
în preajma 
„republicanelor" 
de patinaj artistic

Cine a făcut, în aceste zile, un popas la pati
noarul Floreasca, în orele de antrenament ale pa- ; 
tlnatorilor de performantă, a fost desigur surprins ' 
de animația deosebită ce domnește pe dreptun- | 
ghiul sclipitor de gheață.

Zelul tinerilor sportivi este explicabil. Mai sini I 
două zile pînă la primele întreceri finale ale earn- I 
pionatului republican de patinaj artistic. De luni, 
la Floreasca, cej mai buni patinatori ai țării se I 
vor întrece pentru titlurile de campioni pe anul 
1967. Vor începe mai întîi disputa cei mai tineri I 
concurenți, în cadrul celor două categorii de copil, 
în zilele următoare intră în „examen" juniorii 
mici și ce, mari, ca apoi, la sfîrsitul săptămînii, 
să avem prilejul de a urmări pe competitorii la 
titlurile de campioni ia seniori, individual și pe
rechi.

întrecerile din cadrul finalelor campionatului re
publican de patinaj artistic se vor desfășura pînă 
duminică, urmînd să fie încheiate cu o demonstra
ție a laureaților.

ÎNTRECERILE DE

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA!

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

CONFERINȚA RAIONALA UCFS TURNU-SEVERIN

Preferințele oamenilor trebuie respectate
Reprezentanții celor 43 de asocia

ții sportive din satele și comunele 
raionului Turnu-Sevcrin — activiști, 
instructori, sportivi, antrenori, pro
fesori de educație fizică — srau 
adunat, recent, pentru a analiza ac
tivitatea desfășurată de către Con
siliul raional UCFS.

Darea de seamă prezentată de 
iov. V. Busuioc, președintele Con- 
Kiliului raional UCFS, și cuvîniiil 
participant! lor au consemnat faptul 
că sportul eiștigă din ce în ce mai 
mult teren în rândurile oamenilor 
muncii de pe ogoare. Ca urinare a 
atenției sporite acordate de Consi

liul raional și asociații, popularizării 
competițiilor de masă, au fost an
grenați în diversele acțiuni sportive 
numeroși iubitori ai sportului din 
G.A-S., C.A.P., S.M.T. șj școli. in 
ultimul an, de pildă, au fost mobi
lizați la acțiunile turistice, inițiate 
de consiliile asociațiilor, peste 7 500 
de amatori ai drumeției, campiona
tul asociației s-a organizat aproape 
pretutindeni la cel puțin 4 ramuri 
sportive, 2 745 de tineri (dintre care 
757 fete) au cucerii Insigna de poli
sportiv, iar la cele 162 de „duminici 
cultural-sportive** au participat pes
te 10 000 de oameni ai muncii.

Care au fost factorii determi
nant! ai acestor succese ? După cum 
a reieșit din lucrările conferinței 
raionale, aportul cel mai sub
stanțial in acest sens a fost acel 
al activiștilor sportivi și instructo
rilor voluntari care au desfășurat 
o activitate neobosită de populari
zare a sportului.

Deși au fost obținute succese in
contestabile în activitatea sportivă

AUREL RREBEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

Mîine, In sala Floreasca:

Echipa de handbal
Dinamo București 

dispută primul joc
în „C. C. E.“,5

Voleibaliștii gălateni se pregătesc asiduu...
Foto : hă. Aurel

Dinamoviștii hucureșteni, 
. campioni de handbal ai 
tării noastre, susțin mîine, 
în sala Floreasca, primul 
joc în noua ediție a „Cli
pei campionilor europeni”. 
El? au ca adversari in a- 
ceastă partidă pe campi
oana Poloniei, Gwardia 
Wibrzeze.
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O grăitoare ilustrare a spectaculozității baschetului. Autorii dinamicului 
duel aerian sînt lecheli de la Politehnica București (în maiou de culoare 
închisă) și Chivulescu (Politehnica Galati) ■ Foto : T. Boibu

Volei: Primele meciuri din 
„Cupei 16 Februarie"

Jn sala Ciulești din Capitală (de curând renovată) s-au des- | 
fășurat primele partide din cadrul competiției internaționale de i 
volei feminin dotată cu „Cupa 16 Februarie*4. în primul meci, 
Rapid București a întâlnit pe Spart ac Subotica, pe care a în
trecut-o fără dificultate cu 3—0 (6, 5, 1). Oaspetele au opus o 
slabă rezistentă jucătoarelor rapidiste, care au acționat cu de
zinvoltură în fața unui adversar cu posibilități modeste.

în cel de al doilea joc s-au întâlnit. Selecționata feroviară a 
Cehoslovaciei și Penicilina Iași. Oaspetele au repurtat o meri
tată victorie cu 3—0 (10, 9, 12), ca urmare a unui joc impecabil 
prestat în atac — compartimentul forte al echipei. leșencele au 
greșit mult neorganizind blocajul cînd se aflau în apărare, iro- < 
sînd mingi utile, prin trimiterea lor în afara terenului sau în 
plasă, cînd se aflau în atac.

Astăzi, începând de la ora 16. se vor desfășura partidele Se
lecționata feroviară a Cehoslovaciei — Spartac Subotica și Ra
pid — Penicilina, iar duminică, de la ora 10, au loc meciurile 
Spariac — Penicilina și Selecționata feroviară a Cehoslovaciei 
— Rapid. în continuarea programului de duminică, echipa Di
namo București (f) va juca cu o selecționată masculină de ti
neret.

codrul Partida va începe la ora 
12 (returul va avea loc du
minică 19 februarie la 
Gdansk) și va fi arbitrată 
de Z. Valcîci (Iugoslavia).

Două victorii românești
la handbal

Citiți in pag. a 8-a cronicile meciurilor in
ternaționale do aseară, din s-ala Floreasca

Mîine, in campionatul de hochei

Derbiul mult așteptat:
Steaua—Dinamo

Așadar, din cele 60 de par
tide cuprinse în campionatul 
republican de hochei au mai 
rămas de disputat doar 6, 
după care hocheiștii formației 
cîștigătoare vor îmbrăca, du
minică seara, tricourile de 
campioni ai țării. La ora ac
tuală ni se pare prematur să 
tragem concluzii referitoare la 
desfășurarea din acest an a 
campionatului tării. Vom face 
aceasta la timpul potrivit. 
Astăzi, însă, ne propunem să 
comentăm mai pe larg cîteva 
din jocurile ultimului tur al 
competiției, ale căror rezultate

au influențat direct actuala 
configurație a clasamentului.

Vom începe cu partida din
tre Dinamo și Avîntul M. 
Ciuc. Victoria, după cum se 
știe, a revenit hocheiștilor 
hucureșteni cu 3—2. scor cu 
care dinamoviștii au întrecut 
pe Avîntul și pe terenul aces
teia, Ia Miercurea Ciuc. Pen- 
Ini a se putea menține direct 
în lupta pentru titlul de cam
pioană, Dinamo avea neapă
rată nevoie nu numai de o

(Continuare in pag. a 4-a)

Azi și mîine, prima etapă
După mai bine de două luni de 

pauză, echipele masculine și femi
nine participante la campionatele 
republicane de baschet își reiau în
trecerea, susținînd astăzi și mîine 
meciurile primei etape a returului. 
Așteptate cu viu interes de iubitorii 
baschetului, partidele vor da. posibi
litate jucătorilor și jucătoarelor să 
arate că au folosit din plin cele două 
luni pentru a se pregăti cu sîrguință, 
pentru a elimina lipsurile manifes
tate în prima parte a competiției. Și 
noi, ca și publicul care va fi prezent 
în sălile din București, Timișoara, 
Cluj, Brașov și lași, dorim să vedem

a returului categoriei A
roadele antrenamentelor reflectin- 
du-se în iocuri de un ridicat nivel 
tehnic, spectaculoase.

Etapa inaugurală programează me
ciurile Politehnica București — Po
litehnica Galați, Academia Militară 
— Steaua, I.C.F. — Rapid. Dinamo 
București — Dinamo Oradea. Univer
sitatea Timișoara — Steagul roșu 
Brașov, Universitatea Cluj — Medi
cina Tg. Mureș la băieți. Olimpia 
T.V. București — Politehnica Bucu
rești, Voința București — Grisul Ora
dea, Constructorul București — Ra
pid, Voința Brașov — Universitatea 
Cluj si Universitatea Tași — Mure
șul Tg. Mureș, la fete.

Tată acum clasamentele înaintea 
începerii returului :

Fază din întîlnirea selecționatelor feminine de tineret ale orașelor 
București și 7.agreb, în care cele două echipe au oferit spectatorilor 

o întrecere viu disputată, victoria fiind decisă în ultimele secuhde

Foto : A. Neagu

MASCULIN
1. Dinamo Buc. 11 11 0 946—732 22
2. Steaua 11 10 1 970—739 21
3. Politeh. Buc. 11 7 4 858—^64 18
4. Univer. Cluj 10 7 3 769—673 17
5. Politeh. Gl. 11 6 5 689—781 17
6. Univer. Tim. 10 6 4 720—733 16
7. Rapid Buc. 11 5 6 852—834 16
8. Academia MiJ. 11 4 7 749—831 15
9 Din. Oradea 11 3 8 656—805 14

10. Medicina Te. M. 11 3 8 706—792 14
11. Steagul r. Br. 11 2 9 714—816 13
12. I.C.F. Buc. 11 1 10 714—843 12

FEMININ
1. Politeh. Buc. 9 9 0 581 —399 18
2. Rapid Buc, 9 8 1 631—420 17
3. Voința București 9 5 4 428—471 14
4. Mureșul Tg. M. 9 5 4 472—449 14
5. Voința Brasov 9 5 4 507—500 14
6. Univer. Cluj 9 5 4 525—489 14
7. Constr. Buc. S 3 6 423-491 12
8. Univer. Iași 9 3 6 472—553 12
9. Crișul Oradea 9 2 7 394—508 11

10. Olimpia T.V. Buc. 9 0 9 373—526 9

„CUPA 16 FEBRUARIE" 

LA HALTERE
în sala clubului Rapid va 

avea loc, astăzi de la ora 
16,30 și mîine de la ora 9, 
competiția de haltere dotată 
cu „Cupa 16 Februarie". Vor 
participa sportivi de la clu
burile ? Dinamo, Metalul, O- 
Jimpia, Proqresul, Steaua si 
Rapid.



ȘCOALA VOLEIULUI ROMÂNESC
JF1 Opinia antrenorului

7 SSS J SEBASTIAN MIHĂILESCU
& maestru emerit

al sportului
'te? /• A,.

Șl CĂILE El
DE AFIRMARE

In voleiul mondial s-a vorbit pî- 
nâ de curind despre două școli, 
despre două concepții privind 
pregătirea jucătorilor, despre două 
moduri de demonstrare a aces
tei pregătiri. Și anume, despre 
școala sovietică și cea ceho
slovacă. înainte de a trece la su
biectul propriu-zis al prezentelor 
rînduri, să amintim caracteristici
le principale ale acestor două 
școli.

coala sovietică, și jocul echi
pelor care o reprezintă. își 
bazează pregătirea aproape în

exclusivitate pe forță, iar ce» ceho
slovacă pe subtilitate, pe preocupare 
tactică.

voleibaliștii cehoslovaci dau impre 
sia că pot fi întrecuti cu ușurință. 
Nu caută efecte spectaculare, evită 
jocul în forță, urmăresc plasarea 
mingii în terenul advers, pe zonele 
neacoperite, cu lovituri înșelătoare. 
Blocajul este bun. compact, cu o 
așezare corespunzătoare în linia a 
Ii-a. De aici și posibilitățile de anti
cipare pe care le au jucătorii de 
fund în linia de fund. în general 
— un joc calm, organizat, econo
mic. Se cunosc mulți voleibaliști de 
mare clasă, cu o frumoasă și rod
nică longevitate sportivă, ca Tesar, 
Mali. Mușii, Daznicka. Golian, Pau
lus, Paldus etc. Școala cehoslovacă 
a produs și ea foarte mult, atît în 
teorie cit și în practică. Materialele 
de specialitate sînt numeroase, ori
ginale și de o mare utilitate. Se fac

schimburi de experiență frecvente, 
iar problemele de tactică primează.

In ultimii patru ani și-a făcut 
loc printre fruntașe și școala 
de volei, asiatică. în special 

grație japonezilor, această școală a 
făcut în foarte scurt timp un extra
ordinar salt valoric. Succesul se da
torează unor atribute greu imitabile: 
tenacitate specifică, calități native 
deosebite etc. la care se adaugă 
4—6 ore de antrenament zilnic. Așa 
au ajuns ei, prin metode originale 
de lucru, să cîștige supremația mon
dială la fete, pe care n-au mai ce
dat-o în ultimii ani. La băieți, după 
ce în 1961 japonezii făceau o ..fi
gură” modestă în vizita întreprinsă 
în țara noastră, peste un an, la

C.M. din 1962 (Moscova), reușeau să 
învingă echipa noastră națională. 
La Tokio au obținut locul III, iar 
în 1966, Ia C.M. de la Praga, au 
avut o comportare strălucită. Ei au 
fost singurii care i-au învins cu 
acest prilej pe campionii mondiali... 
Și formația R.P. Chineze a progre
sat mult, actualmente fiind aproape 
egală cu cea a Japoniei. Asiaticii 
își bazează jocul pe combinații de o 
mare varietate și subtilitate, cu o 
fantezie inepuizabilă, ceea ce pre
supune un lucru deosebit de minu
țios și îndelungat, la un înalt grad 
de seriozitate și de dăruire. Pentru 
a le contracara jocul, trebuie adop
tate măsuri cu totul speciale și la 
un ridicat nivel tehnico-tactic. în 
momentul de față sînt puține echipe 
în lume care o pot face.

Atacă Gh.Corbeanu (Dinamo Bucu
rești), sportiv al cărui jac de înaltă 
clasă a contribuit deseori la crește
rea bunei reputații internaționale a 

voleiului românesc

In dezvoltarea sa. voleiul a fost 
adaptat după aceste școli de către 
toate reprezentativele naționale, în 
funcție de temperament și de par
ticularități. Astfel, nordicii preferă 
un joc mai apropiat de cel al scolii 
cehoslovace-, iar sudicii — un joc 
mai exploziv, bazat mai mult pe 
forță și pe viteză, pe un joc combi- 
nativ în funcție de gradul de fan
tezie.

Voleibaliștii din echipa U.R.S.S. 
deținut supremația și se mențin 
plutonul fruntaș datorită forței 
atac, pregătirii fizice deosebite 
faptului că au știut să crească 

“ ' ” o
(după părerea mea) de a 

„ex abrupto" la jucători de 
Pimenov.

Poate

DESPRE NECESITATEA DEZVOLTĂRII ȘCOLII ROMANEȘTI DE VOLEI

au 
In 
de 
Și ___
jucători compleți. Au făcut însă 
greșeală 
renunța
înaltă clasă ca Ulianov, 1 
Șciaghin. lakușev, Voronin.
că înlocuirea acestora trebuia făcută 
treptat si tineretul lăsat să crească 
alături de ei. Socot că și acest mo
tiv a influențat rezultatele din ulti
mii ani, care n-au ajuns încă la 
nivelul anterior. Prin caracteristica 
de foc a acestei echipe, trăgătorii 
sînt preocupați de „bombe”. dar. 
inerent., au un orizont tactic nu prea 
vast, deși afectează un timp impor
tant combinațiilor ofensive. în mo
mentul în care sînt conduși Ja scor, 
renunță cu destulă ușurință la aces
tea și revin Ia jocul simplist, asa-zis 
de siguranță, bazîndu-se pe calitățile 
individuale ale trăgătorilor 
sovietică a creat foarte mult 
lei, dar. din păcate, aceste 
au fost însușite mai mult de 
decît de actualii reprezentanți ... ... 
leiului din această tară. Lovitura de 
atac cu rotarea brațului. în forță, 
executată de Reva. Ulianov. Smo- 
leaninov. loviturile de atac (înșelă
toare) în forță ale lui Ulianov sau 
serviciul în forță cu rotarea brațu
lui al lui Șciaghin nu se mai văd 
executate decît de către străini, nu 
de sovietici. Caracteristică este și 
preocuparea permanentă pentru nou 
și publicarea a numeroase materiale 
de specialitate sau alte comunicări 
științifice. De asemenea, aparatele 
lor auxiliare, de o mare varietate, 
sînt de mult cunoscute si folosite. 
Iar tot acest mare si excelent bagaj 

.............. înde- 
exce- 

sovietici pen-

Școala 
în vo- 
creații 
străini 
ai vo-

Mai multe țări au căutat să îmbine stilul 
celor două mari școli europene. Această îm
binare a fost făcută, așa cum am mai amintit, 
din necesitate, după particularitățile tempe
ramentelor respective. Dar, din cauză că 
această îmbinare nu a ținut seama de toate 
coordonatele, iar nivelul acestei adaptări a 
fost mediocru, rezultatele au fost și ele me
diocre. lată cauza pentru care școala sovietică 
si cea cehoslovace sînt încă în fruntea voleiu
lui mondial, deși se poate juca si mai bine 
decît exponenții lor. Acest „și mai bine", adică 
o școală superioară celor două amintite, iar 
acum și celei asiatice, o putem realiza și am 
și început s-o realizăm noi, românii.

„Românii sînt puternici, viauroși" ; „românii 
au fantezie* ; „românii pot fi de o mare sub
tilitate" — iată cum se vorbește în general 
despre jucătorii noștri. Pe drept cuvînt, fiindcă 
ei reorezintă în general tipuri comolexe cu 
valori deosebite, atît fizice cît și spirituale.

Pornind de la aceste considerente, jucătorii 
noștri de volei au posibilitatea să îmbine 
forța cu subtilitatea și cu fantezia într-un mod 
atît de oerfect, îneît să preia supremația mon
dială. Aceasta înseamnă dezvoltare-a a ceea 
ce au creat pînă acum pe linia 
școli proprii, în primul rînd prin 
viață

vederi, publicații străine, iată cîteva mijloace. 
De asemenea, străduința cadrelor noastre de 
specialiști de a găsi și de a comunica metode 
și mijloace originale de pregătire.

realizării unei 
traducerea în

a următoarelor idei :
UNITATEA DE VEDERI A
— Aici va fi nevoie de intervenția com-

• MARIREA VOLUMULUI DE LUCRU. - 
Există obișnuința ca majoritatea echipelor 
noastre - și, din păcate, încă multe dintre 
ele de prima categorie — să se antreneze de 
2 sau de 3 ori pe săptămînă. Do- este știut 
că marile realizări nu se pot obține fără 
sacrificii și că, în ultimă instanță, secretul 
performanțelor mari rezide tocmai în volumul 
de lucru. Oare este imposibil de realizat 
un antrenament zilnic, individualizat, de o oră 
sau de o jumătate de oră, de pregătire fizică 
sau tehnică ? După părerea mea, aceste 
obiective se pot realiza și chiar cu destulă 
ușurință. Dar, aceasta presupune conștiincio
zitate și dăruire a sportivului și a antrenorului, 
în situația actuală nu se mai pot concepe 
la noi în tară echipe de performantă fără 
4, 5 și chiar 6 antrenamente pe săplămînc. 
Dintre acestea, unul trebuie să fie neapărat 
de pregătire fizică generală și specială, iar 
celelalte — împărțite judicios, în funcție de 
perioada de antrenament și 
fățile jucătorilor.

mente tehnice, care să mărească bagajul jucă
torilor, să le mărească orizontul, siguranța, 
personalitatea. In felul acesta nivelul voleiului 
nostru va crește evident și fără îndoială că 
nu vom mai avea fca acum, pînă și în lotul 
reprezentativ !) jucători cu un sărac bagaj 
de deprinderi tehnice. Să nu știi să ataci și 
cu rotarea brațului, sau să plonjezi înainte, 
sau să pasezi din săritură etc. reprezintă 
ceva inadmisibil. Tendința noastră trebuie să 
fie aceea de a crea, în fine, jucători com- 
pleți !

• POPULARIZAREA JUCĂTORILOR REPRE
ZENTATIVI. - Jucătorii cei mai valoroși vor 
trebui popularizați în masă prin toate mij
loacele (si în soecial cu aiutorul presei de 
specialitate), prin informații, interviuri, de
monstrații etc. Totul trebuie însă bine qînd't, 
îneît acești sportivi să fie luați ca exemplu 
și să fie imitati în sens pozitiv să constituie 
un imbold în pregătirea celor tineri.

ANTRENORI-

de particulari-

auxiliar nu este valorificat 
ajuns. din cauza preocupării 
Sive a voleibaliștilor 
tru jocul în forță.

Desnre jucătorii cehoslovaci se 
spune că învață mai întîi tac
tica și abia dună aceea ating 

mingea d? vriei. Este adevărat, , ei 
au predilecție pentru organizare, 
pentru precizie, sînt meticulosi și 
disciplinați, l^u 1#» este caracteristic 
tipul de forță. E normal, deci, ca 
problemele de tactică să predomine. 
De altfel. în această manieră au ob
ținut numeroase 
form an te.

LOR. ...... ____  __ ________
petente si absolut permanentă a Colegiului 
central al antrenorilor, prin difuzarea de ma
teriale de speciotifate amănunțite si de bună 
calitate. Ele vor trebui să conțină linia direc
toare, complexe de exerciții pentru toate 
nivelurile și pentru fiecare factor al antrena
mentului în parte. De asemenea, va fi necesar 
să 
cît 
iar 
de

se organizeze cît mai des consfătuiri cu 
mai mulți antrenori, tocmai pentru crearea, 
apoi pentru consolidarea acestei unități 
vederi.

• PONDEREA MAI MARE 
PREGĂTIRE FIZICĂ. - Astăzi, 
la valoarea vo'eiului nostru, 
tual cît și a celuj 
un jucător trebuie 
bine, să lovească 
foarte rezistent și 
de bază 
avut însă 
armonios 
specifică 
unei prea 
suficiente și ele vor trebui difuzate de către 
Colegiul central al antrenorilor.

A FACTORULUI 
este evident că 
atti a celui ac- 

pe care-l urmărim în viilor, 
si va trebui să sară foarte 
cu forță si rapid, să fie 
suplu. Fără aceste calități 
se poate discuta. Trebuie 

masa musculară să fie
nici nu ! 
grijă ca __ __

dezvoltată, astfel îneît îndemînarea 
să nu fie compromisa din cauza 
puternice musculaturi. Mijloace sînt

și strălucite per- 
Văruit la un antrenament, 
tnrâîztre înaintea locului.

• ȚINEREA PASULUI CU NOUL. - Important 
este să fim în permanență documentați cu 
noutățile tehnice, tactice și de organizare 
apărute pe glob, astfel îneît'să- nu existe nici
odată „necunoscute". Este — cred — sarcina 
federației și a Colegiului central al antre
norilor ca aceste noutăți să tie cunoscute cît 
mai rapid. Vizite în străinătate, schimburi de

Imagine din meciul Dinamo—Rapid, finala românească a „C.C.E.* din 1966 — prestigios 
moment pe scara confirmării internafionale a valorii voleiului nostru

l oto: A. Neagu

• PREOCUPARE MAI MARE PENTRU PRO
BLEMELE TACTICE. - Unul din principiile de 
baze ale antrenamentului modern, este ca în 
orice perioadă, în mai mare sau în mai mică 
măsură, trebuie antrenați toți factorii. Deci 
și cel tactic. Și cu cît facem aceasta de la 
o vîrstă mai fragedă este cu atît mai bine. 
Astfel, jucătorii vor trebui să cunoască bine 
cele două sisteme de apărare, cu variantele 
lor, vor trebui să facă exerciții speciale de 
cunoaștere a zonelor neacoperite ale terenu
lui advers etc. De asemenea, ei vor trebui 
să exerseze combinații în atac, în funcție de 
stadiul de evoluție și de posibilități

o ÎMBOGĂȚIREA BAGAJULUI TEHNIC. -
O dată cu mărirea volumului de lucru, se va 
crea posibilitatea acumulării mai multor ele-

★ ★

• TonoGĂTIREA CALENDARULUI rOMPE- 
TITIONAL. - Știind că unul dintre miiloacele 
importante de verificare a stadiului de pre
gătire, de stimulare a sportivilor, est° com
petiția. calendarul spetiv va tr°bui îmboaătit 
substantial la toate nivelurile Cupe, campio
nate oficiale si neoficiale diverge alt° com
petiții vor putea contribui neîndoios la ridi
carea valorii voleiului atît cel de masă cît și 
la nivel de performanță.

• DivfpcificaRFA METODELOR DE AN
TRENAMENT. — Atît pentru atraaerea cît mai 
multor tineri în practicarea voleiului r?t și 
pentru păstrarea aererală a oof+pi de lucru, 
a plăceri"' de foc en toată măriror- volumului, 
va trebui ca metodele si miilor'0'» de antre
nament să fie cît mai variate. Ridicoren nive
lului si mărirea calității antrenamentelor sînt 
la latitudinea antrenorului și deoind de inven
tivitatea lui. La actualele cerințe ale acestui 
sport, antrenamentul stereolio - încălzire și 
invariabilul joc — este inadmisibil Iar acei 
antrenori care mai practică acest gen de lu
cru, comod, trebuie depistați și criticați de 
cei competenfî.

PUBLICULUI SPECTATOR. - 
și asiduă companie de presă 
formarea unui public compe-

• APORTUL
Printr-o atentă 
ar fi posibilă 
tent, bine informat atît despre necesitățile
și obiectivele voleiului nostru, cît și despre ma
niera internațională de arbitraj — mai „larg". 
Astfel, s-ar putea ca din „căldura locală" 
a manifestărilor - în special la publicul din 
provincie — să fie cedat puțin și voleiului. 
Iar dorința spectatorilor să 
fi firesc și demn, să asiste 
calitate și nu la victoria cu 
nemeritală, a echipei locale.

fie, așa cum ar 
la spectacole de 
orice preț, chiar

★

vident, pe lingă aceste sumar schițate idei, putem enumera și alte elemente 
de ajutor substanțial, unele deja existente, altele în curs de creare, capabile să 
ajute mult la dezvoltarea școlii de volei românești. O activizare a colaborării cu 
cadrele de specialitate de la I.C.F. și facultățile de educație fizică ; angrenarea și 
mai activă a medicilor sportivi (și nu numai la controlul sau la tratamentul medical...) ; 
o muncă in.’ensă de educare a publicului spectator — iată deziderate de mare impor
tanță, chiar dacă nu le vom acorda acum spațiul cuvenit. Adăugăm și adaptarea 
arbitrajului intern la cel internațional, care este, de asemenea, în măsură să contri
buie mult la realizarea unui volei spectaculos și de calitate înaltă.

Am convingerea că aplicarea acestor idei, care nu e de loc imposibilă, va 
duce la dezvoltarea școlii de volei românești, despre care să putem vorbi cu mîndrie. 
Forța,, fantezia și subtilitatea se pot armoniza fericit în jocul echipelor noastre. Iar 
atunci cînd vom reuși aceasta pe de-a-ntregulf marea performanță ne va aparține !



Gimnastica de dimineafâ 
in internatele școlare 

și căminele studențești 
Dr. C. ALEXANDRESCU, 

lector la I.C.F,

In librării— 
o carte pentru iubitorii 

de volei *)
„ALMANAHUL VOLEIULUI

ROMANESC*, apărut recent în 
librării, este o culegere de rezul
tate care se adresează în mod 
deosebit iubitorilor de statistică 
sportivă.

Prin munca migăloasă a auto
rilor (N. Mateescu și M. Popescu) 
cititorului iubitor de volei îi 
sînt oferite spre a le afla 6au a 
și le reaminti : rezultatele obți
nute de echipele românești, în 
confruntările internaționale (pînă 
la mijlocul anului 1966), clasa
mentele principalelor competiții 
oficiale interne, loturile echipe
lor campioane ale țării de-a lun
gul celor 17 ediții desfășurate 
pînă acum, numele jucătoarelor 
și jucătorilor evidențiați în prin
cipalele meciuri, cele ale maeș
trilor și ale maeștrilor emeriți 
ai sportului, precum și o parte 
dintre numele antrenorilor și ar
bitrilor care au condus echipe 
și jocuri în perioada respectivă.

Pe lingă calitățile sale demne 
de evidențiere, lucrării i se pot 
reproșa unele scăderi, mai ales 
în ce privește sistematizarea ma
terialului. Astfel, o dificultate 
pentru cititor o constituie faptul 
că datele și rezultatele nu sînt 
organizate pe capitole care să 
cuprindă, separat, in ordine cro
nologică : campionatele republi
cane (feminin, masculin, juniori 
etc.); campionatele europene ; 
campionatele mondiale ; edițiile 
„Cupei campionilor europeni” 
etc. în această privință, capito
lul ”Pate statistice* de la sfîrșitul 
cărții nu reușește să remedieze 
lacuna semnalată, mai ales că, 
de pildă, din lista campionilor 
masculini ai țării lipsește echi
pa campioană republicană din 
ediția a 17-a : Rapid București, 
iar palmaresul echipelor Româ
niei nu este redat separat mas
culin — feminin, fapt care în
greuiază consultarea tabelelor 
respective. De asemenea, capi
tolul intitulat „Cum a luat naș
tere jocul de volei” este departe 
de a satisface, fiind tratat fugi
tiv, pe un spațiu mult prea re
dus. Se face totodată resimțită 
lipsa totală de ilustrații. Foto
grafiile celor mai reprezentativi 
dintre voleibaliștii și voleibalis
tele din țara noastră, însoțite de 
scurte date biografice, precum și 
cîteva imagini din principalele 
întîlniri interne și internaționale, 
ar fj fost binevenite și ar fi în
tregit organic expunerea datelor 
statistice culese de autori.

Trecînd peste lipsurile semna
late, cartea rămîne o lucrare pe 
care o reccmandăm iubitorilor 
voleiului, profesorilor de educa
ție fizică, sportivilor, elevilor din 
școlile sportive și, mai ales, ama
torilor de statistici sportive.

(I. D )

• ^Almanahul voleiului româ
nesc*? de N. Mateescu și M. Po
pescu — Editura Uniunii de Cul
tura Fizică și Sport — lei 5.

I
Există un .fapt divers” în I sport ? Fără îndoială ! Deși 

denumirea este oarecum impro- 
Iprie. Faptul, ca atare, nu este 

totdeauna chiar „divers'...
Iată-ne, deci, preluînd și noi I inifiativa „Scînteii", aceea de 

a deschide o rubrică închina
tă „faptului divers”. De care 
activitatea sportivă nu duce I lipsă.

| De zece ani - campioană I
Cine a realizat această per- 

Iformanță ? Echipa de baschet 
a Liceului „Gheorghe Glteor- 

Ighiu-Dej" din Birlad care, de 
un deceniu, nu lasă pe nimeni 
să i-o ia înainte în campiona-

■ tul școlar regional.
■ La acest record (să recu- 

I noaștem, cu totul ieșit din co- 
’ nun) se adaugă încă unul, nu

După cum se știe, 
gimnastica de diminea
ță este o formă largă 
de practicare a educa
ției fizice. Ea este ac
cesibilă la toate virate
le, se poate executa în 
diferite situații și nu 
necesită condiții mate
riale deosebite.

Practicarea gimnasti
cii de dimineață are 
o influență deosebită 
asupra organismului. 
Vom insista nuțin a- 
supra acesteia. Prin 
efectuarea exerciții lor 
de gimnastică, ime
diat după scularea 
din pat, se obține o 
creștere a excitabilită
ții sistemului nervos 
central, o activare a 
circulației și respirației 
și o scurtare a perioa
dei de acomodare la ac
tivitatea zilnică, după 
somnul de noapte.

Se știe că în timpul 
somnului, scoarța cere
brală, obosită de încor
darea intelectuală din 
timpul programului șco
lar, își încetează acti
vitatea pentru a se re
face și, o dată cu ea, 
atit circulația cît și

Prin practicarea gim
nasticii de dimineață, 
această perioadă de i- 
nerție se scurtează și 
persoana respectivă se 
simte bine, este voioa
să și capabilă să mun
cească cu spor de la 
începutul activității zil
nice.

Acest lucru este foar
te important alît pentru 
cei ce depun o muncă 
fizică cît și pentru elevi 
și studenți care trebuie 
să facă față unor soli
citări intelectuale deo
sebite, din primele ore 
ale zilei. Efectele pozi
tive ale gimnasticii de 
dimineață sînt resimțite 
și de cei care lucrează 
sau învață după amia
za, pe de o parte prin 
faptul că acumulează 
mai ușor cunoștințele 
dimineața, cînd își pre
gătesc lecțiile, iar pe 
de altă parte prin fap
tul că aceștia au o sta
re de bine, de voioșie, 
care se menține tot 
timpul zilei.

lată motive care ne 
îndreptățesc să afirmăm

de dimineață se poate 
face în colectiv.

Organizarea acesteia 
se poate realiza în di
ferite forme î pe culoa
re, print r-o comandă 
centralizată a programu
lui, cu ajutorul stației 
de radioamplificare, și 
mai ales afară, în aerul 
proaspăt al dimineții, 
cu ajutorul instructo
rilor.

De alcătuirea progra
melor și de pregătirea 
instructorilor voluntari 
este indicat să se ocu
pe catedrele de educa
ție fizică. Și ar mai tre
bui insistat pe un lu
cru deosebit de impor
tant : din punct de ve
dere igienic este obli
gatoriu ca gimnastica 
de dimineață să se des
fășoare în aer curat. 
Este de preferință să se 
lucreze afară chiar iar
na, cînd temperatura 
este acceptabilă pentru 
organism. Cîteva minu
te de gimnastică și 
o ușoară alergare că
lește organismul. Ori
cum, gimnastica de di
mineață nu trebuie fă
cută la gura sobei.

După terminarea pro-

Drum liber 
inițiativelor inimoase!

Asociațiile sportive din regiunea Argeș se fac remarcate 
nu numai printr-o activitate rodnică, ci și prin inițiative foarte 
frumoase, care merită toată prețuirea. Iată două exemple de... 
sezon, care vin să confirme acest adevăr.

lntr-una din ultimele duminici ale lunii ianuarie, spor
tivii din comuna Rucăr, raionul Muscel, au trăit un eveniment 
puțin obișnuit: participarea la prima ediție a „Cupei schiorului 
muscelean". Inițiativa organizării acestei acțiuni cu caracter 
larg de masă intr-un sport aflat in plină actualitate (și intr-o 
regiune geografică in care condițiile atmosferice sînt deose
bit de prielnice), a aparținut Consiliului raional VCFS Mus
cel și Comitetului raional V.T.C. și ea s-a bucurat, cum era 
și de așteptat, de o adeziune unanimă.

Aproape că este de prisos să mai amintim că acțiunea 
a beneficiat de un cadru organizatoric corespunzător. Inițiato
rilor (cu sprijinul organelor locale) li s-au creat toate con
dițiile pentru a face din această competiție o întrecere de 
schi-model, punct de plecare in alte acțiuni asemănătoare. 
La sfîrșitul întrecerilor, cei mai buni sportivi — Gabriel Pa- 
naitescu (Voința Cîmpulung), Ion Olteanu (Avintul Rucăr), 
Anca Cojan (comuna Dimbovicioara) și Elena Caragiu (Voința 
Cîmpulung), clasați în această ordine, au fost aplaudați căl
duros de locuitorii Rucărului, martori ai unui spectacol spor
tiv inedit, de care își vor aminti totdeauna cu plăcere. 
Consiliul asociației Avintul Rucăr, pentru care „Cupa schio
rului muscelean" a însemnat un bun prilej de îmbogățire a 
experienței, și-a propus să organizeze săptâminal concursuri 
de schi pentru copii, tineri și vîrstnici.

Intr-o altă așezare argeșeană, la Rimnicu Vilcea, asociația 
sportivă Șoimii-Goranu a organizat o „duminică a schiorilor 
și amatorilor de săniuș". Și această acțiune s-a bucurat de o 
organizare bună. Ea a fost popularizată prin afișe (care au 
conținut și traseele complete pe care urmau să se desfășoare 
concursurile), prin stațiile de radioamplificare din întreprin
deri și școli. La această duminică sportivă organizată pe pir- 
tiile Dealului Alb, cunoscut loc de agrement al oamenilor 
muncii vilceni, au luat parte sute de amatori de schi (probe : 
coborîre, 1000 m și fond 2 500 m) și săniuș.

Am ținut să scot în relief aceste două inițiative pentru 
valoarea lor mobilizatorie, pentru utilitatea lor, cu speranța 
că și în alte locuri din regiune pot fi organizate astfel de 
acțiuni, cu mijloace puțin costisitoare, dar cu multă eficiență.

ALEXANDRU OȚELEANU 
vicepreședinte al Consiliului regional

UCFS Argeș

respirația se reduc sim
țitor. Din cauza inhibi
ției corticale și a redu
cerii activită(ii marilor 
funcțiuni, după trezire 
trebuie să treacă o pe
rioadă de timp în care 
creierul și marile func
țiuni să atingă ritmul 
optim de activitate, 
pentru a face față ce
rințelor programului zil
nic.

că gimnastica de dimi
neață trebuie să intre 
în programul zilnic al 
fiecărui elev sau stu
dent, al fiecărui om, in
diferent de profesie. 
Gimnastica de diminea
ță este un lucru necesar 
în internatele școlare și 
în căminele studențești 
unde regimul de via|ă 
este mai ordonat și 
practicarea gimnasticii

gramului de gimnastică, 
spălatul cu apă rece 
pînă la brlu și frccțio- 
narea pielii cu un pro
sop aspru, muiat în apă 
rece, sînt mijloace efica
ce de călire a corpului 
cu ajutorul apei. Toate 
acestea creează bună 
dispoziție, dau prospe
țime organismului, îl 
fac mai sănătos și mai 
rezistent.

Preferințele oamenilor trebuie respectate

Zile de tabără. Studenții aflati la Păltiniș-Sibiu într-o bine meritată vacanță 
își încep programul zilnic cu... cîteva minute de înviorare. In fotografie un grup 
de studenți bucureșleni, după exercițiul de gimnastică, face o ușoară alergare

(Urmare din pag. 1)

din raionul Turnu Severin, in urma 
dezbaterilor Conferinței, au ieșit 
la iveală și o scrie de neajunsuri. 

Astfel, este încă foarte mic nu
mărul fetelor angrenate in practica
rea sportului, iar in multe asociații 
(Recolta, Jidoștița, Vodița Fodeni 
etc.) acestea nu sint atrase de loc pe 
terenurile de sport ; campionatul 
asociației se organizează numai la 
fotbal (Hinova, Fodeni, Tintărlești); 
în cadrul „duminicilor cultural- 
sportive" — după cum arătau multi 
dintre vorbitori — sportul are o 
pondere neînsemnată.

Foto : T.. Roibu

mai puțin semnificativ : tot de 
zece ani — parcă prin sime
trie — școala este și campioa
nă pe regiune, la juniori.

Iu acest răstimp, liceul din 
Birlad a dat baschetului nos
tru cîteva jucătoare de talie 
înaltă (la propriu și la figu
rat ): Gcorgeta Gumenic, Ma
riana Mihăescu, Elena Savin și 
Ecaterina Tofan (de la C.S.M.S. 
Iași), Ana Razu (de la Me
dicina Iași). Lista rămîne des
chisă...

De pe acum, însă, ea poate 
fi semnală de prof. Mihai Cu- 
țui, care a îndrumat pașii ti
nerelor baschetbaliste.

Doriți un poligon ?
Ani de zile trăgătorii din 

lași au dus lipsa unui poligon. 
L-au dorit cu înfrigurare, l-au 
visat noaptea. Dar chiar atunci

cind și-au văzut visul cu o- 
chii (a fost amenajat, în sfîr- 
sit), țintele au rămas intacte. 
Să nu le fi nimerit trăgătorii 
ieșeni ? Ași ! Ei îți ochesc și 
pasărea în zbor. Dar cum să

Tot pe drum, pe drum, 
pe drum...

Cintecul este cunoscut. Ne
cunoscută este pățania echipei

arate ce pot, dacă poligonul 
este zăvorit, nimeni nedorind 
să-l ia în primire ?

Așa stînd lucrurile, este ca
zul să-i luăm noi în... primire 
pe tovarășii din Consiliul o- 
rășenesc. Pare-se că au rămas 
în poziția „culcat" I

de handbal „Racheta", din 
Baiu Mare, care a făcut un 
ocol de aproape 600 de kilo
metri, a pierdut 3 zile și tot 
n-o ajuns la timp la Tîrgu 
Mureș pentru a concura la e- 
Iapa intercentre a tradiționa

De asemenea, a reieșit că diver
sele competiții de masă, la care par
ticipă tinerii asociațiilor sportive, 
nu se organizează după preferințele 
majorității acestora, ci după cele ale
consiliilor asociațiilor. „Șahul, li
nul din sporturile care găsesc cei 
inai mulți practicanți Ia sate — 
spunea tov. I. Doară — directorul 
liceului din Sisești — nu se bucură 
de atenția cuvenită din partea con
siliilor de asociație. Nici în asocia
țiile sportive școlare nu i se dă 
mare importanță, deși este numit 
„sportul minții”. Oare nu contribuie 
ei mai mult de cit orieare alt sport 
la dezvoltarea puterii de gindire ?” 

Nici gimnastica și atletismul care; 
după cum a reieșit din discuții, ar
avea condiții optime de dezvoltare 
(mai ales în asociațiile sportive șco
lare) nu au constituit o preocupare 
de seamă a activului UCFS din 
raion. Și cînd te gindești că in 
conducerile asociațiilor sportive să
tești sint nelipsiți profesorii de edu
cație fizică ! Aceștia insă organi
zează întreceri numai la ramurile 
sportive care nu le cer prea mari 
eforturi, ncluindu-se în seamă — 
din comoditate — dorința multor 
tineri săteni și elevi de a practica 
sporturile preferate. Noul consiliu 
va trebui să țină seamă în munca 
sa viitoare de această necesitate 
stringentă : respectarea preferințe
lor tinerilor. Căci nu pot fi obligați 
să practice... fotbalul cei ce au 
pasiune pentru atletism, gimnastică, 
șah, handbal etc. Cu ati mai pu
țin. .. fetele.

Așadar, vox populi...

"I
lei competiții dotate cu „Cupa 
Sportul popular".

Le-o fi plăcînd într-atita 
drumeția băimărenilor ? Pro
babil că da. Dar în nici un 
caz ei nu s-au simțit bine în 
ziua cînd tov. T. Giurean, 
vicepreședintele Consiliului re
gional UCFS Maramureș, a 
expediat... „Racheta" nu Ia 
Tîrgu Mureș, unde era aștep
tată să joace, ci la Reșița. 
Cum s-ar spune, a plasat-o pe 
o altă orbită. Greșeala a cos
tat... doar 2 400 de lei.

Poate că cineva va prezenta 
scuzele de rigoare. Dar cine 
va suporta paguba ? „Rache
ta" ? Nu, ci „baza de lansa
re" 1

Toate popicele doborite |
Echipa de popice a asocia- - 

(iei sportive „Record" Mediaș | 
(de pe lingă fabrica de încăl
țăminte „8 Mai") a fost re- | 
trasă din campionatul regional, I 
la care nu fără succes lua 
parte, iar arena de popice a I 
fost transformată într-o... seră ■ 
de flori. La toate acestea con- - 
siliul asociației sportive (pre- | 
ședințe: Al. Penciulescu) n-a' 
schițat nici un gest.

Păcat că în sera cu pri- I 
cina nu cresc și urzici. Poate 
că ar tresări tovarășul Pen- - 
ciulescu... f

Rubrică redactată de »
VALERIU CHIOSE și I 

JACK BERARI (J
după scrisorile corespondenți- | 

lor noștri

J



SCM! PE mill II, IN PEIN SHON 30* VESTI DIN TARAa a

G/i. Bălan (A. S. Armata), unul dintre favorit ii probelor alpine 
din cadrul campionatului regiunii Brașov Foto : A. Neagu

® Schiorii din întreaga 
țară își dispută astăzi și 
mîine campionatele regio- 
nale la probele alpine, iar 
acolo unde nu s-au des
fășurat pînă acum, și la 
fond. Cele mai interesan
te întreceri se anunță cele 
din regiunile Brașov și 
Ploiești, unde vor lua 
startul schiori binecunos
cut, ca Gh. Bălan, K. 
Gohn, D. Munteanu, Edith 
Șuteu, Mihaela Sandu, 
Liana Blebea (Brașov),
C. Tăbăraș, Dan Cristea,

M. Bucur, M. Focșeneanu, 
Liliana Focșeneanu (Plo
iești).

• Săritorii au progra
mată pentru mîine, pe 
trambulina mijlocie din 
Poiana Brașov, tradițio
nala „Cupă Poiana'-

• Mai harnice, unele 
comisii regionale au și 
organizat etapa regională 
a campionatelor republi
cane. Așa a făcut, de pil
dă, comisia de speciali
tate a regiunii Banat la

3x5 km juniori mari: O- 
limpia Reșița, 3x5 kni ju
nioare mari : Viitorul Re
șița, 3x3 km juniori mici: 
Viitorul Reșița, 3x3 km 
junioare mici : Viitorul 
Reșița; SLALOM URIAȘ 
seniori: T. Suciu (C. S. M. 
Reșița), senioare: Z. Su
ciu (C.S.M.), juniori mari: 
A- Lungu (Școala sporti
vă), juniori mici: H. Ko- 
necsny (Școala sportivă), 
junioare mari: S. Nebu-

nu (Școala sportivă), ju
nioare mici: M. Trestian 
(Școala sportivă); SLA
LOM SPECIAL: aceiași 
cîștigători ca la slalom u- 
riaș; COBORIRE seniori: 
S. Beke (Sănătatea Timi
șoara), senioare: E. Va
lentin (Sănătatea Timi
șoara), juniori mari: O. 
Lungu (Școala sportivă), 
junioare mari : S. Nebu- 
nu, juniori mici: H. Ko- 
necsny, junioare mici : 
M. Trestian. (A. RUDEA- 
NU-coresp.).

• Iată rfștigătorii „Cu
pei 16 Februarie" orga
nizată pe pirtiile de la 
Straja: FOND 10 km ju
niori: I. Torok (Energia 
Paroșeni), 5 km junioare: 
M. Imling (Energia), 
SLALOM URIAȘ juniori: 
Gh- Marinescu (Minerul 
Lupeni), junioare : L. 
Keltz (Energia), seniori: 
C. Munteanu (Energia), 
senioare: S. Beloi (Cons
tructorul Miner Petroșeni) 
SLALOM SPECIAL ju
niori : M. Boda (Șc. sp. 
Petroșeni), seniori: D. Bir- 
lida (Spartac Petroșeni), 
COBORIRE juniori: E. 
Mihuț (Șc. sp.), seniori : 
Gh. Kraus (Minerul Vul
can), senioare: T. Kalo, 
junioare: L. Keltz. (TI- 
TU CORNEA-eoresp.)

ÎNVINGĂTORI fără adver
sari, LA CRAIOVA

Fată de edițiile anterioare și mai 
ales fată de marele interes pe care-l 
slîrnește boxul la Craiova, prima etapă 
a ediției din acest an a campionatu
lui republican de juniori a lăsat de 
dorit. De data aceasta, participarea a 
fost extrem de redusă, 5 titluri acor- 
dindu-se prin... neprezentarea adversa
rilor, iar pregătirea tehnică a tinerilor 
pugiliști a fost (cu îngăduință) me
diocră. Iată-i pe învingători, în ordinea 
categoriilor. Juniori mici: Ștefan Florea 
(Dinamo Craiova), Stelian Dumitrescu 
(Electroputere Craiova), Constantin Albu 
(E. C.). Juniori mari: Eugen Lume- 
zeanu (I.R.A.), Petre Ocică (E. C.), 
Ion Stan (D.C.), Dumitru Barbu (D.O.), 
Ion Păun (I.R.A.), Ion Vanvu (C.F.R.), 
Ion Vezan (E.C.), Dumitru Voinea 
(I.R.A.).

N. PASTRAMAGIU - coresp.

PATINAJ

Mîine, 
deschiderea festivă 

a campionatelor 
universitare

Mîine scară se va des
fășura la Predeal, la 
Clăbucet-sosire, festivi
tatea de deschidere a 
campionatelor universitare 
ia schi. Probele se vor 
desfășura marți (slalom 
special) și miercuri (sla
lom uriaș și fond).

Semenic, unde s-au în
trecut, timp de 3 zile, 
peste 120 de schiori. Pro
bele au fost dominate de 
reprezentanții Reșiței, în
vingători în mal toate 
cursele disputate. Iată, de 
altfel, cîștigătorii : FOND 
seniori 15 km: W. Denuel 
.(Olimpia Reșița), senioare 
10 km : G. Denuel (Olim
pia), juniori mari 10 km . 
I. Constantin (Olimpia), 
juniori mici 5 km : St. 
Molea (Școala sportivă 
Reșița), junioare mari 5 
km: E. Bulboacă (Viito
rul Reșița), junioare iniei 
3 km ; D. Tulbureanu 

(Școaț^i sportivă Reșița), 
3x10 km seniori: Olimpia 

Reșița, 3x5 km senioare : 
Școala sportivă Reșița,

O inifiativă lăudabilâ

„Ziua micilor gimnaști'li

I. NĂSTASE ÎNVINGĂTOR ÎN „CUPA STEAUA"

în proba masculină de simolu, o formă deo
sebită continuă să manifeste al doilea jucător 
al țării, tînărul Ilie Năstase. El a obținut joi 
a doua victorie în turneul final, dispunînd de 
C. Popovici cu 6—1, 6—3, 6—2. Mult mai echi
librată a fost întîlnirea dintre G. Bosch și 
S. Dron, care — deși încheiată tot pe distanța 
a trei seturi — a fost decisă, de fiecare dată, 
în prelungiri : 7—5, 7—5, 7—5. Ambii jucători 
arată o valoare bună.

Aseară, în meci decisiv pentru locul I, I. Năs
tase l-a învins pe G. Bosch cu 6-1, 6-1, 3-6,6-2.

întrecerea feminină furnizează și ea partide 
dîrz disputate. Ecaterina Horșa a reușit s-o în
treacă pe Eleonora Dumitrescu, după un meci 
echilibrat. învingătoarea a cîștigat • cu 10—8 
6—4. Mai dificil s-a arătat însă următorul meci 
al Ecaterinei Horșa, susținut, ieri dimineață, în 
compania Marianei Ciogolea. După ce a cîștigat 
primul set cu 14—12, ea n-a mai putut să re
ziste în fața adversarei sale, mai bine pregătită 
fizic și astfel, Mariana Ciogolea a obținut o 
prețioasă victorie, adjudeeîndu-și ultimele două 
seturi cu 6—2, 6—-1.

campionii
MIERCUREA CIUC, 10 

(prin telefon, de la tri
misul nostru). întrece
rile din prima zi a fi
nalei campionatelor re
publicane de patinaj 
viteză s-au desfășurat 
pe un timp excelent: 
soare, temperatură po
trivită și gheață de ca
litate superioară. în a- 
cesle condiții, s-au ob
ținut, spre deosebire de 
reuniunile anterioare, 
rezultate mai bune. Se 
cuvine sa menționăm 
comportarea Cristei Tra- 
cher la 1000 m (1:49,7), 
Dan Lăzărescu la 1500 
m (2:28,00), Ștefan Papp 
și Andrei Okos, care 
au parcurs 10 000 m 
sub 19 minute. Emilian 
Papuc a realizat pe a- 
ceastă distanță cel mai 
bun timp al zilei: 
18:35,1, obținînd astfel 
cel de-al 20-lea titlu 
din cariera lui.

GALA AMICALĂ LA BACĂU
Sala de sport „Armata" din Bacău 

a găzduit o interesantă intîlnire ami
cală între pugiliștii de la C.S.O. Bacău 
și cei de la Cimentul Medgidia. Spor
tivii băcăoani au obținut victoria cu 
13—Z.

Rezultate tehnice: C. Agop (B) m.n. 
C. Firglteș (M), Cl Momoiu (B) b.p. I. 
Bănică (M), 1. Ababei (B) b.p. I. 
Toth (M), I. Pablosenco (B) m.n. A. 
Regep (M), Gh. Cristea (B) m.n. Gh. 
Onel (M), S. Călin (B) b.p. F. Petcu 
(M), I. Apostol (B) m.n. D. Anghel
(M), M. Blui (B) b. ab. I. S. Dinu
(M), N. Kerim (M) b. k.o. II G.
Voinescu (B), C. Mazilit (M) m.n. K. 
Sisu (B).

Cel mai frumos meci al reuniunii, 
a fost cel dintre I. Ababei (B) și 
I. Toth (M).

N. PAPUC - coresp.

Au fost desemnați 
absoluți ai țării

Clasamente generale: 
senioare: 1. Crista Tra- 
cher (Dinamo Brașov) 
229,050 puncte, 2. Eva 
Farkaș (Mureșul Tg. 
Mureș) 236,366 p, 3. 
Eleonora Laurențiu (A- 
gronomia Cluj) 248,900 
p; seniori: 1. Andrei
Okos (Dinamo Brașov) 
211,186 p, 2. Emilian 
Papuc (Dinamo Bucu
rești) 211,288 p, 3. Dan 
Lăzărescu (Dinamo Bucu
rești) 212,798 p.

Clasamentele generale: 
junioare: 1. Maria Tasnadi 
(Avîntul M. Ciuc) 
245,199 p, 2. Doina Pla
ton (C.S.M. Cluj) 268,499 
p, 3. Ana Radeș (Agro
nomia Cluj) 304,532 p i 
juniori: l.Horia Timiș 
(Dinamo București) 
213,720 p, 2. Al. Ma- 
gyorasi (Avîntul M.

Ciuc) 227,383 p, 3. L. 
Săcăliuc (Mureșul Tg. 
Mureș) 251,182 p.

în încheierea finalei, 
a avut loc o reușită 
tentativă de record pe 
1 000 m a tinerei pati
natoare Rodica Nime
reală (Dinamo Bucu
rești) care a stabilit cel 
mai bun timp pe aceas
tă distanță (la categoria 
13—14 ani): 2:11,00
(v. r. 2:11,01).

TRAIAN IOANIȚESCU

ÎNTRECERILE
ECHIPELOR

LECTORAT METODIC
Centrul Sportiv Experimental „Viitorul** organi

zează luni 13 februarie, ora 11, la sediul centrului 
din b-dul Muncii 37—39 lectoratul metodic lunar 
cu tema :

„METODA ANTRENAMENTULUI ÎN CIRCUIT IN 
PREGĂTIREA JUNIORILOR”.

Sînt invitați să ia parte profesorii de educație 
fizică și antrenorii care lucrează cu copii și juniori.

Asociația sportivă Fla
căra Caracal ființează pe 
lingă Școala generală 
nr. 2 din localitate. Ac
tivitatea sportivă se bucu
ră de o mare atenție 
din partea conducerii 
școlii și de o largă popu
laritate în rîndurile ele
vilor. Datorită interesu
lui manifestat de consi
liul asociației sportive 
(președinte prof. C-tin 
Dumitrescu) se organi
zează cu regularitate di 
ferite competiții cu par
ticiparea a numeroși e- 
lcvi.

Zilele trecute, din ini
țiativa asociației-.. sporU*c 
și cu sprijinul larg al 
organizației de pionieri și 
al conducerii școlii (di
rector Maria Nedescu) a

fost organizată „ZIUA 
MICILOR GIMNAȘTI*.

Competiția s-a bucurat 
de un deosebit succes, 
contribuind, în același 
timp, la popularizarea a- 
cestei frumoase ramuri 
de sport. Au participat 
120 de sportivi care 
și-au disputat întîietatea 
la sol, sărituri la capră 
și elemente acrobatice. 
Fiecare concurent s-a stră
duit să facă totul pentru 
o comportare cît mai 
bună. Concursul a con
stituit un bun prilej de 
descoperire a unor ele
mente talentate. Merită 
citați elevii Romulus Mi- 
hăilescu, Virginia Oprea 
șîTWihaela Marinescu pen
tru execuția ireproșabilă 
a tuturor exercițiilor.

G. DONCIU-coresp.

HOCHEI

(Urmare din pag. 1)

Derbiul mult așteptat: Steaua-Dinamo
victorie, ci și de un scor 
cît mai mare, care să-i 
rotunjească golaverajul. 

Victoria a venit, însă fără 
diferența de goluri spe
rată.

Întîlnirea a prilejuit o 
luptă aprigă, în care as
pectele de ordin tehnieo- 
tactic au fost trecute pe 
un plan secundar. Doar în 
ultima parte a meciului s-a 
jucat ceva mai combinativ, 
pasele au fost executate 
cu mai multă repeziciune 
și, îrr orice caz, cu mai 
multă adresă, această re- 
prîză fund 'cea mai reu
șită. Printre principalele 
lipsuri de ordin tehnic și 
tactic (care nu s-au făcut 
remarcate numai în acest 
joc), vom sublinia tendința

în această 
din Ciuc 
deficitari 

lor.
de la a-

primul meci al anului
PROGRESUL—VULCAN 11-0 (3-0)

In ciuda terenului acoperit cu zăpadă 
și a viatului rece, ieri după amiază s-a 
desfășurat în cadrul „Cupei de iarnă" 
primul meci de rugbi al anului. Deși de 
categorii diferite, cele două echipe au 
realizat un spectacol rugbistic frumos. 
Scor final : Progresul — Vulcan 11—0 
(3-0).

Progresul, cu jucători mai experi
mentați și cu o pregătire fizică mai 
bună, a învins o echipă care a abor
dat jocul cu mult curaj și a creat la 
■iodul ei cîteva contraatacuri, ratînd 
iasă, o încercare și o lovitură de

favorabile. Aupedeapsă din poziții
înscris: Stanciu (încercare), Nedelcu 
(Încercare) și Constantinescu (încerca
re transformată de Iacob). Nu putem 
trece cu vederea ieșirea nesportivă a 
jucătorilor Ghimbășanu (Progresul) și 
Teodorescu (Vulcan) care s-au lovit re
ciproc, fapt pentru care au 
minați după numai 
joc.

A arbitrat foarte
București.

fost eli-
23 de minute de

bine St. Cristea-

NICOLAE TOCACEK-coresp.

de a folosi în mod exa
gerat „șutul golf*, aglo
merarea atacantilor în spa
tele porții adverse, folosi
rea „canadienelor" largi, 

în locul unor ocoliri 
scurte, în situațiile în 
care echipa în atac pierde 
pucul și adversarii inițiază 
contraatacuri etc. Trebuie 
spus însă că
direcție jucătorii 
s-au arătat mai 
deeît adversarii

La două zile
cest meci, am revăzut pe 
Avîntul (lipsită de aportul 
lui Ferenczi, Z. Antal și 

1 Lullo), Jn cuwpw 
formației Steaua. Victoria 
obținută de Steaua (8—1) 
nu poate fi judecată prin 
prisma diferenței de scor, 
dat fiind faptul că repli
ca hocheiștilor din Mier
curea Ciuc a fost destul 
de ștearsă. Cu acest prilej 
au ieșit mai clar în evi
dență carențele jocului în 
apărare al Avîntului, pe 
care hocheiștii bucureșteni, 
prin pase rapide și com
binații derutante, aii știut 
să Ie folosească din plin. 
Și daeă scorul s-a men
ținut doar 8—1, aceasta 
se datorește mai ales 
faptului că Șbfi!an, dar 

și L. Balint, au rezolvat 
multe situații critice.

După meciurile de as
tăzi care, în mod teoretic, 
nu le pot pune probleme 
(Steaua cu Agronomia 
Cluj ‘ 
nava 
două clasate se 
tîlni, duminică seara,

cu
și Dinamo 
Odorhei),

cu Tîr- 
primele 

vor în- 
în-

Fază din meciul Dinamo—Avîntul: Ferenczi (Avîntul) 
rezolvăm-o situație critică la poarta echipei sale

tr-o partidă care se a- 
nunță foarte atractivă, un 
adevărat derbi, la care spe
răm să urmărim un joc 
de bună calitate, la ni
velul valorii jucătorilor de 
la Steaua și Dinamo.

Programul ultimelor două

etape: AZI : ORA 9: 
Steaua—Agronomia ; ORA 
17: Dinamo—Tîrnava; ORA 
19 : Avîntul—Politehnica; 
MÎINE: ORA 9: Avîntul 
—Tîrnava ; ORA 17 : A- 
granomia — Politehnica; 
ORA 19: Steaua—Dinamo.

BUCUREȘTENE
în Capitală, continuă 

întrecerile echipelor 
fruntașe, care candi
dează la calificarea în 
semifinalele campiona
tului republican. în faza 
preliminară, pe prime
le locuri în grupe s-au 
clasat : Electronica 16 
puncte (din 18 posibile), 
M.T.T.C. 12‘/a p; Spar- 
tac ÎS'/a p, Prospecțiuni 
Petrol 10'/:> p; Banca 
de Investiții 15 p, 
M.I.C.M. 13‘/« p; Con
structorul 15’/2 p, Uni
versitatea 14 p.

Actualmente, cele opt 
echipe se întrec în ca
drul unui turneu final. 
Conform regulamentu
lui, rezultatele meciuri
lor susținute între a- 
cestea în preliminarii 
contează și în clasamen
tul finalei, astfel că 
prima rundă a consti
tuit-o doar consemna
rea acestor rezultate: 
Constructorul — Uni- 
versitatea 31/»—2I/a, Spar- 
tac —■ Prospecțiuni Pe
trol 31/,—2*/2, Banca de 
Investiții — M.I.C.M. 
4—2, Electronica — 

-M.fîTfG. 5—1.
în a doua rundă a 

finalei s-au 3isputăt trei 
meciuri. Electronica a 
întrecut cu 4’/î—-P/2 pe 
M.I.C.M. De notat c| 
punctele învinșilor au 
fost realizate la prime
le două mese : Mirică 
a remizat cu Drimer, 
iar Ghionea l-a învins 
pe Pavlov I La scor s-â 
încheiat meciul Banca 
de Investiții — Prospec
țiuni Petrol 5V2—Va. E- 
chilibrată se anunța în
tâlnirea dintre Construc
torul și Spartac, dar 
campionii țării au luat 
avans de 3V2—Vs după 
patru partide (Botez — 
Bondoc 1—0, Ghizdavu 
— Ott Va—Va, Alexan
dra Nicolau — Elisabe- 
ta Polihroniade 1—0, 
Ana Apostolescu—Dom
nița Sutiman 1—0). Au 
rămas în suspensie par
tidele Ciocîltea — Ghi- 
țescu și Voiculescu —- 
Georgescu.



rFTuTTTl
Despre tactica atacului (D Teoria JOCUlui grupat

A juca „grupat" însemnează organizarea 
atacului pe baza unor combinații, atrăgînd 
la desfășurarea fazei de joc colaborarea mai 
multor jucători. însemnează a nu lăsa par
tenerul aflat în posesia mingii să se descurce 
singur, cum poate, ci a-l ajuta, a contribui 
la organizarea, la asigurarea atacului. A 
juca grupat mai Însemnează a prelua partea 
cuvenită din sarcinile de joc, o distribuție 
cît mai rațională a eforturilor pe toți jucă
torii echipei. A juca grupat permite corec
tarea promptă a multor greșeli de execuție 
tehnică prin intervenția asupra mingii a unui 
partener apropiat, o recuperare imediată a 
multor mingi pierdute în cursul atacului.

Cum se realizează jocul grupat ?
Nici un sistem, nici o pregătire tactică nu 

oferă soluții „tip" pentru toate fazele de 
joc (acest lucru nici nu ar fi de dorit). Dar 
un principiu fundamental al tacticii colec
tive de joc este : PORNIREA ÎN AJUTO
RUL PARTENERULUI AFLAT ÎN POSE
SIA MINGII. Plasarea în apropierea lui în 
poziție tactică avantajoasă (pe direcția de 
transformare, de finalizare), demarcarea în- 
tr-un moment în care acesta poate pasa și 
cînd există culoar de acces pentru o pasă, 
„ivirea" pentru a primi pasa sînt metodele

de apel ale mingii — baza jocului colectiv, 
a jocului grupat. Este un mod spontan de 
a rezolva fazele de joc, de a organiza jocul 
cu contribuția întregii echipe.

De la această regulă nu trebuie să se sus
tragă nici un jucător. De altfel, echipele com
puse din jucători valoroși, echipele bine 
pregătite fizic și tactic se caracterizează 
tocmai prin faptul că echipierului aflat în 
posesia mingii i se oferă — în orice mo-

OPINII
ment — chiar mai multe posibilități (mai 
mulți parteneri demarcați) pentru a rezolva 
colectiv și combativ faza de joc.

Dimpotrivă, fazele de joc în care poseso
rul mingii se învîrtește neputincios în cău
tarea unui partener demarcat oportun 
terizează echipele obosite, plictisite, 
de inițiativă.

Jocul colectiv cere jucătorului nu 
calitățile necesare pentru realizarea 
mișcări intensive in cimp, a unor i

carac- 
lipsite

numai 
unei 

demar-

p

cari avantajoase, ci, înainte de toate, 
PROSPEȚIME PSIHICA și o vioiciune su
ficientă pentru a-l îndemna, fără răgaz, la 
căutarea soluțiilor tactice cele mai bune și 
cînd nu are mingea. Căci a juca grupat 
însemnează în fond a juca în tot timpul ce
lor 90 de minute și cînd jucătorul nu are 
mingea.

Acestea fiind spuse, avantajele jocului gru
pat s-ar putea rezuma în următoarele 
puncte :

— păstrarea mingii timp mai îndelungat ;
— repartizarea mai rațională 

pe toată echipa ;
— sporirea eficienței tactice 

joc prin alegerea soluției celei 
joase din mai multe posibile ;

— asigurarea unei mai mari

a eforturilor

a fazelor de 
mai avanta-

continuități 
în joc, a eficacității și spectaculozității.

în concluzie, credem că tendința spre rea
lizarea jocului grupat se află la baza orică
rei tactici raționale.

Jocul grupat nu este o metodă la modă 
și nici una care caracterizează o tactică mo
dernă, căci ea se află totdeauna la baza ori
cărui joc colectiv, a oricărui joc de echipă.

prof. TUDOR VASILE

INDISCIPLINEI
Dezbătînd o serie de probleme 

legate de îmbunătățirea continuă 
a activității fotbalistice, Plenara 
Consiliului General al UCFS din 
octombrie 1966 s-a ocupat în mod 
-deosebit și de intensificarea mun
cii educative în rîndul jucătorilor 
de fotbal. Disciplina în procesul de 
instruire și în jocuri, educarea în 
spiritul dăruirii de sine, a modes
tiei, a dragostei față de culorile 
clubului, au fost cîteva din proble
mele ridicate în plenară. Conduce
rile de cluburi și asociații au fost 
chemate să contribuie ca jucătorii 
să devină cetățeni cu o conduită 
civilizată, demnă, caracteristică ti
neretului patriei noastre.

Publicăm acest articol, acum, 
cînd ne mai desparte puțin timp 
de reluarea oficială a returului 
campionatului, în speranța că 
„pauza” a constituit un bun prilej 
de reflecție pentru acei jucători 
care în sezonul trecut, datorită 
comportării lor, au dat multă bă
taie de cap federației de speciali
tate, antrenorilor, arbitrilor, condu
cerilor unor cluburi și asociații, co
misiei centrale de disciplină, croni
carilor și — în primul rind 
— publicului. Redacția noas
tră amintește, cu acest prilej, că 
în anul trecut a primit un însem
nat număr de scrisori în care citi
torii au semnalat cazurile unor fot
baliști care au încălcat normele și 
conduita sportivă (multe au văzut 
lumina tiparului). Aceste abateri 
au dus, în ultimă instanță, la dege
nerarea unor jocuri, la enervarea 
coechipierilor și adversarilor 
ceea ce a fost mai grav, pe 
stadioane, la incitarea 
părți a publicului. Normal, 
țiunile nu s-au lăsat
așteptate (și bine s-a procedat) 
și primele care au avut de suferit 
au fost echipele din care făceau 
parte jucătorii pedepsiți. Implicit, a 
suferit fotbalul. Sub acest as
pect, problema pusă în discuție are 
un bilanț puțin îmbucurător, deoa
rece șirul fotbaliștilor care au în
călcat normele defc comportare ește 
destul de lung. E vorba de jucători 
din echipele din prima catego
rie, dar îndeosebi din „B“ și „C“. 
Și, ceea ce este mai supărător, lip
sa de disciplină s-a făcut simțită 
pînă și in campionatul republican 
de juniori. Este concludentă, din 
acest punct de vedere, situația în
tocmită de Comisia centrală de dis
ciplină care, în anul trecut, a dis
cutat 334 (!) cazuri. Ce denotă toate 
acestea ? Chiar de la prima vedere, 
se poate trage ușor concluzia că 
munca de educație continuă să se 
desfășoare, pe alocuri, de mîntuia- 
lă, că unele consilii de cluburi 
și antrenori se împacă și tolerează 
manifestările antisportive ale unor

jucători. Și, lucru bine cunoscut de 
majoritatea celor ce frecventează 
terenurile de fotbal, nu de puține 
ori, în goana după cele două punc
te in clasament, conducerile clubu
rilor trec cu vederea comportarea 
și ținuta sportivă nesatisfăcătoare 
a fotbaliștilor și, de ce n-am spu
ne-o, în unele locuri indisciplina și 
superficialitatea au fost chiar încu
rajate de pe tușă.

Iată, mai jos, cîteva fraze
dintr-un memoriu trimis Federației 
de fotbal de către asociația sportivă 
„Textila” Buhuși, în care este vor
ba de abaterile fotbalistului Ion 
Anghel : „... de Ia venirea sa în 
asociația noastră Ion Anghel a 
comis multe acte de indisciplină... 
are viciul beției, a lipsit de la an
trenamente și din producție... își 
insultă colegii... In scopul îndrep
tării sale consiliul asociației l-a 
chemat in foarte multe rinduri 
pentru a-l ajuta, dîndu-i-se chiar 
de 6 ori, un ultim avertisment. . .* 
(numai de 6 ori ? !) în cazul de față 
este limpede că cei care au dat do
vadă de slăbiciune au fost tovarășii 
din conducerea acestei asociații 
care, prin atitudinea lor concilian
tă, au încurajat abaterile acestui 
fotbalist. De ce a fost nevoie 
de atîta tocmeală cu un 
cător de felul lui I. 
ghel ? Numai faptul că acest 
balist Și-a permis să lipsească
producție, de la orele de muncă pe 
care trebuia să le presteze, putea 
constitui un semnal de alarmă pen
tru conducerea secției de fotbal că 
are în față un element certat cu 
disciplina, un prost exemplu pen
tru întregul colectiv de sportivi. Lui 
I. Anghel nu i s-a desfăcut însă 
contractul de muijcă, ci, pentru că 
este fotbalist, i s-au dat... șase 
ultime avertismente ! Nemaipome-

ju- 
An- 
fot- 
din

I
i
i
i

de la ora 14 : „Cupa Steaua".
• HALTERE. Sala Rapiu, 

de la ora 16,30 : „Cupa 16 Fe
bruarie"..

• BOX. Sala Dinamo, de 
Ia ora 18: gală amicală.

• HANDBAL. Sala Floreas
ca, ora 18: Rapid București — 
Autorapid Craiova, meci femi
nin în „Cupa de iarnă".

• SCRIMĂ. Sala Facultății 
de drept, de la ora 16: cam
pionatul Capitalei la spadă 
(categoria a II-a).

• VOLEI. Sala Giulești, de 
la ora 16: selecționata fero
viară a Cehoslovaciei — Spar-

Subotica (Iugoslavia), Ra- 
București — Penicilina 

meciuri feminine în ca- 
etapei a II-a a „Cupei 

16 Februarie"
• BASCHET. Sala Giulești. 

de la ora 19: Rapid Bucu
rești —■ Constructorul Bucu
rești (f), Olimpia T.V. Bucu
rești — Politehnica București 
(f), meciuri în cadrul campio
natului republican.

î I N EM
Bazinul Floreasca, 

11: „Cupa 16 Fe-

I
i
i
i
I 
I
i
I
I
I
I
I
I

Și. 
unele 
unei 

sanc- 
mult

în continuare (probabil tot ca me
todă educativă) faptul că : „ ... o 
perioadă îndelungată, I- Anghel nu 
a primit nici un premiu de produc
ție. ..« Asta mal lipsea ! întrebăm :

• POLO, 
de la ora 
bruarie", turneu fulger pentru 
echipe de juniori mici

• BASCHET. Sala Dinamo, 
de la ora 8: Voința Bucu
rești — Crișul Oradea (f), Di
namo București — Dinamo 
Oradea (m), Politehnica Bucu
rești — Politehnica Galați (ml. 
I.C.F. — Rapid București (mi. 
Academia Militară — Steaua 
(m), meciuri în cadrul cam 
pionatelor republicane

• VOLEI. Sala Giulești, de 
la ora 10 : 
(Iugoslavia) 
selecționata 
hoslovaciei 
rești, meciuri feminine în ca
drul ultimei etape a „Cupei 
16 Februarie"

• BOX. Sala 
mănătoarea, de la ora 
doua gală rezervată 
rilor.

o RUGBI. Stadionul 
structorul, de Ia ora 10: Di
namo — Gloria, Steaua — Ra
pid și Grivița Roșie — Con
structorul, meciul în cadrul 
„Cupei de iarnă".

• FOTBAL. Stadionul Giu
lești, de la ora 8,45 : Rapid — 
Școala sportivă nr. 2 (juniori!. 
Rapid — Dinamo, meciuri a- 
micale

• SCRIMA. Sala 
de drept, de la ora 
pionatul Capitalei 
(categoria a II-a).

• HANDBAL. Sala Floreas
ca, de la ora 8,30 : Rapid 
București — Autorapid Craio
va (meci feminin în „Cupa de 
iarnă11), București (tineret) — 
Zagreb (f), București (tineret) 
— Sarajevo (m), meciuri ami
cale ; ora 12: Dinamo Bucu
rești — Gwardia Gdnask, meci 
în „C.C.E." la băieți.

• ATLETISM. Sala Steaua. 
,Cupa Steaua" ;

■ ora 
(Faianța Sighișoara), Nicolae Mihal- ------- - o.au: „yupa io Februarie"
cea (FI. roșie Tecuci), Efendea Con- nu ne vom feri să-i criticăm la | (copii și juniori mici).
stantin (Metalul Rădăuți) ș.a., din momentul oportun. exHAl.lMth. Sala Damn de

'■Cadrul categoriei C.
75 de abateri de la disciplina

tara noastră, 
au pretenția 
să vădească 
a reprezenta

salariul l-a primit regulat ? Dacă 
da, din punga cui?—căci în memoriu 

scrie clar că lipsea din producție.
Oamenii muncii din 

iubitori ai fotbalului, 
legitimă ca sportivii 
permanent dorința de
cu demnitate colectivei^ lor nu nu
mai printr-o măiestrie ridicată, ci și 
printr-o înaltă ținută morală. Ochii 
tuturor sînt ațintiți asupra lor. Fot
balul nostru se mîndrește cu nenu- 
mărați sportivi care au o com
portare demnă de toată lauda atît 
pe terenul de sport cit și în afara 
lui. In același timp, nu putem tre
ce cu vederea pe acei jucători care, 
în anul trecut, cu prilejul disputării 
unor partide, au avut ieșiri repro
babile : Gane, Mițaru, S. Avram, 
Mircea Constantinescu și alții.

Aminteam la începutul acestui ar
ticol că o serie de manifestări în
grijorătoare s-au petrecut în cate
goriile B și C și în campionatul re
publican de juniori- Bilanțul Co
misiei centrale de disciplină ne 
pune la îndemînă o serie de exem
ple. Din statisticile întocmite reiese 
că echipele Oțelul Galați, Oltul Rm, 
Vilcea, Gaz metan Mediaș și Va
gonul Arad au avut un număr în
semnat de jucători certați cu dis
ciplina sportivă. Și, după cum era 
de așteptat, un vechi „client" al 
nostru, jucătorul Zanca Anton, de 
la Gaz metan Mediaș, este trecut 
cu majuscule. „As al cotonogarilor", 
„pericol public" și alte asemenea 
denumiri i-au fost date de adver
sari lui Zanca. Și totuși, el continuă 
să figureze în echipa din Mediaș, 
să facă ravagii în categoria B. 
Pînă cînd va tolera conducerea sec
ției de fotbal Gaz metan un aseme
nea jucător în echipă ?

In același sens s-au „evidențiat" 
în sezonul trecut și Gheorghe Arte-

sportivă, în campionatul republican 
de juniori. Aceștia, se pare, s-au 
luat la întrecere cu seniorii și n-a 
lipsit mult să-i întreacă pe indis- 
ciplinații din categoria C ! Lucru
rile trebuie privite insă eu țoală 
seriozitatea. Abaterile, sau „obrăz
niciile" — cum vreți să le spuneți 
— arată limpede că ele se dato
rează lipsei de preocupare față de 
juniori. In raidurile publicate in a- 
ceastă pagină, în sezonul trecut, 
am semnalat, o serie de lacune in 
ceea ce privește preocuparea con
ducerilor unor secții de fotbal față 
de schimbul de miine.

Ce ne rezervă sezonul care se 
apropie ? Răspunsul il pot da in
primul rînd jucătorii, indiferent de | 
categoria in care activează, printr-o 
comportare desăvîrșită. Răspunsul ■ 
il pot da, apoi, antrenorii, cărora li I 
se cere o exigență sporită față de 
elevii lor, nu numai in ce privește | 
ridicarea măiestriei fotbalistice, ci 
și a respectului față de adversar ■ 
și public. In sfirșit, răspunsul il I 
pot da conducerile secțiilor de fot
bal din cadrul cluburilor 
țiilor, care au datoria să 
mai multă fermitate in 
unor măsuri menite să
la intărirea disciplinei. Cu jumătăți 
de măsură, cu indulgență față de 
chiulangii și recalcitranți sau față 
de cei care au abateri grave de Ia 
disciplină nu vom realiza progre
sul dorit.

Noul sezon fotbalistic bate la 
ușă 1 Așteptăm din partea tuturor 
jucătorilor o comportare demnă de 
laudă, vrem ca lupta lor pentru
afirmare să ne dea prilejul unor | 
evidențieri pozitive din ce în ce 
mai numeroase. Vom păstra însă | 
destulă cerneală și spațiu pentru 
acei „eroi" nedoriți :

I
I
I
I
I
I
I

și asocia- 
manifesle 
adoptarea 
contribuie

I
I

I

I
I
I
I
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LOTO • PRONOSPORT •
IN ATENȚIA PARTICIPAN- 
ȚILOR LA PRONOEXPRES:

Deoarece participarea ma
sivă la ambele extrageri a 
provocat epuizarea în unele 
unită|i de vînzare a buletine
lor roșii (valabile numai pen
tru ambele extrageri = 6 lei 
varianta) se precizează că în 
asemenea cazuri se poate par
ticipa Ia ambele extrageri și

pe buletine albastre, în ace
leași condiții ca pe buleti
nele roșii, solicitîndu-se ges
tionarului formulare albastre 
pe care se află înscrisă cu 
creion roșu, pe fiecare talon, 
cifra „6“, peste coloanele cu 
numere.

Pentru participarea 50% la 
ambele extrageri se pot folosi 
de asemenea buletine albastre 
fiind obligatorie bararea în

Spartak Subotica
— Penicilina las:, 

feroviară a
— Rapid

Ce-
Bucu-

uzinelor Se- 
10: a 
junio-

Con-

I
I
I
I 
I

I
I
I

I
I

I
I
I

Facultății
9: cam- 
la sabie I

I
I
I
I

. ,___.__■ de la ora 9: „Cupa Steau_ _ ______ ai stadioanelor, I . TT , .

CRISTIAN MANTU

• HALTERE. Sala Rapid, de 
la ora 9: „Cupa 16 Febraurie".

PRONOEXPRES • PRONOSPORT • LOTO
diagonală (ca și pînă acum) 
și mențiunea „50%“ făcută 
pe fiecare talon în partea de 
jos a formularului.

PREMIILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT NR. 5 

din 5 februarie 1967

Premiul excepțional: 
variantă de 75.000 lei t 
autoturism Moskvici 
cu 4 faruri și radio 
20 500 lei numerar).

: 1
(un
408

Și

Categoria 1: 18 varian
te a 1 815 lei; categoria a 
Ii-a: 310,5 a 131 lei, ca
tegoria a IlI-a : 2 113 a 18 
lei; categoria a IV-a: 
8 016,5 a 10 lei.

Report fond premiu mi
nim : 118 661 lei.

Premiul excepțional a 
revenit lui Petrescu Con
stantin din Timișoara.

I
I
I

LOTO
DIN 10 FEBRUARIE 1967

86 41 17 90 15 74 22 28 82
9 29 69

Fond de premii: 1.019.787 
lei.

Tragerea următoare va 
avea loc vineri 17 februa
rie 1967, la București.

Rubrică redactată de Ad
ministrația tie stat Loto— 
Pronosport.



/
i

/

Din nou popas în unele școli sportive, spre a cunoaște progresele rea
lizate, a discuta despre valoarea performanțelor înregistrate și pentru 
a trage cuvenitele concluzii referitoare la perspectivele acestor școli. 

Primele impresii culese din vizita noastră în școlile sportive din orașele 
Pitești, Rîmnicu Vîlcea și Craiova au fost în general plăcute. Peste tot, am 
constatat o creștere sensibilă a numărului de grupe, de sportivi cu o clasi
ficare superioară, chiar și la nivelul grupelor de copii, care forțează porțile 
drumului către performanță.

Dar, ne-am propus — totodată — să răsfoim și cîteva „cataloage" din 
anii trecuți, pentru a aprecia mai bine cum s-a muncit, cum se muncește 
și mai ales ce trebuie făcut ca aceste școli, aceste „laboratoare" ale per
formanței, cum sînt ele denumite - pe bună dreptate - să răspundă în totul 
scopului pentru care au fost create.

finale, în perioada anilor 
1957—1959.

Șl, deodată, renunțarea 
la atletism și gimnastică 
și limitarea la ' 
(iete) și baschet, 
grupe „mici“-.

— Considerați 
sura restrîngerii 
școlii a constituit 
spre calitate ?

Răspunsul prof.
fa Trincă a fost, firește, 
negativ. Măsura-, ni s-a 
precizat, a fost luată pen
tru a se evita paralelismul 
în direcția activității de 
performantă dintre școala 
sportivă și liceul cu pro
gram de educafie fizică, 
înființat

După 
este de 
xistența 
formanță puternice, 

mai ales 
pe lingă 

Rm,

handbal 
numai cu

că mă- 
activității 
un stimul

Consfan-

in 1959.
noi, măsura 
loc inspirată. E- 

unor secții

nu

• Ce ați făcut 
pentru omogenizarea 
valorică
a colectivului?

Școala sportivă din Pi
tești. „Actul de naștere” 
al școlii datează din 1958. 
Start promițător, în special 
în atletism. Prof. Ion Vo- 
Tovenci (el însuși atlet, 
campion al regiunii Argeș 
la disc și greutate) a 
gătit cîteva elemente 
perspectivă, în frunte 
Carol Corbu, campion 
publican de juniori la 
piu salt (locul 3 la 
ropenele” speranțelor 
la Odesa, de anul trecut), 
Anca Gheorghe (100 și 200 
m), Sergiu

Aritina Dude (înălti- 
Mioara Dumitru (su- 

Georgeta Cîrțînă

pre- 
de 
cu 
re- 
tri- 

,eu- 
de

Pazniciuc (80
m), 
me), 
liță), 
(100, 200 șl 300 m) etc.

Secția de gimnastică ■ 
condusă 
școlii, 
Luca — 
remarcată 
competilională 
elemente 
pectivă : 
surorile Silvia și 
Tivig, Gheorghe 
și Lidia Dima.

Mai tînără — 
în anul 1961 — 
baschet s-a afirmat, totuși, 
prin cîteva performanțe 
demne de notat : băieții 
— locurile 3 la finalele 
„școlare" din 1963 (Con
stanta) și 1966 (Brașov); 
fetele — campioane școlare 
regionale în 1966 și de juni
oare, 
1967. 
grupa copiilor 
clasele a IV-a 
au terminat pe 
din 19 echipe 
tilia dotată cu 

organizată anul 
Brașov.
încape nici o 
că Școala sportivă 

Pitești ar fi putut să

directorul 
Constantin 

făcut și ea 
activitatea 

prin cîteva 
talentate, de pers- 
Ion Teodorescu, 

Adriana 
Predescu

de
prof, 

s-a 
în

înființată 
secția de

în cadrul regiunii, în
Baschetbaliștii

(elevi 
și a 
locul

Cupa

din 
din 

V-a) 
6 — 

compe- 
»_dr- 
tre-pați", 

cut la
Nu 

doială 
din 
obțină rezultate mai bune 
dacă 
sori 
ar fi 
sură 
unui 
cepere, capacitate de mun
că, pasiune.

— Ce afi făcut pentru 
omogenizarea valorică a 
colectivului ?

La Întrebarea noastră, 
prof. C. Luca, directorul 
școlii, a evitat, delicat, un 
răspuns direct. Am înțeles 
din atitudinea sa că con-

colectivul
care funcționează 
întrunit în egală 
condițiile ce se 
antrenor-model i

în-

de profe- 
aicl 
mă- 
cer 
pri-

ducerea școlii nu făcuse 
suficiente eforturi in 
ceasta direcție. Că așa stau 
lucrurile, ne-o dovedesc 
faptele. Altfel, în colecti
vul de gimnastică n-ar fi 
fost un permanent du-te- 
vino : a plecat prof. Elena 
Vorovenci, a venit p,of. 
Constanta Ciucurel, ulte
rior transferată si ea. Au 
fost apoi încadrate profe
soarele Adriana Tivig și 
Filofteia Căpățină. Despre 
ultima se spune că nici 
ea nu va sta prea mult... 
Și, în fine, prof. Gh. Dan. 
Așadar, o fluctuație de 
dre care nu putea fi 
de nici un folos muncii 
secției de gimnastică.

La fel s-au petre
cut lucrurile (dar cu 
efecte mult mai gra
ve) în secțiile de vo
lei și handbal. Pri
ma, înființată în 1961, 
avea să fie desfiin
țată după numai doi 
ani. Cauza? Nu și-a 
justificat, prin rezul
tate, existenta. Se În
țelege, nu este o notă 
bună pentru respon
sabilul ei, prof. Mi
hai Mladin, dar nici 
pentru conducerea 
școlii, care l-ar fi 
putut convinge să re
nunțe la comoditate 
și să muncească cu 
seriozitate și cu răs
punderea cuvenită pentru 
ca această secție să active
ze la nivelul cerințelor. Un 
caz similar s-a petrecut cu 
secția de handbal : după ce 
in 1962 prof. Cornel Gheție 
i-a pus bazele (și promitea 
să realizeze lucruri deose
bite), secția a „mers" in
tr-un permanent regres, și 
s-a desființat în 1965.

Iată, prin urmare, ce 
deficiențe se pot ivi atunci 
cind se scapă din atenție 
o obligație atît de impor
tantă din 
cerii unei școli, aceea de 
a asigura o permanentă 
omogenitate valorică 
numai elevilor, ci 
lectivului de cadre 
tice, antrenori ți 
sori I Dar, oare, 
conducerea școlii este vi
novată ? Unde este răs
punderea personală a pro
fesorilor respectivi ?

a-

ca-

dinia care s-a adăugat, 
1957, cea de handbal.

— Am desfășurat o ac
tivitate care poate fi apre
ciată, cu toată modestia, 
ca bună. Și totuși, în ul
timii ani școala noastră a 
trebuit să-și reducă simți
tor activitatea, ne mărtu
risea cu destulă amărăciu
ne prof. Constanța 
directoarea școlii.

Ne-am manifestat 
surprinderea fată de 
menea măsură.

— Repet, nimic nu 
dreptățea să micșorăm 
lumul activității

Trincă,

Și
O

noi 
ase-

în- 
vo- 

școlii.

de per- 
cu tra- 
cu
Școala 
Vîlcea, 
sintem

re-diție și 
zultate, 
sportivă din 
ar fi determinat, 
siguri, rezultate superioare 
și în secțiile liceului 
program de educație fi
zică. Prin existența aces
tui paralelism nu ar fi 
ciștigat decît CALITATEA.

Desigur, experiențe s-au 
făcut și se vor mai face. 
Ele trebuie să tină însă sea
ma de anumifl factori care 
pot favoriza dezvoltarea 
rapidă a sportului de perfor
mantă și asigura valorifi
carea din plin a 
factori. în orice caz, 
litatea 
rienfa' 
din Rm. Vilcea nu a in

cu

acestor 
rea- 

arată că „expe- 
cu Școala sportivă

adăugat, din 1954 voleiul, din 
1958 handbalul, din 1962 
sul si din 1963 fotbalul, 
prezent, școala sportivă 
ioveană activează cu 6 
ții, tenisul 
anul trecut. Șase secții 
care activează 
dactice, dintre 
mă întreagă.

In ceea ce 
țiile de lucru, 
Craiova posedă o bază spor
tivă proprie pentru activita
tea în aer liber, cu terenuri 
de volei, baschet și handbal. 
Elevii au, de asemenea, ac
ces la stadionul Tineretului 
și la stadionul C.F.R.-Depou. 
Iarna sint folosite sălile clu
bului Electroputere, Liceelor 
nr. 1 și nr. 2 și Școlii teh
nice sanitare.

...Ne-am folosit de această 
succintă prezentare pentru a 
demonstra că; in general, 
școala beneficiază, sub toate 
aspectele, de condiții satis

făcătoare de lucru.
— Sinteți mulțumit de 

zultatele obținute pină acum? 
adresat cu această 

prof. Constantin 
directorul școlii

teni- 
In 

cra- 
sec- 

desfiintindu-se 
în 

10 cadre di- 
care 6 cu nor-

privește condi- 
Școala sportivă

re-

în vigoare, a șters din cata
loagele scolii 4 dintre cele 
mai valoroase reprezentante 
ale secției de gimnastică 
(Marcela Păunescu, Anca 
Teodorescu, Dobrița Donose 
și Dorina Călinescu) cu in
tenția de a le transfera la 
„Electroputere” ? Motivarea 
că aici ar exista condiții mai 
bune de pregătire poate fi 
acceptată, dar rezolvarea a- 
cestei situații ni se pare, cei 
puțin, ciudată. Ni s-a spus 
că prof. Dobre intenționează 
să plece de la Școala spor
tivă. Indiferent de existența 
unor neînțelegeri cu condu
cerea școlii, sintem de părere 
că prof. Dobre ar trebui să 
se gîndească că, de fapt, aici 
a muncit ani de zile, aici a 
cules atîtea satisfacții și — 
cu mai multă disciplină — ar 
putea să mai culeagă încă 
multe altele, spre folosul gim
nasticii craiovene.

Părerea noastră este că la 
Școala sportivă din Craiova 
s-a muncit slab, fără perspec
tivă. Față de condițiile exis
tente aici, reprezentativele a- 
cestei școli ar fi trebuit să 
se afle anț de-a rîndul prin
tre fruntașe în campionatele 
rezervate elevilor sau în cele 
ale juniorilor. Cu un volum 
minim de muncă, cu o den
sitate redusă a lecțiilor, cu 
menajamente față de antre
norii comozi, conducerea șco
lii n-a făcut decît să încura
jeze mediocritatea. Iată ex
plicația principală a bilanțu
lui necorespunzător al școlii 
sportive craiovene.

— ne-am 
întrebare 
Chimoiu, 
sportive.

înainte 
răspuns la întrebare, 
cutorul nostru ne-a 
faptul că școala pe 
conduce este prima 

reușit să promoveze o 
ce» de volei fele, în 
ria A. Aceasta se întîmpla în 
1960. Ce ar fi trebuit să ur
meze după trecerea acestei 
echipe la clubul din locali
tate ? Firește, pregătirea altei 
echipe feminine de volei (de 
altfel, acesta este și scopul 
școlilor sportive) care să 
meargă pe urmele promova
tei în prima categorie a tării, 

s-a intîmplat așa. La 
s-a petrecut un fapt 
de necrezut : gru-

volei fete și-au redus 
activitatea pină cind, 

au dispărut defini-
Aceasta în timp ce la 
secretariatul școlii — 
recunoaște prof. Chi
moiu -s continuau să 
sosească cereri de admi
tere în grupele de volei 
fete... Secția de volei a 
rămas să-și trăiască via
ța prin grupele de bă
ieți. Din păcate, însă, 
nici acestea nu fac de
cît să... supraviețuiască. 
De 7 ani. de cînd este 
încadrat în școală, prof. 
Florin Dobre n-a reușit 
să se desprindă din a- 
nonimat, să dea la ivea
lă o echipă de valoare 
republicană, cel puțin la 
nivelul elevilor sau ai 
juniorilor. Bate pasul pe 
loc cu rezultate modes
te, mulțumindu-se cu 
locurile fruntașe în cam
pionatele orașului sau 
— cel mult -- ale re
giunii.
Notăm însă ca un e- 
xemplu al dorinței de 
afirmare — strădania e- 
chipei feminine de bas

chet, care, de altfel, a reu
șit în 1965 să promoveze în 
campionatul categoriei B.

Unele rezultate concludente 
le-au realizat atleții : Peca
Teodor, campion republican 
de juniori în 1966 (59,84 m) 
și campion republican școlar 
la suliță (64,02 m) tot anul 
trecut Apoi Stelian Giubelan 
(recordman republican de ju
niori la suliță — 69.12 m) Flo
rin Sișlu (300 m, lungime și 
triplu) - — —
și 200

Cît 
școala 
cît cu 
mai departe decît 
cut, echipa școlii a 
locul 2 la campionatele 
publicane de copii de la Ti
mișoara, iar Marcela Pău- 
nescu a devenit campioană la 
junioare mici.

Am notat aproape toate re
zultatele mai deosebite ale 
acestei școli care funcționea
ză de 16 ani. Privite în an
samblu, ele nu pot constitui 
un prilej de optimism. Dim
potrivă. în volei, de pildă, în 
loc să fie consolidată o tra
diție, cea realizată de echipa 
feminină, activitatea s-a „sub
țiat* pînă la dispariție ! Din 
mijloacele folosite de profe- 
soril-antrenori de a convinge 
tineretul și de a-! Îndruma 
către performante de valoare 
lipsește cel mai important : 
PASIUNEA. Totodată, condu
cerea «colii manifestă In re
lațiile cu profesorii mult prea 
puțină FERMITATE. Cum 
s-ar putea, altfel, explica 
„gestul” prof. Florica Dobre 
care, Ineălcînd instrucțiunile

de a formula un 
interlo- 
amintit 
care o 
care a 
echipă, 
catego-

Dar. nu 
Craiova 
aproape 
pele de 
simțitor 
in 1963, 
tiv !?

III CE MĂSURĂ RĂSPUND

Dimpotrivă. Iată citeva 
.argumente" : în atletism 

deseori poziții fruntașe 
campionatele republica- 
ale școlilor profesiona- 
și de juniori (Ioana 

greutate și su- 
800

partea condu-

nu 
și co- 
didac- 
profe- 
numai

• De ce numai handbal
și baschet?

Trei secții — gimnastică, 
atletism și baschet — au 
stat la baza activității 
Școlii sportive din Ritnrii- 
cu Vflcea, in anul 1955,

în 
ne 
le 
Huică 
liță, Maria Barbu 
m); în gimnastică — în 15 
ani, totdeauna între pri

mele 6 clasate la finalele 
campionatelor școlare (de 
3 ori consecutiv pe locul 
I 1957—1959); la baschet 
— promovarea echipei de 
fete în categoria A.

Prin urmare, nu se 
te spune că la Școala 
tivă din Rm. Vîlcea 
existat elemente cu 
bilităti sau specialiști 
să nu-și cunoască îndato
ririle. Cuvinte de laudă 
pentru profesorii Petre Da
rie, Constanta Trincă, Iu
lian Iovan și loan Rusu, 
cîfiva dintre autorii bilan
țului rodnic al școlii. De 
asemenea, In handbal, prof. 
Elena Stănăringă a reușit 
să aducă echipa de băieți 
pe locul I pe regiune, in 
.zonele' multor campio
nate școlare și chiar In

semnat 
această 
nostru de perspectivă nu 
a avut
Și ni se pare grav acest 
lucru, mai ales dacă rea
mintim că au fost desfiin
țate tocmai secții sportive 
la ramuri de o deosebită 
importantă: atletism
gimnastică.

un pas înainte în 
direcție. Sportul

decit de pierdut I

• Sinteți mulțumiți 
cu rezultatele

Și

CEĂSĂMENIEIE PE ECHIPE
ATLETISM

Ă1E CONCURSIIIUI REPUBLICAN DE JUNIORI MĂRI
Prin adiționarea punctelor obți

nute de juniorii clasați în primele 
opt locuri Ia fiecare probă au 
fost alcătuite clasamentele pe 
echipe ale concursului republi
can de sală. Băieți : 1. I. C. F.
54 p. 2. Universitatea Cluj 25 p, 
3. Rapid Buc. 16 p, 4.—5. Știința 
Alexandria și Dinamo Brașov 13 p, 
6 Progresul Buc., 12 p, 7.-8. Po
litehnica Buc. și Șc. sp. 2 Buc. 11 
p. 9. Șt. sp. Cluj 10.50 p, 10.-12. 
C.S.S Buc.. Metalul Buc. și Viito
rul Buc. 8 p: fete: 1. Șc. sp. UCFS 
R-man 70 p. 2. I C F. 18. p, 3. Șc.

sp. Brașov 15 p, 4. C.S.M. Cluj 14 
p, 5.—6. Șc. sp. 2 Buc. și Lie. 2 
Brașov 13 p, 7. Lie. N. Bălcescu 
Craiova 8 p, 8.—11. Știința Alexan
dria, Progresul Buc., Start Tg. Mu
reș și Progresul Deva 7 p; general : 
1. I.C.F. 72 p, 2. Univ. Cluj 25 p, 
3. Șc. sp. 2 Buc. 24 p, 4.-5. Știința 
Alexandria și Șc. sp. UCFS Roman 
20 p, 6.-7. Șc. sp. Brașov și Pro
gresul Buc. 19 p, 8. Rapid Buc. 16
p, 9. C.S.M. Cluj 14 p, 10.—12. Lie.
2 Brașov, Dinamo Brașov și Viito
rul Buc. 13 p.

poa- 
spor- 
n-att 
posi- 
care

obținute

si Emilia Podaru (100 
m).

privește gimnastica, 
nu se poate lăuda de- 
grupele de copii. Nu 

anul tre- 
ocupat 

re-

pină acum?
școlile spor- 
din orașul

A treia dintre 
tive vizitate, cea 
Craiova, este Și cea mal ve
che : a luat ființă cu 16 ani 
in urmă. Initial, in 1951, ea 
avea trei secții (atletism, gim
nastică și baschet) și func
ționa pe lingă Liceul nr. 1. 
Cinci ani mal tirzlu, cind 
avea să treacă Ia Liceul nr. 
2, Școala sportivă din Cra
iova Iși sporise numărul gru
pelor la 22. Același număr 
de grupe l-a avut și in 1957, 
anul In care ajunge la... ma
jorat, devenind independentă. 
La ora actuală, școala cuprin
de eel mai mare număr de 
grupe din întreaga șa exis
tență — 33. Concomitent, a 
crescut și numărul ramurilor 
sportive. Atletismului, gimnas
ticii fi baschetului 11 s-au

• Și cîteva concluzii...
Care ar fi concluziile 

raidului întreprins în aces
te cîteva școli sportive din 
regiunile Argeș și Olte
nia ?

înainte de toate, aceea 
că școlile sportive, aceste 
verigi de bază ale spor
tului nostru de performan 
fă, trebuie să-și justifice 
mai consistent existența, 
fiindcă acesta este și sco
pul pentru care au fost 
înființate, pentru că aici 
au fost repartizați nume
roși specialiști și pentru 
că, peste tot, s-au creat 
condiții materiale cores
punzătoare. (Școala spor
tivă din Craiova, de exem
plu, a avut în 1966 un 
cuget de 500 000 lei, iar 
în acest an a cerut mă
rirea bugetului la 750 000 
lei). Or, nu poate fi ad
misă la infinit mediocri
tatea valorică a unor e- 
chipe și secții în aceste 
școli care au, după cum 
s-a văzut, o vîrstă a ma
joratului.

A-și justifica existența în
seamnă, de fapt, ca șco
lile sportive să domine 
orice întrecere pe plan re
gional, să fie printre pri
mele în confruntările la 
nivel republican, în com
petițiile de juniori și tine
ret. Lucrul acesta este po
sibil acolo unde profesorii- 
antrenori îsi cunosc temei
nic atribuțiile, nu se li
mitează strict la erele de 
program, pun pasiune în 
pregătirea elevilor respec
tivi, în organizarea fiecă
rui antrenament, concurs, 
sau competiție. Și, mai a- 
les, acolo unde esle în
lăturată mentalitatea potri
vit căreia important este 
doar ca performanțele să 
fie mai bune decit ale 
altei școli sportive, din altă 
regiune. Or, fără pricepe
re, muncă și entuziasm, 
elevii și profesorii școlilor 
sportive nu vor reuși să 
iasă din anonimat și să se 
impună în activitatea spor
tivă de performanță la ni
velul condițiilor create și 
ol cerințelor actuale.

DAN GARLEȘTEANU 
TIBERIU STAMA

SĂRITORII CU PRĂJINA INAUGUREAZĂ
0 SERIE DE CONCURSURI IMPORTANTE

In dorința de a stimula dezvoltarea unor probe 
ale căror rezultate sînt încă deficitare, Federația 
de atletism a inițiat organizarea unor concursuri 
speciale.

„Primul concurs de acest fel, ne-a spus antre
norul federal GH. Z1MBREȘTEANU, va avea loc 
in Capitală în zilele de 18 și 19 februarie. Începutul 
11 vom face cu săritorii cu prăjina. Am invitat Ia 
competiție 40 de săritori din toată țara, cei mai 
mulți dintre ei juniori. Cu acest prilej vom or
ganiza întreceri pe grupe valorice. Totodată, vor 
face demonstrații practice Petre Astafei, Silviu Cris- 
tescu și Dinu Piștalu, fruntași ai săriturii cu pră
jina din țara noastră, demonstrații care vor fi ur

mate de discuții metodice. In același timp, vom 
proiecta diferite filme ale celor mai buni săritori 
din lume, participant la Olimpiada de la Tokio și 
la „europenele* de la Budapesta, pe care le vom 
comenta și analiza în amănunt.

La aceste concursuri vor fi chemați antrenorii 
și profesorii de educație fizică care se ocupă mai 
mult de probele respective, cu care vom avea dis
cuții detaliate privind metodica de învățare a pro
bei, tehnica, planificarea antrenamentelor etc. Avem 
convingerea că In acest fel vom putea impulsiona 
activitatea în cadrul diferitelor probe ale atletis
mului*.



Intre fotbal și balet

Un interesant documentar sportiv

Drumul spre succes
Drumul spre suc

ces44 sau „Campionii 
undelor albastre” 
este titlul unui inte
resant documentar 
sportiv care rulea
ză pe ecranele cine
matografelor din 
Capitală și din țară. 

Scenariul (Marion 
Constantinescu) a 
căutat — și a reușit 
Integral — să de- 
monstreze cu ajuto
rul imaginii foto
grafice cît de difi
cil este drumul că
tre marile perfor
manțe, către măies
tria sportivă. — 
curgerea unui 

. menea drum 
seamnă pentru spor
tiv ani îndelungați 
de muncă, de efor
turi stăruitoare. 
Succesul nu poate 
surîde decît. acelora 
care se pregătesc a_ 
siduu, consecvent, 
conștiincios. In a- 
ceastă privință tre
buie subliniat faptul 

că documentarul a a_ 
les bine pe caiaciști 
și canoiști. Ei se nu
mără printre sporti
vii care nu fac eco
nomie de efort, care 
luptă cu înflăcărare 
pentru culorile țării.. ce] maj 

reprezintă 
emerit al 

Aurel 
pe care 

nl-1 
într-o se- 

secvențe

Par- 
ase- 
în-

cest paralelism al 
Imaginilor, pe de o 
parte concurenții 
în timpul desfășu
rării unor competi
ții oficiale, iar pe de 
altă parte în munca 
lor de fiecare zi 
pentru deSăvîrșirea 
măiestriei sportive, 
ne face să înțele
gem mai ușor de ce 
caiac iștii și canoiștii 
români și-au văzut 
încununate eforturi, 
le la numeroase 
campionate mondia
le și europene. De 
altfel, documentarul 
ne prezintă și cîteva 
imagini de la cam
pionatele mondiale 
din anul trecut des
fășurate la Grunau 
și unde, după cum 
se știe, sportivii ță
rii noastre au cuce
rit nu mai puțin de 
5 medalii de aur,

Regia (E. Szekler), 
imaginea (W. Gold. 
graber) și comenta
riul muzical (Th. 
Mitache) contribuie 
din plin la realiza
rea acestui docu
mentar sportiv pe 
care cinefili de toa
te vîrstele îl vizio
nează cu multă plă-

Maestru! lanovcic la 70 de ani!
Iubitorii șahului și ai compoziției 

șahiste din țara noastrâ îl sărbăto
resc pe ANATOLE IANOVCIC, deca
nul lor de vîrstă, cu prilejul împli
nirii a 70 de ani. Cincizeci dintre 
acești ani au fost dedicați, cu o rară 
pasiune, „sportului minții", în do
meniile cele mai diferite : compozi
tor de probleme, jucător practic, 
publicist, instructor, propagandist al 
șahului.

Cu aproape cinci decenii în urmă, 
în 1919, Anatole lanovcic a fondat 
„Revista română de șah". Primele nu
mere, timp de un an și jumătate, le-a 
scris de mînă, cu litere de tipar, în 
...două exemplare. Revista a fost a- 
poi, pe rînd, dactilografiată și trasă 
la șapilograf (15 exemplarei), ca în 

’ să apară primul
sub direcția

Suporte^
grijulii...

• Sintem 
bruarie ? 
25 000 de 
și-an reținut 
acum bilete 
meciul Suedia—Por
tugalia, din cadrul 
campionatului euro
pean de fotbal, co 
se dispută la J... 
iunie.

Exemplul 
pic îl 
maestrul 
sportului 
Vernescu, 
documentarul 
prezintă 
rie de 
foarte sugestive—în 
concurs și, în pa
ralel, în plin proces 
de antrenament. A-

mai 1925, la iași, 
ei număr tipărit, 
Mihail Sadoveanu.

Anatole lanovcic 
prezentant al șahului artistic româ
nesc. Din 1925 s-a dedicat compozi
ției, realizind aproape 500 de pro
bleme, dintre care 100 au fost pre
miate la mari concursuri în țară și 
peste hotare. în 1933 a imaginat 
„Tema lanovcic", pentru probleme în 
doua mutări, care avea să cunoască 
o circulație mondiali.

A scris studii și cercetări în dome-

este un ilustru re-

mul istoriei compoziției șahiste, 
produse în Italia, Franța și alte

De la stadion la tribunal

l/z fe- 
Totuși. 
suedezi
de pe 
pentru

Stiti fotbal?
Centrare, șut și.-, 

gol ? Nu ! Un copil, 
aflat lingă poartă, 
a întins piciorul, 
schimbind direcția 
mingii ce se ducea 
— glonț — in pla-

„Driblingul este 
în foud un... ba
let — a declarat 
Billy Gray, antreno
rul echipei engleze 
de fotbal F.C. Brent
ford. în consecință,

el a angajat o pro 
fesoară de balet, 
care se ocupă de 
pregătirea fizică a 
1 otbal iștilor săi. Pe 
cînd și o orches
tră ?

Elevii „școlii curajului
Sportul preferat al tinerilor 

din imaginea alăturată nu se 
practică pe terenuri acoperi
te, ci în văzduh, între pâmint 
și cer, în imensa împărăție a 
norilor. Este vorba de elevii 
„Școlii curajului* 
tiștii. Ei au fost 
pe sol, de către 
rul nostru Ștefan Ciotloș, în- 
tr-una din sălile clubului 
sportiv „Prahova” din Plo
iești. Erau la o obișnuită oră 
de pregătire, pentru că și 
ÎQ parașutism drumul începe 
de aici, din sala de gimnas
tică. De ce ? Ne răspunde tov. 
instructor Teodor Tănăsescu,

— Parașutismul cere inain-

— parașu- 
surprinși... 

fotoreporte-

.f

t

te de toate o excelenta 
gătire fizică. Așa că...

...Alergări, exerciții

pre-

fizice 
complexe, lucrul la aparate. 

Peste 5£ de tineri din ora
șul Ploiești au început pre
gătirea pentru „botezul aeru
lui”, pe care îi vor primi o 
dată cu dezghețurile, 
clubul regional va fi 
trat în acest an cu un 
nou, special amenajat 

tru parașutism. Anul 
doi dintre sportivii din 
iești — Ion Mihai și Victoria 
Zet — și-au înscris numele 
în plutonul de parașutism nu
mărul 1 al țării.

VIOREL TONCEANU

Incidentele de tot 
felul care au marcat 
meciul de fotbal 
dintre echipele fran
ceze Visan—Orange 
n-au luat sfîrșit o 
dală cu fluierul fi
nal al arbitrului.

La ieșirea din sta
dion, unul dintre 
jucătorii echipei Vi
sau,' 
i-a 
arbitrului R. 
net, pentru i 
decizii date 
timpul jocului.

Pierre R amour, 
cerut socoteală

Bon- 
unele 

în 
. De

aici, insulte recipro
ce și chiar o serie 
de pumni zdraveni 
schimbați între cei 
doi.

în calitate de... 
super-arbitru, Tribu
nalul de urgență din 
Carpentas i-a... îm- 
pă cat pe aiuindoi, 
condamnîndu-i să 
plătească fiecare o 
amendă de 200 de 
franci.

împotriva sentin
ței au făcut 
atît cei doi...

ligeranți. cît și pro
curorul. Cu deose
birea că primii cer 
anularea pedepsei,
iar cel de al
socotește că 
buie să fie 
mai aspră.

>■

doilea.
ea tre- 

iiuilt

Te pui

Aero- 
înzes- 
avion 
pen- 

trecut,
Plo-

Din toată lumea
• „Pronosportul" 

...suedez și-a înche
iat socotelile pe a- 
nul 1966. Ele arată 
că în Suedia con
cursurile de prono
sticuri sportive se 
bucură de un succes 
enorm, totalul su
inelor jucate în anul

trecut ridieîndu-se la 
310 milioane coroane 
(circa 85 de milioa
ne de dolari) ! .

® O reflecție a lui 
Gassius (4ay în le* 
gălttră cu cota... 
zdrobitoare a fiscu
lui american la bur

sele pe care le-a pri
mit la meciurile de 
box susținute pînă 
în prezent :

— Dacă cineva va 
reuși să mă facă 
K.O., acesta va fi 
numai un... contro- 
lor de la fisc !

Porumbei din 15 țări la J. 0. din Mexic
• I0 0IM) de po

rumbei călători — 
purtători de cores
pondență — vor zbu
ra spre cer cu oca
zia ceremoniei de 
deschidere a Jocu-

rildr Olimpice din 
Mexic (la Tokio au 
fost numai 8 000). 
Ei vor fi pregătiți 
de crescători din 15 
țări.

*
*• • ‘A

* A*
-<<*■

mai 
din 
. de 
loc

La concursul de la 
Kilzlmhel, unde au 
participat cei 
huni 15 schiori 
lume, la proba 
coborîre a avut
mai înlîi un antrena
ment, cronometrîndu- 
se timpii pentru fie
care concurent. A- 
colo se afla și ja
ponezul Tsiineo Mo
to cu familia -- so
ție șî doi copii — 
în calitate de turist 
și schior... de oca
zie. Dorind să se 
distreze și, mai ales, 
să dea emoții soției 
și copiilor săi, a 
luat și el startul la 
antrenamentul res
pectiv. Spre stupe
facția tuturor, schi
orul amator a rea
lizat timpul cel mai 
bun după Jean Clau-

A participat la
șapte olimpiade!

Recordul partici
părilor la J. O. il 
deține, fără îndoia
lă, danezul I. Osier. 
Acesta și-a reprezen
tat țara, în sportul 
luptelor, la Jocurile 
Olimpice din 1908, 
1912, 1920. 1924,
1928, 1932 și
...1948 !

Cînd nu te mulțumești cu 0-0..
Meciul de fotbal Catania- 

Modena, din cadrul diviziei 
B a campionatului italian. 
Gazdele domină, dar minute
le se scurg și scorul răminc 
alb. Suporterii echipei locale 
ii apostrofează Pe oaspeți, se 
creează o atmosferă de mare 
tensiune, iar la' un moment 
dat o piatră venită din rin-

durile spectatorilor il loveș
te pe un jucător de la Mo
dena. In această situație, 
oaspeții se retrag de pe te
ren.

Hotărirea comisiei de dis
ciplină : Modena ciștigă me
ciul cu 2—0, Catania fiind 
amendată, in același timp, eu 
2 milioane de lire.

In cabine, la cîteva minute 
după meciul
O dată cu desfășurarea meciului Clay- 

Terrell s-a făcut „ordine" în ierarhia 
mondială a boxerilor de categorie grea. 
De luni seara toate organizațiile boxu
lui profesionist, în frunte cu WBA, IBU, 
EUB și compania, îl recunosc, și încă 
cu mare respect, ca deținător al cen
turii mondiale pe Cassius Clay alias 
Mohammed Aii, învingătorul lui Ernie 
Terrell. Nefericitul șalanger n-a avut 
decît o mică satisfacție în primele două 
rundurz și apoi în repriza a 11-a cînd 
Clay a singerat ușor din nas. Acest 
lucru i-a dat probabil curaj reușind ca 
pînă la sfîrșit să reziste seriilor dure 
file campionului, dezlănțuit, dar mai

Clay—Terrell
puțin „rău" ca în meciul cu Sonny 
Liston.

După disputarea meciului, în cabine, 
Cassius Clay a declarat că adversarul 
său l-a decepționat, deoarece a. „ținut" 
tot timpul. ,,Terrell ar trebui să-mi 
mulțumească că nu m-am enervat, mai 
ales că la fiecare început de repriză 
îmi spunea că sînt fun clown" — a spus 
Clay. „In ultimele trei runduri — a con. 
tinuat Clay, cînd Terrell era aproape 
terminat, nu mi-am pus mintea cu el. 
Puteam să-l fac K. O".

Pentru a acorda un interviu reprezen
tanților presei, Terrell a trebuit să-și 
grăbească medicii care-i aplicau copcile

la un pomet și o arcadă. Ajuns cu o 
întîrziere de 45 de minute în fața re
prezentanților presei, Terrell a spus ; 
„Clay a boxat tot timpul neregulamen
tar. El m-a lovit, deschizîndu-mi arcada, 
într-un moment în care eu eram sub 
una din corzile ringului (n. n. Terrell 
a uitat să spună ce căuta acolo !) Mai 
mult decît atît, la o fază confuză, cînd 
eram aplecat, a profitat de neatenția ar
bitrului și mi-a pus degetul de la mă
nușă în ochiul stîng. Din acel moment, 
am văzut dublu tot meciul.

Trecînd în revistă adversarii pe care 
i-a învins în ultimii 4 ani, Clay a de
clarat că cel mai redutabil a fost Sonny 
Liston, după care urmează în... clasa
ment Mildenberger, Patterson, Chuvalo, 
Terrell, Wiliams, Cooper și London. în
trebat de ziariști cît va mai boxa, Clay 
a răspuns : „Dacă voi fi vreodată învins 
sau serios accidentat, atunci voi aban
dona boxul".

produse în Italia, Franța și alte țări. 
Intre anii 1947 și 1949 a funcționat 
ca secretar al Federației române de 
șah, desfășurind o activitate labo
rioasă pentru răspîndirea acestui joc 
în masele largi de tineri și tinere, 
în anii din urmă, pensionar la Si
biu, compune în continuare proble
me și studii, ține lecții și conferințe, 
conduce o apreciată rubrică de șah 
in ziarul „Flacăra Sibiului". Iar în 
inimă, poartă, la fel de viu focul 
unui entuziasm tineresc.

Ii urâm maestrului lanovcic ani 
mulfi, sănătate și vigoare, pentru cel 
puțin încă 500 de probleme de șah!

VALERIO CH1OSE

cu diletanțiî?
de Killy, campionul 
mondial.

încurajat de acest 
rezultat, Tsuneo .Mo
to s-a înscris la pro
ba oficială de a 
doua zi. sosind cu 
numai 25 de secun
de după învingător, 
dar clasîndu-se 'pe

ultimul loc. Presti
giul lui de vicecam- 
pion mondial 
cial a (inul 
24 de ore. E 
foarte mult 
un venerabil 
familias" 
ocazie.

neofi- 
doar...
totuși 

pentru 
„pater

schior de

Lovitură de la 
11 metri. Momente 
de încordare in 
tribune, în tabăra 
celor care au pri
mit această sanc
țiune, cit și in rin- 
durile celor ce be
neficiază de deci
zia arbitrului.

Conducătorul jo
cului fluieră. Unui 
dintre jucători se 
îndreaptă spre min
ge și..-

...In clipa aceea 
un fotograf, in in
tenția de 
o poză 
bună, se 
în teren 
lovit de minge, care 
iși schimbă astfel 
traiectoria, cu un 
metru înainte de a 
intra în poartă.

★
Cum va rezolva 

arbitrul aceste două 
situații ?

(în primul caz, 
el va da o „minge 
de arbitru44- în cea 
de-a doua situație, 
lovitura se va re
peta).

a real iz* 
cît mai 
precipita 
si este...
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D urni tru Cojocaru, 

Giurgiu și Gh. Sta- 
mu. Călărași. — 
Restanța Rapid — 
Petrolul, progra
mată duminică 19 
februarie, în Capi-

tală, va începe din 
minutul... 4, soco- 
tindu-se deci timpul 
de j oc 
în toamnă, 
trul întîlnirii 
același :
Dră ghici 
stanța. La 
nostru, 
Obligă nici un 
gulament, vom 
semna același... 
cronicar! în schimb, 
cele doua echipe 
pot opera schim
bări în formațiile 
pe care le-au ali
niat atunci, folo
sind însă numai 
jucători legitimați 
la data respectivă.

Alexandru Țapu. 
Șimleul Silvaniei.
— Ne întrebați cîț 
timp are voie, por* 
tarul — la fotbal
— să joace mingea 
în a suprafața de 
pedeapsă ? fti... 90 
de minute ! Arbi
trul nu poate in
terveni, portarul a- 
vînd 
juca 
mina 
mult 
jucător de 
piciorul, 
nu ține 
mingea...
90 de minute? Este 
treaba înaintașilor 
să-l atace pe por
tar si să nu-1 lase 
să joace 
la infinit.
jocul n-are 
de cîștigat 
ceasta dispută, ast
fel că s-a pus pro-

blema unei limite 
— 4 pași — după 
care portarul să 
fie obligat sa arun
ce mingea, 
camdată, 
s-a luat 
tărîre 
sens.

Ion 
muna 
Aveți 
tru cei mai 
dintre bărbați, retu
rul campionatului 
de fotbal va însem
na : „DUMINICILE 

FERICIRII44.
Petre

Bacău, 
fotbalul 
cepție. 
ramuri 
campionatele 
diale sau 
nu pot 
decît sportivi ama
tori, așa cum au 
fost și patinatorii 
care s-au întrecut 
săptămîna trecută 

Ljubljana,

Deo- 
însă, nu 

nici o ho- 
în acest

P. Bobe,
Cucurezu. 

dreptate: pen- 
multi

Andriescu,
— Doar 
face ex- 

La celelalte 
sportive, la 

mon- 
europene 
participa

nai de box ? Cre
deați că există un...

deși

consumat 
Arhi
va fi 

Zaharia 
Con- 

rîndul 
nu

dreptul 
mingea 

tot atît 
cît o face 

cîmp 
Dumitriu 

uneori 
aproape

de a 
cu 
de 
un 
cu

mingea 
Evident, 

nimic 
din a-

cadrul
tului european.

Florian 
Sibiu. — 
dat seama că 
sificați ușor, 
startul este 
Rămîne 
bunătătiți... 
șui. 
tră 
reuși ! 
n-a

campiona-

Bodescu,
1) Ne-am 

ver- 
Deci. 
bun ! 

să vă îm- 
fini- 

noas- 
veți

Părerea 
este 

2) 
avut 

o echipă 
în categoria 
De ce Buzuliuc n-a 
mai fost selecțio
nat în lotul națio-

că
Bîrladul 

niciodată 
de fotbal

A. 3)

abonament, 
I.T.B. ? Te 
nești că așa < 
zut și el ! Și, 
cum, și abonamen
tele expiră ’

Un grup de 
crători de 
„Igiena” Ploiești 
în meciul de fot
bal cu Polonia dis
putat Ia 30 august 
1959 la 
(scor : 3—2
noi), am 
următoarea 
tie: Todor * 
Macri 
ricaș, Mihăilescu

Oaidă, Constan- 
Dridea, Sere- 

Tătaru. Au 
mai intrat în for
mație, în cursul 
partidei. Soare și 
Nunweiller III.
Cele trei goluri ale 
noastre au fost în
scrise

Iosif Vaier, 
— O 
categoria 

B la 
să fi 

campionatul 
să sufere 
înfrîngerfe ? 
echipă n-a i 
astfel de 
mantă. 
U.T.A,

pome- 
a ere- 

ori-

lu- 
la

Varșovia.
1 pentru 

aliniat 
forma- 

*— Popa, 
Jenei, Ca-

I

de D ride a.
Lu- 

echipă 
A 

fotbal, 
cucerit 

fără 
nici o 

Nici o 
reușit o 
perfor- 
„Marea 

i anii 
înregis- 

două 
într-un 
cîștigat 

puncte dife- 
Si Rapid. în 

anul 1952. 
avut cu 10 
mai mult 
doua cla- 
(goiaveraj : 

tot n-a pu- 
evlta infringe^

din 
1946—48 a j 
trat totuși 
insuccese 
campionat 
la 9 
rentă.
„B“. în 
cînd a 
puncte 
decît a 
sată 
75—20 !) 
tut 
rea.
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Aseară, la handbal,

Selecționatele de tineret ale Capitalei 
învingătoare in ambele jocuri

In primul meci desfășurat asea
ră in sala Floreasca, handbalis
tele selecționatei de tineret a Ca
pitalei au obținut o dificilă victo
rie în fața reprezentativei arați», 
lui Zagreb abia în ultima secundă 
cînd Constanța Hie a șutat și a în
scris. In rest, partida a avut o 
desfășurare echilibrată. Antrenorii 
ambelor formații au utilizat toate 
ju cătoarele înscrise pe foaia de 
arbitraj-

Pentru echipa noastră, întîlnirea 
a avut o importanță deosebită, ea 
constituind o utilă verificare a 
pregătirilor efectuate în vederea 
participării Ia campionatul mon
dial .rezervat formațiilor de tine
ret. în meciul de aseară, apărarea 
a fost în general bună (au existat 
totuși momente de neatenție), dar 
atacul a acționat lent, fără nerv. 
Singurele care au corespuns la a- 
ccst capitol au fost Arghir și Soos. 
Scorul de 10—9 (5—3) a fost rea
lizat de Arghir 4, Soos 2, Dobîrcea- 
nu 2, Micloș și Ilie (pentru selec
ționata București), Tomașoyici 3, 
Rebernjak 2, Pezeli 2, Moietici și 
Licina pentru Zagreb.

A arbitrat: C. Căpățînă (Româ
nia).

Partida dintre echipele mascu
line București (tineret) și selec
ționai a orașului Sarajevo a fost 
spectaculoasă și în dese rînduri 
aplaudată la ,,scenă deschisă". 
După un început mai reținut, ti
nerii noștri jucători lasă tracul

(inerent) la o parte și încep să 
acționeze din ce în ce mai bine. 
Cristian Gațu, creează situații de 
gol pentru coechipieri, iar atunci 
cînd are posibilitatea punctează 
și el decisiv. Papp, Moldovan, 
Cosma, Speck și Bădău înscriu 
goluri foarte frumoase.

Selecționata orașului Sarajevo, 
cu mulți jucători valoroși în 
componenta sa, nu a avut ce 
face decît să felicite pe tinerii 
noștri jucători pentru victoria 
meritată. Scorul final 25-18 (13-8).

A arbitrat bine R. Helemeiko 
(Polonia).

PAUL IOV AN

„Săptămina

C. Carabela pe
AUTRANȘ, 10 (prin telefon). — 

Vineri s-a desfășurat în această fru
moasă stațiune, situată în masivul 
Vercors, la 1 050 m altitudine, proba 
individuală de 20 km din cadrul 
concursului preolimpie de biatlon. 
Întrecerea s-a bucurat de o partici
pare deosebit de valoroasă, la ea 
fiind prezenți aproape toți medaliații

preot impică" de la Grenoble

locul 5 la concursul de biatlon
ultimelor edilii ale Jocurilor Olim
pice și ai campionatelor mondiale. 
Au luat startul peste 50 de biat- 
loniști din 15 țări.

Primul loc a fost cucerit dc nor
vegianul Jon Istad, deținătorul titlu
lui de campion mondial (în 1966 la 
Garmiseh Partenkirchen), care a 
fost înregistrat cu lhl9:33,l (2 mi-

FOTBAL PE GLOB

Azi, la Copenhaga: 

LIJ.-Universitatea Timișoara 
în „C.C.f." la handbal (f)

Echipa feminină de handbal 
Universitatea Timișoara susține 
azi partida a doua cu F.l.F. Co
penhaga contind pentru sferturile 
de finală ale „Cupei campioni
lor europeni". După cum se știe, 
în primul meci victoria a revenit 
timișorencelor cu scorul de 8—2 
(4—2).

Handbalistele noastre au pără
sit țara joi. în aceeași zi ele 
au efectuat un ușor antrenament 
în sala unde se dispută meciul.

Jocul va fi condus de arbiIrul 
Frantz Nacken (R.F.G.).

PE SCURT
BUDAPESTA. — In .Cupa 

campionilor europeni" la te
nis de masă masculin, echipa 
B.V.S.C. Budapesta a dispus 
cu 5—4 de formația cehoslo
vacă Slayia Praga. In urma 
acestei victorii, jucătorii ma
ghiari s-au calilicat in fina
la competiției, in care vor 
întilni echipa română C.S.M 
Cluj.

BAD GASTEIN. — Proba 
feminină de slalom uriaș a 
concursului international pen
tru „Cupa țărilor alpine" a 
fost cîștigală de schioarea 
Marielle Goitschel. Pe locurile 
următoare s-au clasat Armie 
Famose (Franța) și Christi 
Haas (Austria).

BERLIN. — La Leipzig, în 
cadrul sferturilor de finală 
(grupa ,.A“) ale „Cupei cam
pionilor europeni" fa baschet 
masculin, s-au întilnit forma
țiile Vorwârts Leipzig și Lo
komotiv Sofia. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 
73 —54 (37—27).

NEW YORK — S-a stabilit 
ea boxerul Emile Griffith, 
campionul mondial profesio
nist la categoria mijlocie, 
să-și pună titlul în joc, la 
17 aprilie, in lata italianului 
Nino Benvenutti, campion al 
Europei.

• „CUPA SPERANȚELOR" este o nouă competiție creată de 
U.E.F.A. și care se adresează echipelor reprezentative de tineret 
(alcătuite din jucători sub 23 de ani). Ea este dotată cu o cupă trans
misibilă și se dispută după un sistem inedit, ca la box profesionist, 
în care deținătorul titlului ^poate fi „provocat" de un alt boxer. Pînă 
acum, la U.E.F.A. au sosit primele 11 înscrieri: Norvegia, Italia, 

Polonia, Malta, Spania, Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Finlanda, Bulgaria, Austria, Olanda. Tragerea la sorți, 
pentru disputarea primului meci, va avea loc la 10 mar
tie, la Berna.

• CONFEDERAȚIA BRAZILIANĂ DE SPORT a aprobat 
calendarul turneului pe care selecționata de fotbal a 
Braziliei urmează să-l întreprindă anul acesta în Europa. 
Fotbaliștii brazilieni vor susține primul meci la 2 iunie 
cu Danemarca, după care vor disputa pină la 30 iunie — 
încă 7 partide cu Cehoslovacia, Ungaria, R. F. a Ger
maniei, Belgia, Franța, Italia și Portugalia

• ÎN TURUL PRELIMINAR al celei de-a șasea ediții a 
„Cupei Africii" pe națiuni, s-a mai disputat un joc : 
Tunisia — Camerun (la Tunis) 4—0 (2--O).

• ECHIPA SPARTA PRAGA. aflată în turneu în țările 
Asiei, a întîlnit la Singapore selecționata orașului, pe 
care a întrecut-o cu 7—0 (3—0).

• VICENTE, cunoscutul jucător portughez, care a aban
donat fotbalul în urma unui accident suferit la ochi, se 
retrage din activitatea sportivă cu un biiant dintre cele 
mai frumoase. Iată una dintre performanțele sale: în 448 
de meciuri, Vicente n-a primit nici un avertisment.

• „REVANȘA FINALEI" CAMPIONATULUI MONDIAL 
1966, Anglia—R. F. a Germaniei, va avea loc la Wembley, 
în mai 1968.

Rezultate bune a obfinut in acest sezon patiruitoarea Song
Sun Kim din R. P. I). Coreeană. Ea a cîștigat cursa de 
1 000 m in cadrul recentelor intrevri preolimpice de patinaj 

titeză de pe patinoarul din Grenoble

Campionatul mondial de bob pentru echipajele 
de 4 persoane a lost anulat

ALPE DTItJEZ, 10 (prin telefon). 
— Antrenamentele în vederea cam
pionatului mondial dc bob—4 per
soane, programate pentru joi dimi
neață, au fost suspendate. Bobul 
din cursa pilot, pentru deschiderea 
pîrtiei (un echipaj italian) a fost 
pe punctul de a sări în afara tala
zului, la un viraj, și numai datorită 
unei excepționale prezențe dc spirit 
a conducătorului s-a putut evita un 
nou accident. Este cunoscut faptul 
că, datorită stării necorespunzătoare 
a pirtiei, Monti, multiplu campion 
mondial, și frînarul acestuia, Scior- 
pacs, s-au accidentat și se află în 
momentul de față internați în spital.

Joi după-amiază, în cadrul unei

ședințe tehnice, delegații echipajelor 
înscrise în campionat au cerut insis
tent organizatorilor să anuleze des
fășurarea întrecerilor pentru bobu
rile de 4 persoane. In acest sens 
și-au dat avizul și delegații federa
ției internaționale de specialitate, care 
au declarat că pîrtia este total ne
corespunzătoare, constituind un pe
ricol pentru participanți. Față de a- 
ceastă situație, organizatorii campio
natelor s-au văzut nevoi ți să sisteze 
desfășurarea antrenamentelor și, ine
rent, să anuleze întrecerile campio
natului mondial.

Sportivii români urmează să so
sească în țară, pe calea aerului, în 
cursul după-amiezii de luni.

Spartak Moscova continuă
să conducă in campionatul 

unional de hochei
Derbiul campionatului de ho

chei pe gheață al U.R.S.S.. care a 
opus formațiile Spartak Moscova 
și Ț.S.K.A. Moscova, s-a încheiat 
la egalitate : 4—4 (1—1, 1—0
2—3). In celelalte două meciuri, 
Dinamo Moscova a întrecut Tor
pedo Gorki cu 6—1 (2—0, 3—1,
1— 0), iar Himik Voskresensk a 
terminat la egalitate, 3—3 (0—0,
2— 1, 1—2), cu Metalurg Novo- 
kuznețk. în clasament, conduce 
Spartak Moscova cu 49 de puncte 
din 28 de meciuri, urmată de 
Ț.S.K.A. Moscova cu 48 de puncte 
din 30 de jocuri.

nule penalizare). O comportare cii ! 
totul remarcabilă a avut-o campionul ț 
român Constantin Carabela care, 51W 
tr-o companie , atît de valoroasă, ft 
ocupat locul 5, cu timpul dc lh 
22:32,1 (3 min. penalizare). CaraSj*^ 
bela a făcut o cursă foarte bună, ’ 
iar la trageri a manifestat o mare 
precizie. De alrlel, trebuie menționat 
că el s-a clasat înaintea unor hiat* 
loniști bine cotați pe plan mondial, 
cum sînt, de pildă, norvegianul Olav 
Jordet (medalie de. bronz Ia J. O, • 
de la Innsbruck), finlandezul Kon- ■ 
kola, polonezul Rubis, sovieticul Bun* 
dețev ș.a. Un alt reprezentant al Ro
mâniei, Gh. Vilnioș, a „mers* bine, 
dar imprecizia la trageri (a fost 
penalizat eu 6 minute), l-a clasat pe 
locul 12. N. Bărbășescu și Gh. Cim- 
poîa au tras și ei foarte slab 
și din această cauză au ocupat locuri 
codașe.

Iată clasamentul: 1. Istad (Nor
vegia) lhl9:33,l (2), 2. Tveinen
(Norvegia) 111 20:34,3 (6), 3. Speer 
(R.D. Germană) 11120:52,3 (2), 4. 
Waerhaug (Norvegia) lh 21:26.6 (6), 
5. C. CARABELA (ROMÂNIA) lh 
22:32,1 (3), 6. Plok (Cehoslovaci^ 
11122:43,5 (4). 7. Jordet (Norvegia) 
lh 24:23.3 (5), 8. Bundețev
(U.R.S.S.) lh 24:28,4 (4), ...12. Gh. 
Vilmoș lh 26:20,2 (6), ...40. Bărbă- 
șescu lh 33:09,6 (11), ...48 Gh.
Cimpoia lh 36:16,5.

Luni se dispută ștafeta 4x7,5 km.

B Sjoeberg (Suedia) -148 m.
la săritura cu schiurile

de pe trambulină -■ -Ș

Ieri, cu prilejul unui antrena
ment efectuat pe trambulina de 
la Oberstdorf, norvegianul Lars 
Grini a stabilit un nou record 
mondial la săritura cu schiurile, 
realizînd 147 metri. După puțin 
timp, suedezul Bjorn Sjoeberg a 
depășit și această performanță, 
reușind 148 m! Vechiul re
cord mondial aparținea lui Feter 
Lesser (R. D. Germană) cu 145 
metri.

Marielle Goitschel — accidentată I
Cunoscuta campioană mon

dială și olimpică, schioara fran
ceză Marielle Goitschel, s-a ac
cidentat ieri în cursul unui an
trenament efectuat la Bad Gas-
tein, suferind o ușoară comoție . 
cerebrală. în această situație
există temeri că ea nu va lua i 
startul în proba de coborîre pro- | 
gramată pentru azi.

ECHIPA DE FOTBAL A U.R.S.S. SE
PENTRU CAMPIONATUL

Declarațiile lui M. I. lakușin, noul antrenor al reprezentativei sovietice
Noul antrenor al reprezentativei de fotbal a 

U.R.S.S., Mihai lakușin, a împărtășit unui cores
pondent al agenției TASS planurile sale în ceea ce 
privește pregătirea echipei naționale sovietice pen
tru campionatul european inter-țări.

lakușin a jucat 10 ani la Dinamo Moscova 
ca înter-dreapta, după care a fost antrenor Ia 
aceeași echipă, care a cîștigat de șase ori cam
pionatul și de șase ori s-a clasat pe locul II. 
Apoi a activat doi ani ca antrenor la Dinamo Tbilisi.

Întrebat și de ziaristul italian E. Violanti 
asupra proiectelor de viitor, lakușin a rezumat 
astfel problemele care-i jstau în față.

— In fotbal nu se poate teoretiza prea mult. 
Soluțiile apar „văzțnd și făcînd“. Cunoscînd păr
țile bune și rele din activitatea predecesorilor mei 

■-— Beskov și Morozov — sper să pot folosi ceea 
ce a fost pozitiv și să mă feresc de greșeli. Voi 
pune un mare accent pe consultarea colegilor mei 
înaintea oricărei selecționări, dar hotărîrea o voi 
lua de unul singur. Apărarea noastră a fost bună 
și este încă bună pentru că avem în Voronin un 
jucător de clasă, capabil să participe la atac și 
în același timp să conducă cu fermitate... arier

PREGĂTEȘTE INTENS 
EUROPEI

garda. Am nevoie, însă, de un ,,Voroninu și în 
linia de mijloc, pentru a fi cureaua de transmisie 
între apărare și atac, întocmai ca Suarez de la 
Inter na zionale. Un jucător cu o excepțională teh
nică individuală, cu pase lungi, realizînd deschi
deri în adîncime. Mă gîndesc la posibilitatea de, 
a-l coopta în lot pe Biba, de. la Dinamo Kiev, 
care a fost declarat cel mai bun jucător al anului 
(Dinamo Kiev a cîștigat campionatul cu 13 puncte 
avans față de a doua clasată). Mi-ar. trebui, însă, 
și oameni „de poartă*, care să finalizeze acțiu
nile, să tragă precis. Sabo are jocul său incisiv, 
inteligent. Dar asta nu ajunge în fotbalul modern. 
Ponomarev și Danilov nu sînt excepționali, dar 
își îndeplinesc conștiincios rolurile. N-am înțe
les de ce s-au făcut atîtea discuții pe seama lui 
Siesternev, pe care eu îl consider excepțional. Acest 
jucător îndeplinește perfect misiunea de. „libero" 
și sînt sigiiT că dacă n-ar fi fost el la San Siro, 
în meciul cu Italia, am fi primit o jumătate de 
duzină de goluri. Pdrkuian are un exceptional tir 
și cu asta... basta. Metre,coli și Malafeev sînt 
inconstanți. Doar Cislenko îți dă siguranța de 
care, ca antrenor, ai atîta nevoie. Strelțov e foarte

bun, dar anii trec... Husainov e foarte pătrunză
tor, dar ajuns în fața porții se pierde. în con- : 
cluzie. tabloul pe care-l am în față nu este prea i 
încurajator. Dacă va fi însă nevoie, vom porni de • 
la zero.

Pentru început, lakușin a reținut un lot de 
peste 30 de jucători din care fac parte Kavazaș- ț 
vili, Kramerenko (mijlocași), Parkuian, Bahișevski, 
Malafeev, Strelțov, Metreveli și debutantul Kozlov 
(atacanți) etc. Lotul sovietic a urmat pînă nu de 
mult un program de pregătire fizică în sala aco
perită de la stadionul Lujniki din Moscova.

După un stagiu de antrenament în Iugoslavia 
(pe țărmul Adriatic») fotbaliștii sovietici vor 
pleca în Italia, unde vor susține la sfîrșitul lunii 
februarie patru jocuri dc verificare cu diferite 
echipe italiene.

La 20 aprilie, echipa U.R.S.S. va disputa primul 
meci internațional, primind la Moscova vizita 
echipei Belgiei. în continuare, ea va juca la 10 
mai cu Scoția, la Glasgow, apoi cu Franța la Paris 
și cu Bulgaria la Sofia. In afara acestor meciuri 
amicale, reprezentativa sovietică va susține șase 
partide în campionatul Europei (grupa a IlI-a) 
cu Austria, Grecia și Finlanda.
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