kipchoge 
nyan, pare 
în acest an. Recent, într-o declarație 
făcută ziariștilor, el și-a făcut cu
noscută intenția de a corecta în acest 
sezon absolut toate recordurile mon
diale de la 1500 m și pînă la 5000 m 1

Pentru aceasta, el s-a decis să-și 
sacrifice tot timpul liber de care dis
pune pentru antrenament. în pro
gramul său săptămînal de pregătire, 
Keyno are prevăzute zilnic (la ora 
6,30) alergări pe distanța de 6 mile, 
în teren variat, timp de 45—50 de 
minute. în rest, antrenament specific 
pe pista stadionului, după următorul 
plan : luni după-amiază — repetări 
de 8 x 440 yarzi (pe care le aleargă 
între 59 și 65 sec.) ■, miercuri după-

amiază — 6 x 880 yarzi (între 2:02,0 
și 2:05,0) ,• vineri după-amiază — 
4x330 yarzi (între 45,0 și 48,0 sec.), 
2x150 yarzi (în cea mai mare vi
teză și 4x80 yarzi (în cea mai mare 
viteză).

Interesant de arătat este și 
că atletul kenyan preferă să 
cit mai aproape de nivelul 
concursurile și antrenamentul 
la mare altitudine solicitîndu-i 
mult organismul. O altă

faptul 
alerge 
mări', 
intens 
foarte

remarcă 
esențială : pulsul lui Keyno, în timp 
de repaus, este de 50—54.

Și acum, iată cifrele pe care și 
le-a propus Kipchoge Keyno pentru 
acest an : 3:35,0 la 1500 m, 3:52,0 la 
1 milă, sub 5:00,0 la 2000 m 7:35,0 
la 3000 m, 12:48,0 la 3 mile și 13:18,0 
la 5000 m. „Cît privește recordul pe 
10 000 m — declară Keyno, acesta 
l-am planificat pentru anul viitor...".

LONDRA — Pe Tamisa a avut loc 
tradiționala întrecere de canotaj din
tre echipajele universităților Oxford 
și Cambridge. Cu tot timpul nefavo
rabil, zeci de mii de amatori de sport 
au urmărit de pe mal tradiționala în
trecere. Victoria a revenit echipajului 
universității Oxford, care a terminat 
învingător cu trei lungimi de barcă. 
Acest echipaj a parcurs aproximativ 
7 km în 19:12,0. Pînă în prezent, sco
rul meciului este de 61 contra 50 
victorii, în favoarea studenților de 
la Cambridge. Una din întreceri des
fășurată în anul 1877, s-a terminat la 
egalitate, ambele echipaje trecînd în 
același timp linia de sosire.
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