
Anul XXIII
Nr. 5210

★

Marți
21 februarie

1967
★

4 pagini 25 bani

k Vl-a Conferință
a Uniunii Asociațiilor

Studenților din România
Incepînd de luni dimineață, Palatul Marii Adunări 

Naționale găzduiește, timp de două zile, cea de-a 
Vl-a Conferință a Uniunii Asociațiilor Studenților din 
Republica Socialistă România.

Participă aproape 500 de delegați aleși de tineretul 
studios din cele 15 centre universitare ale tării și nume
roși invitați. Pe ordinea de zi a Conferinței sînt în
scrise : Raportul Consiliului U.A.S.R. cu privire la acti
vitatea desfășurată în perioada dintre Conferința a 
V-a și Conferința a Vl-a a U.A.S.R. și sarcinile de 
viitor ale asociațiilor studenților ; Raportul Comisiei 

“le cenzori; Modificări la Siaiutul Asociațiilor Studen- 
hior din Republica Socialistă România ; Alegerea Con
siliului Uniunii Asociațiilor Studenților din Republica 
Socialistă România si a Comisiei de cenzori.

Ora 10. In sala Conferinței sosesc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheor- 
ghe Apostol, Alexandru Bîdcdeanu, Emil Bodnaraș, 
Alexandru Drc ghici, Paul Niculescu-Mizil, llie Verdeț, 
Leonte Râutu, Manea Mănescu, Virgil Trofin. Delegații 
și invitații au întîmpinat cu căldură și entuziasm pe 
conducătorii partidului și statului, manifestîndu-și dra
gostea și atașamentul profund față de partid. Sub 
cupola Palatului M.A.N. au răsunat imnuri studențești 
și cîntece revoluționare.

în sală se află membri ai C.C. al P.C.R. și ai guver
nului, conducători ai unor instituții centrale și organi
zații obștești, personalități ale vieții noastre științifice 
și culturale, rectori ai instituțiilor de învățămînt supe
rior, profesori universitari și alte cadre didactice, 
activiști de partid, ai U.T.C. și U.A.S.R., elevi din clasele 

„a X-a și a Xl-a ale liceelor din Capitală.
* Delegații la Conferință au adoofat ordinea de zi.

Primit cu vii și îndelungi aplauze, a luat cuvîntui 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în repetate rînduri, cu- 
vîntarea secretarului general ai C.C. a! P.C.R. o fost 
subliniată cu puternice aplauze.

Un grup de studente și studenti 
de flori conducătorilor de partid

La primul punct al ordinei de 
președintele Consiliului U.A.S R., 
Consiliului U.A.S.R.

Raportul Comisiei de cenzori 
llie Simon, președintele comisiei.

Au început apoi discuțiile la rapoarte. Au luat cu
vîntui delegații : Nicolae Virgil Irimie, asistent univer
sitar, președintele C.U A.S. București, Emil Uncheșel, 
asistent universitar, președintele C.U.A.S. lași. Ștefan 
Mihăilescu, student la Institutul politehnic din Timi
șoara, Lia Maria Păcuraru, asistent universitar la Uni
versitatea din Cluj, Kikeli Pali, student la I.M.F. Tg. 
Mureș, Emilian Stancu, student la Universitatea din 
București,. și Daniela Temciuc, studentă la Universi
tatea din Craiova.

După-amiază, lucrările conferinței s-au desfășurat în 
cadrul a patru comisii pe probleme : profesional- 
științifice ; cultural-artistice ; turistice ____
social-gospodărești și de asistență medico-sanitară.

Lucrările continuă.
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au oferit buchete 
de stat.
Mircea Angelescu, 
prezentat Raportul

fost prezentat de

profesioncl- 
și sportive;
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LA OGLINDA • • •
- Activitatea sportivă de performanță din regiuni in adevărata sa lumină -

Preocupările și strădaniile sportivilor și 
ale antrenorilor, sprijinul de care se bucură 
aceștia din partea consiliilor cluburilor și aso
ciațiilor, ale organelor UCFS, apar in ade
vărata lor lumină cu prilejul desfășurării cam
pionatelor republicane. Cu aceste prilejuri 
se face o trecere in revistă a realizărilor în
făptuite în domeniul activității sportive de 
performanță și se alcătuiește bilanțul unui an.

De la această idee am pornit la redacta
rea materialului de față, fn care am urmărit 
întocmirea unui bilanț genera) a! producției 
de performanță a regiunilor țării in decursul 
sezonului competițional al anului 1966. Pen
tru aceasta am întocmit două clasamente ge
nerale, unul pentru seniori și celălalt pentru 
juniori, luind ca bază rezultatele înregis
trate în campionatele republicane ale anului 
trecut. Ia ramurile de sport olimpice. Cla
samentele pe ramuri de sport sau probe s-au 
făcut acordindu-se cite 6 puncte pentru lo
cul I. 5 p — II, 4 — III...1 p — VI, al căror 
total duce la bilanțurile pe care le prezentăm 
in două tabele.

Cercetind bilanțul general al campionatelor 
seniorilor se poate

celor 4 386 de puncte „puse în joc“, trei pă
trimi au fost cumulate de sportivii bucu- 
reșteni, iar o pătrime revenind reprezentanți
lor celor 16 regiuni. La juniori, din acest 
punct de vedere, reprezentanții provinciei au 
o situație cu mult mai bună, ei realizînd mai 
mult de jumătate din totalul celor 5108 p.

După cum se poate vedea primele patru 
locuri ale clasamentelor generale sini ocu
pate de „reprezentativele” acelorași regiuni.

Din studierea acestor bilanțuri reies însă 
o seamă de fapte pe care ne propunem să 
le discutăm. Astfel, regiunea Crișana mai 
precis orașul Oradea, care dispune de o bază 
materială satisfăcătoare pentru înot, ca și de 
o serie de specialiști recunoscuți nu figu
rează în clasamentul din 1966 nici măcar cu 
un singur înotător care să se fi clasat intre 
primii șase la campionatele de juniori, ca 
să nu mai vorbim de cele ale seniorilor. Ce 
părere au despre această situație antrenorii 
Ein. Freund, Fekete, Loiciak.

ROMEO V1LARA 
CONSTANTIN COMARNISCHI

(Continuare in pag. a 2-a)

Săptămîna trecută a a- 
vut un final neobișnuit 
de bogat pentru atletis
mul bucureștean. Nicio
dată. pînă acum nu s-au 
adunat la start în de
cursul a numai două
zeci și patru de ore 
aproape 1 000 de atleți 1 
I.a făurirea acestui re
cord și-au adus contri
buția și concursul pră- 
jiniștilor (sala Steaua), 
concursul sprinterilor 
(sala Dinamo — sîmbătă) 
și crosul „16 Februarie" 
(stadionul Tineretului). 
Dar, cel mai substanțial 
procentaj l-au dat con
cursurile elevilor din 
școlile generale, care au 
evoluat duminică dimi
neața în sălile Floreasca 
II (raioanele 30 Decern 
brie, N. Bălcescu și Gri- 
vița Roșie), Dinamo (1 
Mai, Lenin și 16 Februa
rie) si Viitorul (T. Via- 
dimirescu și 23 August) 
Elevii școlilor generale 
din Capitală — peste 
800 — împărtiți în două 
categorii (cl. V—VI și 
cl. VII—VIII) au
gat 50 de metri și au 
sărit la lungime.
două probe, dar suficien
te pentru ochii pricepuți 
ai antrenorilor. Aceștia, 
prezenți 
mare, au 
gine, au 
vații și- 
viitoarele
tru primul antrenament. 
Nu s-au realizat perfor
manțe de valoare. în 
schimb, au fost obținu
te — și aceasta se aștep
ta —■ bogate roade tu 
acțiunea de selecție. 
Descoperirea de elemen
te apte pentru atletism 
și dornice de a-1 prac
tica, acesta a fost obiec
tivul principal al 
competiții. Și el a 
pe deplin realizat.

Desigur că acum 
crește considerabil 
mărul atleților juniori

aler •
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în număr 
stat pe mar- 

făcut obser- 
au convocat 

speranțe pen

CAMPIOANELE
ȘCOLARE DE 
BASCHET ALE 

CAPITALEI

Finalele pe Capi
tală ale campiona
telor republicane 
școlare de baschet 
s-au încheiat cu 
următoarele rezul
tate : băieți s Li
ceul „N. Bălcescu” 
(prof. Skelian Gheor
ghiu) — Liceul „I. 
L. Caragiale" (prot. 
Ion Oprescu) 58—50 
(33—27) ; fete : Li
ceul nr. 36 (prof. 
Emil Manea) — Li
ceul „M. Sadovea- 
nu“ (prof. Gh. Be- 
none-Ctndea) 61—46 
(26—18).

CEL MAI IMPOR
TANT CONCURS 
INTERNATIONAL 

DE SPADĂ AL 
SEZONULUI

Capitala țării
noastre găzduiește, 

si m bâtă și dumini
că. cel mai impor
tant concurs inter
național de spadă 
din acest sezon- 
Este vorba de un 
turneu organizat 
de forul nostru de 
specialitate și la 
care și-au confir
mat participarea 
trăgători din Uniu
nea Sovietică, Un
garia, Polonia și 
R. D. Germană.

Turneul va a- 
vea loc în sala 
Floreasca.

constata că din totalul

Echipajul Carpafi I Sinaia (Panturu—Neagoe) in timpul unei coboriri 
pe pirtia din Sinaia Foto : A. Ncagu

Carpali
SINAIA, 20 (prin telefon 

de la trimisul nostru). Cam
pionatul republican de bob 2 
persoane s-a încheiat cu vic
toria scontată a echipajului 
alcătuit din I. Panțuru și N. 
Neagoe (Carpați I Sinaia). Cei 
doi valoroși boberi și-au adău
gat, astfel, un nou trofeu ce
lor recent cucerite pe pirtia

I (Panhiru - Neagoe),
de la Igls, unde au cîștigat 
medaliile de aur la bob 4 per
soane (împreună cu Maltei și 
Hristovici) și cele de argint 
la bob 2 persoane. Noilor cam
pioni republicani le adresăm 
călduroase felicitări
performanța lor și le urăm 
succes în pregătirea 
Jocurile Olimpice și campio
natele europene din 1968.

pentru

pentru

marii 
fost

va
nu-

AD. IONESCU
(Continuare in pag. a 2-a)
--------- ----------------------------------------------- j

campion republican
Ultimele două manșe alo 

campionatului republican ari 
avut loc In condiții mai puțin 
prielnice decit cele anterioare. 
Temperatura ceva mai ridicată 
a muiat puțin pirtia, iar conse
cințele s-au văzut în timpii 
obținuți de boberi în această

GH. ȘTEFĂNESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Va putea să obțină 
Dinamo Pitești 
mai mult la Zagreb 
decit acasă ?

IN PLIN EFORT!
lată-l pe VI. Moraru, în cursa care i-a adus duminică noul record 
(1:02,5) la 100 m iluture Foto; T. Roibu

SCHIORII FRANCEZI PARTICIPĂ 
LA „CUPA SPERANȚELOR"

Simbătă și duminică se va disputa 
la Poiana Brașov un important concurs 
internațional de schi dotat cu „Cupa 
speranțelor*. La probele de slalom 
uriaș și slalom special și-au anunțat 
participarea certă tinerii schiori din 
Franța, Iugoslavia și Ungaria și se 
așteaptă confirmări din partea sportivi
lor austrieci, cehoslovaci, bulgari șl din 
R.D.G.

Aproximativ 20 000 de specta
tori au așteptat, duminică, pe 
frumosul stadion din Pitești, ca 
echipa for favorită să realizeze în 
compania renumitei formații iu
goslave Dinamo Zagreb ceea ce 
a reușit pe teren propriu și în 
meciurile anterioare din „Cupa 
orașelor tîrguri" : victoria. Dar, 
Dinamo Zagreb a cîștigat cu 
cu 1—0...

Are Dinamo Pitești posibili
tăți să refacă handicapul în par
tida de la Zagreb ? Aceasta este 
întrebarea pe care și-o pun a- 
cum toți cel care au urmărit 
drumul ascendent al tinerei e- 
chipe piteștene, ce ne-a obișnuit 
cu meciuri de calitate și rezulta

te frumoase. Răspunsul afirma
tiv este condiționat de realiza
rea a doi factori : REVENIREA 
ECHIPEI LA JOCUL SAU O- 
BIȘNUIT și ELIMINAREA LIP
SURILOR care au ieșit duminică 
în evidență.

Care este jocul obișnuit al 
formației piteștene? Caracteris
ticile sale principale sînt tehnica 
bună a celor mai mulți dintre 
fotbaliști; puterea lor de luptă, 
jocul combinativ și spectaculos. 
Duminică, însă, evoluția echipei 
a fost caracterizată de o insufi
cientă circulație a jucătorilor

MIRCEA TUDORAN

(Continuare în pag. a 3-aț
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Duminică am asistat in sala Flo- 
reasca la prima demonstrație de mini- 
baschet. Dimineața au evoluat micuții 
baschetbaliști pregătiți de aproape doi 
ani de prof. Cornel Corciu de la Școa
la sportivă din Pitești. Și noi, ca și 
publicul prezent, printre care multi 
antrenori și jucători ai echipelor frun
tașe, am fost impresionați de cuno
ștințele tehnice și tactice ale elevi
lor piieștenj^Procedeele tehnice co
rect însușite, combinațiile tactice in
tră doi și trei jucători, urmărite și 
realizate cu regularitate, au delectat 
publicul bucureștean. martor al unui 
spectacol inedit. După amiază i-am 
văzut pe băieții și fetele de la Școala 
sportivă tir. .1 din Capitală, antre
nați de prof. Sletian Gheorghiu și 
Gheorghe Benone-Cîndea. Deși prac
tică baschetul de puțină vreme, mi
cuții baschetbaliști bucuresteni au 
reușit să-și însușească procedeele 
tehnice de bază, realigînd unele ac
țiuni spectaculoase.

Se poale spune, deci, că începutul 
este promițător, datorită 
faț>tului că unii profesori 
sportive au înțeles de mai 
me necesitatea practicării 
chelului era mijloc de a

țări
ve-

loarea baschetului pe plan național, 
învățind „a.b.c.-ul“ acestui joc spor
tiv la tirslă timpurie, copiii recepțio
nează mult mai ușor cele predate șiJUNIORI GO
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fer
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3 CLUJ 133 6 3$ 3 7 5 58,5 30 64 1.5 4.5 4 3 35Z
4 BRAȘOV 122 12 13 46 19,5 6 29 28 3 6 284.5
5 GALATI 20 38,5 90 12 4 18 18 21 221,5
6 MUREȘAJW 3725 48 33 43 12 22 7 202.25
7 BACĂU 86,5 50 142.5
8 OLTENIA 36,25 7 3 68 2 17 15 1 135,75
3 PLOIEȘTI 34 4 24 13.5 4 7 19 6 6 117.5

10 DOBROGEA H 10 13 9 7.5 26 4 88.5
11 CRIȘANA 31.5 3 16 2 5 1 1 3 3 7 72J
12 ARGEȘ 28 12 1 4.5 3 48,5
13 MARAMUREȘ 14,5 0,5 14.5 7 3 33,5
14 HUNEDOARA 13 7 6 6 6 38
15 RE6. BUCUREȘTI 23,5 7 30,5
16 IAȘI 2 125 7 2 4 27,5
17 SUCEAVA 1 1

îndeosebi 
ai școlilor 
multă vre- 
mini-bas- 

ridica v«-

pot fi corectați, imediat, incit, tjtn.-i 
la vîrsta junioratului, foștii procii- 
cânți ai mini-baschetului să :
o valoare ridicată. De acest lucru 
s-au convins federalii din multe 
unde mini-baschetuî are acum 
chime și... multi praclicanți.

După cum spuneam, începutul este 
promițător. Ilămîne insă ca lucrurile 
să nu se oprească aici. Pentru a și 
atinge scopul, mini-baschetul trebuie 
practicat în școli ÎN PROPORȚIE 
DE MASA. Și pentru aceasta trebuie, 
in primul riad, panouri și mingi spe
ciale, un sistem organizat de angre
nare a elevilor în procesul de instrui
re și o activitate competițională 
cit mai atrăgătoare. Promotorii ac
țiunii vor fi, desigur, profesorii de 
educație fizică. întreaga activitate de 
promovare a miui-bascbetuliii trebuie 
să constituie însă un efort conjugat 
(ne referim la conducere, coordonare 
și asigurare a bazei materiale) al 
Direcției educației fizice și sportului 
școlar din Ministerul lnvățăminlului. 
Comisiei sportive a Consiliului Sta
ționai al Organizației Pionierilor și 
Federației romane de baschet.

Mini-baschetuî, mijloc de sporire 
efectivă a posibilităților de selecție 
a celor mai valoroase elemente, nu 
trebuie să râmină la nivel de demon
strație.

D. STANCULESCU

OGLINDA
Luplă penlru balon intre micuții baschetbaliști din Pitești

Foto: T. I

(Urmare din pag. 1)
Și pentru că sîntem la acest 

capitol al înotului se cuvine să 
subliniem evoluția din sezonul 
trecut a sportivilor bănățeni care 
au acumulat 135 de puncte la 
juniori și 121 p la seniori. în 
acest caz se impune o precizare 
că, de fapt, înotătorii din Reșița, 
Timișoara și Arad se bucură de 
îndrumarea tehnică a patru an
trenori (Schuster, Konig, Lovas 
și Borza) ! Este clar că acolo 
unde se muncește cu sirguință 
și competență rezultatele bune 
nu se lasă așteptate.

Complet .nesatisfăcătoare apare, 
de pildă, situația sportului de 
performanță din regiunea Iași, 
în această regiune, de exemplu, 
la atletism „lucrează" nu mai 
puțin de 10 antrenori, ca să nu 
mai vorbim de profesorii de edu
cație fizică unii dintre ei chiar 
cu specializare în atletism. Și 
rezultatul ? Doar 2 puncte în 
campionatele de juniori și nici 
un punct la seniori !...

Ploieștiul, unul din leagănele 
boxului românesc, nu apare în 
cele două clasamente cu nici un 
punct. Și credem că nu poate 
fi vorba de lipsă de tradiție, de 
lipsă de condiții materiale, de 
lipsă de elemente talentate pen
tru acest sport. Mai curînd cre
dem că este vorba de o muncă 
nesatisiăcătoare desfășurată de 
cei cinci antrenori (Gh. Popescu, 
Ion Mihăilescu. Tr. Marinescu, 
Gh. Pătran și M. Dumitru) toți 
încadrați cu cite o... jumătate de 
normă. Poate că nu este lipsit 
de ir.‘.eres să arătăm că din a- 
cesi: antrenori, doar unul — Gh.

activează în orașulPopescu

Ploiești, ceea ce, evident, este 
cu mult sub nevoile unei acti
vități la nivelul cerințelor ac
tuale. Poate că în această pri
vință ar avea ceva de spus și 
Consiliul clubului Petrolul și chiar 
Consiliu! regional al UCFS.

Banatul, altfel bine plasat în 
clasamentele generale, lasă de 
dorit în ceea ce privește acti
vitatea pugilistică. Cînd fafeem 
această afirmație ne gîndim la 
vechea tradițe a sportului cu 
mănuși în această parte a țării 
ca și la îaptul că acolo își des
fășoară munca nu mai puțin de 
13 antrenori (Timișoara 3, Reșița 
3, Arad 3, Ciudanovița, Bocșa, 
Balta Sărată și Jimbolia, cite 1). 
Dintre aceștia doar unul (Pavel 
Meritzel — Timișoara) este în
cadrat cu o normă întreagă !

Se pare că există o problemă 
a antrenorilor cu jumătăți «Je 
normă. Dintr-un sondaj făcut de 
noi, reiese că în regiunile Plo
iești, Banat, Iași și Crișana există 
încadrați 25 de antrenori de box," 
dintre care doar 
giune are cîte 
treagă...

Alte 
prind 
tabele : 
scrima 
de mult, se bucura de un fru
mos prestigiu pe plan republi
can ? De ce regiunea Bacău nu 
apare în clasamente decît la atle
tism și gimnastică ?

Cit privește regiunea Suceava, 
singurul punct obținut dintr-un 
total de 9 494 p ridică desigur 
numeroase probleme privind ac
tivitatea specialiștilor din această 
parte a țării, căci dacă aceasta

este situația sportului de perîor- | 
mantă pe plan republican, cum 
să putem vorbi atunci de con
tribuția tuturor regiunilor țării 
la creșterea prestigiului interna
țional al sportului românesc ?

ATLETISM

(V ratare din pag. .1)
cluburile de performanță. Și, dintre 
făcut acum primii pași pe pista de 

cîțiva vor ajunge mîine atleți valoroși,

cîte unul de re- 
o normă în-

întrebări 
din

ce
bănățeană care, pînă nu

care se des- 
cercetarea acestor 
se întîmplă cu

legitimați la 
cei care au 
zgură, poate 
campioni sau recordmani ai țării.

★
în încheiere, chiar dacă nu au înregistrat perfor

manțe mari, vom nota pe cîțiva dintre cîștigătorii 
probelor.

SALA DINAMO. Cl. V—VI : 50 m băieți : E. Hașcu 
(Șc. 167) 7,2; 50 m fete: I. Bacor (193) 7,3; lun
gime, fete: L. Ștefănescu (163) 4,54; Cl. VII—VIII: 
50 m băieți : M. Vasile (169), M. Cotărleț (191) și 
M.'Lecu 1115) 6,6; lungime - — “ ~ ............ ..
5,81 ; 50 m fete: D. Bujor 
(191) 7,4.

SALA FLOREASCA II. CI.
M. Caricataș (189) 6,9; lungime băieți: 
(177) 4,87; 50 m fete: FI. Roman (183) 7,4; lungime 
fete: M. Negri (111) și R. Niță (114) 4,29; cl. VII— 
VIII: 50 m băieți: Gh. Preda (173) 6,4; lungime 
băieți: Gh. Preda 5,95;
(35) și E. Mihalache (175) 7,4; lungime fete : M. Po
pescu (35) 4,88. (Nlcolae D. Nicoiae — coresp.).

SALA VIITORUL. Cl. V—VI: lungime băieți: 
M. Nițu (16) 4,27; lungime fete: P. Ioniță (66 ) 4,09; 
cl. VII—VIII: 50 m băieți: Gh. Ghiță (23) 6,7; lun
gime fete: Fl. Boca (76) 4,83. (Nicoiae Prăjescu — 
coresp.).

băieți r R. Fătu (469) 
(28) și M. Nițescu

V—VI: 50 m 
C.

băieți:
Drepfu

50 ni fete: M. Logofătu

(Panțuru-Neagoe), campion repubiicar
(Urmare din pag. 1)

ultimă zi a campionatului. Campionii nu au ma 
putut coborî sub 1:17,00 și rezultate ceva mai slab, 
au fost înregistrate și de celelalte echipaje. Sin 
gurul conducător care a reușit să-și imbanătațeasc; 
recordul personal a fost H. Ene (iostul campion a 
țării la bob 2 persoane) care, împreună cu frinaru 
începător I. Pușcaș, a realizat in man a a dou. 
1:18,66. Acest rezultat i-a și consolidat, de altfel 
locul secund pe care se stabilise după prima zi

Față de primele manșe, am consemnat pierdere, 
locului trei de către echipajul condus de C. Dra 
gomir (Carpați II Sinaia) care l-a înlocuit ca frina 
pe C. Moiceanu (ușor accidentat) cu St. Taus. L 
întreceri au participat nouă echipaje, dintre car 
opt au terminat cele patru manșe.

Clasamentul final al campionatului republican 
1. CARPAȚI I SINAIA (PANȚURU-NEAGOE 
5:08,99(1:16,57—1:16,86—1:17,82—1:17,74) ; 2. A.S.A. 
Brașov (Ene—Pușcașu) 5:18,55 (1:19,50-1:20,16-
1:18,66—1:20,23) ; 3. Voința București (Tătari:—Co 
tatu) 5:20,90 (1:19,55—1:20,81—1:19,72—1:20,78| ; -
A.S.A. II Brașov (Nedelcu—Brăeșteanu) 5:22,82 
5. Bucegi Sinaia (Stoica—Făcăleț) 5:23.22 : 6. Carpal 
II Sinaia (Dragomir cu Moiceanu și apoi cu Tau: 
5:25,09 ; 7. A.S.A. București (Hogea—Stavarachc
5:29,84 ; 8. I.M.S. Roman (Maftei—Papară) 5:40,33.

în continuarea programului competițional, bober 
se vor întrece miercuri și joi pentru „Cupa Fedc 
rației", iar sîmbătă și duminică pentru „Cupa Rc 
mâniei".



TBA

FARA TEHNICA,
FOTBALISTUL
NU E... FOTBALIST!

Problemele pe care le ridică tehnica în fotbal sînt atît de nu
meroase și complexe îneît tratarea lor nu poate fi făcută într-un 
spațiu restrîns. însuși aspectul „TEHNICA INDIVIDUALĂ — O 
PROBLEMA PERSONALA", care face obiectul discuției din „Sportul 
popular", poate fi tratat din mai multe puncte de vedere. Ne vom 
referi, îndeosebi, la legătura " ’ ' .................. .. ‘ “
firea individuală, precum și la

dintre tehnica individuală și pregă- 
unele aspecte metodice.

R ăspunderea pentru 
buna pregătire a 
echipei revine, fără 
îndoială. ANTRE
NORULUI. Cu toate 
acestea, în ceea ce

privește tehnica individuală, res
ponsabilitatea ar trebui să revină 

«JUCĂTORULUI și ' -
proporție apreciabilă, mai cu sea
mă cînd ne referim la jucătorii 
din prima categorie. Spunem „ar 
trebui" deoarece în fotbalul nos
tru lucrurile nu stau tocmai așa, 
jucătorii contribuind prea puțin la 
propria lor măiestrie tehnică, aș
teptând ca totul să le vină de la 
antrenor.

încă într-o

Ecouri la articolul
„TEHNICA INDIVIDUALA — 
O PROBLEMA PERSONALA11

Desigur, jucătorii ar putea in
voca faptul că 'ei nu cunosc meto
dică pregătirii individuale, cu alte 
cuvinte nu știu cum să se antreneze 
singuri. Nu este mai puțin adevă
rat că lucrările de specialitate, ca 
și articolele care tratează proble
mele de tehnică individuală și de 
pregătire individuală se adresează 
în marea lor majoritate antrenori- 
lor, ca și cum aceasta i-ar intere
sa numai pe ei. Din acest punct 
de vedere, ne permitem să suge
răm ziarului „Sportul popular" sau 
revistei „Fotbal" crearea unei ru
brici intitulată „Pentru jucători".

De altfel, există antrenori care 
și-au format convingerea că numa: 
prin antrenament colectiv jucăto
rii se pregătesc mai bine și pot fi 
ținuți „în mînă“, sau că eforturile 
necesitate de antrenamentul supli
mentar, din proprie inițiativă. ar 
dăuna dozării efortului planificat. 
Toate acestea duc, de regulă, la... 
interzicerea pregătirii individuale. 
După părerea noastră, acest mod 
de a vedea problema este profund 
greșit. Antrenorul are datoria să 
planifice, în cadrul ciclului săptă- 
mînal, lecții speciale pentru pre
gătirea individuală.

în ceea ce-1 privește pe jucător, 
acesta trebuie să știe că fără teh
nică este ca o casă fără temelie. 
Tehnica trebuie mereu consolidată 
și continuu perfecționată. Jucătorul 
să fie convins că pentru a ajunge 
la perfecțiune tehnică nu sînt su
ficiente cele 3—4 antrenamente 
colective pe săptămină.

Intre pregătirea individuală și 
antrenamentul colectiv trebuie să 
existe o strînsă legătură. Pregăti
rea individuală reprezintă o com
ponentă indispensabilă a antrena
mentului modern și înseamnă o 
continuare a antrenamentului co
lectiv.

Cu jucătorii avansați, antrena
mentele colective trebuie să-cuprin
dă sarcini complexe în care pro
cedeele tehnice se perfecționează 
concomitent cu acțiunile tactice și 
cu dezvoltarea.* calităților motrice. 
De asemenea, in cadrul acestora 
itrebuie să se efectueze cele mai 
pretențioase procedee tehnicodac- 
tice în viteza de joc. în an
trenamentul individual, din pro
prie inițiativă, se perfecționează 
procedeele de finețe și subtilitate, 
se învață procedee noi, se consoli
dează cele 
cestea în 
medie sau

Tehnica __
iblemă care privește pe toți jucă- 

; horii, indiferent de categoria din 
; icare fac parte și nu numai pe cei 
; (din prima categorie. La categoriile 
Jțmici", numărul antrenamentelor 

f Colective este mai redus, iar regu- 
1 Ilaritatea sistemului competițional 

este asigurată de desfășurarea me
ciurilor din duminică în duminică,

deja însușite; toate a- 
condiții de intensitate 
mică.
individuală este, o pro-

ceea cc permite o mai bună plani
ficare a antrenamentelor individua
le. în schimb, la prima categorie 
echipele fiind angrenate în compe
tiții internaționale, în diferite tur
nee în străinătate sau în meciuri 
oficiale care se desfășoară și în 
cursul săptămînii, se produc dese 
perturbări în regularitatea 
lui compctițional, fapt care 
țează negativ pregătirea 
duală.

Dar, motivul principal 
care pledăm în vederea generaliză
rii pregătirii individuale și la ca
tegoriile imediat următoare catego
riei A. inclusiv la juniori, este de 
altă natură. Tînărnl promovat în 

categoria A se prezintă 
cu nivelul tehnic dat de 
pregătirea anterioară, cu 
anumite calități și defi
ciențe. Este știut că ceea 
ce nu se învață de dinar, 
mai -tîrziu se realizează 
mult mai greu, pe cînd 
ceea ce este învățat 
în timpul junioratului și 

după aceea constituie o va- 
bază de plecare. Cu cît

sistemu- 
influen- 

indivi-

pentru

imediat 
lqroasă 
numărul tinerilor promovați în pri
ma categorie se prezintă cu un ni
vel tehnic mai avansat, ca urmare 
a interesului pentru pregătirea in
dividuală, cu atit crește valoarea și 
calitatea jocului lor. în acest caz, 
antrenorul are posibilitatea să se 
ocupe de alte aspecte ale instruirii 
decît cele de tehnică individuală, 
în momentul în care antrenorii 
cliipelor din prima categorie nu 
vor mai fi obligați să-și cheltuiască 
mare parte din timp cu tehnica in
dividuală a jucătorilor lor, fotba
lul nostru va face un mare pas pe 
linia progresului și a afirmării 
sale pe plan internațional.

în țările cu fotbal avansat, pro
blemele de tehnică individuală îl 
privesc pe jucător. De altfel. în 
marile echipe un jucător nu poate 
promova dacă nu este posesorul 
unor execuții tehnice superioare, 
execuții pe care le realizează în 
urma unor antrenamente suplimen
tare, din proprie inițiativă. Aceste 
lucruri sînt foarte bine cunoscute 
ale jucătorii noștri. Atunci, de ce nu 
procedează la fel? Probabil. ei 
consideră că atîta cit știu este, su
ficient pentru categoria în care 
activează, sau cei talentați (și avem 
destui) pleacă de la ideea că se 
poate juca doar din talent. Eroare 
gravă: talentul trebuie valorificat 
și acest lucru se realizează numai 
prin muncă perseverentă.

Jucătorul trebuie să știe că teh
nica nu are sfîrșit,. că jocul ac
tual pretinde o tehnică individuală 
care să realizeze cerințele jocului 
modern. De aceea, nu ne mulțu
mim niciodată cu ceea ce posedăm. 
Criteriul de comparație a nivelu
lui tehnic individual este acela al 
marilor jucători pe plan mondial. 
Spre acesta trebuie să tindă și ju
cătorii noștri. Altfel...

e-

încadratSkorici, portarul Dinamo Zagreb,
teren) și Naghi. Skorici va ieși Învingător...

Stehan (cel mai bun /ucălor de pe
Foto : N. Tokacek

Dinamo PiteștiVa putea să obțină
la Zagreb decît acasă?mai mult

(Urmare din pag. 1)

(prin comparație, Dinamo Zagreb 
s-a arătat net superioară la acest 
capitol), ceea ce a avut ca urmare 
lipsa de jucători demarcați (ba 
în cazul lui Țurcan și Naghi, cei 
mai slabi jucători de pe teren, 
s-ar putea vorbi chiar de... auto- 
marcare !), Apoi a lipsit coordona
torul echipei, Țîrcovnicu, care or
ganiza jocul intregii formații. Do- 
brin, cel care a încercat să-și asu
me rolul Iul Țîrcovnicu, nu și-a 
îndeplinit sarcina, fiind mai mult 
'preocupat de „numerele” proprii, 
aceleași, stereotipe, ușor sesizabile 
de adversari datorită repetării lor 
excesive.

Pe degetele de la o singură mînă 
s-ar putea număra acțiunile colec
tive reușite ale plteștenilor. Pe 
drept cuvînt ne spunea, imediat după 
meci, arbitrul Franz Mayer : „Am
bele echipe au avut posibilitatea 
să cîștige, dar formația română 
și-a diminuat foarte mult această 
posibilitate datorită jocului ultra
individual al unor fotbaliști". Și 
F. Mayer dădea ea exemple pe 
Dobrin, Radu și Prepurgel. Noi 
i-am adăuga pe Țurcan și Naghi.

Ținind seama și de jocul pe sus

(în ciuda terenului excelent, propi
ce paselor pe jos), convenabil oas
peților, înalți și excelenți la jocul 
cu capul, de insuficienta folosire a 
extremelor și nefructificarea unor 
ocazii mai clare decît ale iugosla
vilor, avem imaginea greșelilor fă
cute în acest meci de Dinamo Pi
tești. Cauza lor principală, după 
părerea noastră, este una singură : 
pregătirea insuficientă (făcută pe 
zăpadă și ger). Nu este vorba de 
orele de antrenament (pentru că 
în această direcție s-a muncit cu 
atenție), ci mai ales de lipsa jocu
rilor cu adversari dificili în această 
perioadă de început de sezon. 
Intr-adevăr, de la înapoierea din 
turneul efectuat în Orientul Mijlo
ciu (la jumătatea lui ianuarie), Di
namo Pitești a jucat doar trei me
ciuri, toate acasă : cu lotul U.E.F.A. 
(1—1), cu Petrolul (2—0) și cu Stea
gul roșu (1—1). Partidele-șeoală cu 
Electrica Pitești și Metalul Colibași 
aproape că nici nu trebuie luate în 
considerare...

Și o întrebare : nu cumva e- 
chipa piteșteană, în urma succese
lor precedente și laudelor ce i s-au 
adus, a luat lucrurile prea ușor ?

Dar. acum, să privim înainte: 
va putea Dinamo Pitești să refacă

AMICALE

handicapul ? Este greu, dar nu im
posibil. Cu remedierea deficiențelor 
semnalate, cu un plus de voință 
din partea fotbaliștilor și prin prac
ticarea unui joc mai rațional, mai 
organizat, ieșit din tipare, Dinamo 
Pitești ar putea ca la Zagreb să 
reușească ceea ce n-a realizat pe 
teren propriu. O victorie cu 2—l 
ar fi suficientă ! Dar pentru asta...

Continuîndu-și pregătirile în ve
derea reluării campionatelor cate
goriilor A. B și C, unele echipe de 
fotbal au susținut sîmbătă și dumi 
nică meciuri 
telc tehnice:

BRASOV: 
mo București 

"RM. VÎI.CEA: 
cea — Universitatea Craiova 
(1—0):

ARAD: U.T.A. — C.S.M.S.

amicale. Iată rezulta-

Steagul roșu — Dina- 
3—0 (0—O j;

Oltul Rm. Vîl-
1—0

Iași
2—1 (O—0); Vagonul -— Minerul 
Anină 3—0(1—0);

TIMIȘOARA: Politehnica — Mi
nerul' Deva 2—1 (0—1): C.F.R. — 
C.F.R. Arad 2—0 (1—0).

PETROȘENI: Jiul — Metalul 
Hunedoara 1—1 (0—1);

Petrolul

Fort, ta

Re

BACAU; Dinamo 
Moinești 3—0 (0—0);

CLUJ: Universitatea — A.S.A 
Tg. Mure» 2—0 (2—0);

PAȘCANI: CF.R.
Fălticeni 3—I (1—0);

FOCȘANI: Unirea — Progresul 
Brăila I—1 (1—0);

LUGOJ: Voința — C.S.M. Re
șița 1—2 (1—2):

BAIA MARE: Minerul 
colta Cărei 3—0 (1—0):

CARANSEBEȘ: C.F.R. - Lami 
norul Nădrag 2—0 (1—0);

BUCUREȘTI: Politehnica — 
Metalurgistul 2—0 (1-—0);

ORADEA: Crișul — Minerul 
Bihor 5—1 (3—1); Fabrica de con 
fecții — Olimpia 1—0 (I—0).

Progresul București—Dunav Ruse 3-2 (1-1)
în cadrul turneului pe care îl sus

ține în R. P. Bulgaria, echipa Pro
gresul București a jucat duminică

la Ruse. Cu formația Dunav. Fot
baliștii bucureșteni au cîștigat par
tida cu scorul de 3—2 (1—1).Conf. univ. N. ROȘCULEȚ

PRONOSPORT«PRONOEXPRES • PRONOSPORT
Concursul special Pronoexpres 
din 8 februarie a obținut 

succes fără precedent

• PESTE 100.000 PREMII

un

Concursul special Pronoexpres 
desfășurat după o nouă formulă 
a atribuit 103.229 premii, ofe
rind astfel rezultate care nu s-au 
mai întîlnit în întreaga existență 
a Pronoexpresului.

Succesul cel mai 
realizat de către 
Alexandru Izsak din
a obținut premiul maxim în va
loare de 150.000 lei la extrage-

mare a fost 
participantul 
Oradea care

rea I, cateqoria I, pe o varianta 
jucată 50%. Al doilea premiu 
mare, în valoare de 111.302 lei, 
a fost obținut de participantul 
Petru Oprea din Panțiu, iar alte 
două cîștiguri de cite 55.651 lei 
au intrat în posesia participan- 
ților Daniel Bianga din comuna 
Toc (raionul Lipova) și Francisc 
Wettel din Buziaș, toate cele 
trei premii fiind înregistrate la 
extragerea a II-a, categoria I.

Cel mai valoros premiu din 
cele 10 autoturisme oferite a 
revenit participantului Francisc 
I-Iaag din Reșița, care a obținut 
un „hiat 1300".

Tragerea la sorți pentru atri
buirea celorlalte nouă autoturisme 
va avea 
rie 1967

loc miercuri 22 
la București.

este ultima, zi

februa-

O Azi 
depunerea buletinelor la 
sui Pronoexpres de mîine, 
se aplică în continuare formula 
extragerilor duble.

pentru 
concur- 
la care

• Tragerea concursului Prono
expres de miine, miercuri 22 fe
bruarie, va avea loc la București.

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.

Pînă la reluarea campionatului 
categorici C mai sint cîteva săptă- 
mini. In această perioadă, pregăti
rile se intensifică, echipele dorind 
să pășească cu... dreptul in retur : 
unele — pentru consolidarea pozi
țiilor fruntașe, altele — cu speran
ța de a ocupa la sfîrșitul între
cerii un loc cit mai bun.

Una dintre aspirantele la promo
varea în categoria B este Electro- 
putere Craiova, care activează în 
seria Vest. Deși la jumătatea com
petiției craiovenii ocupă locul 5, la 
patru puncte de Metalul Hunedoa
ra, aflat pe primul loc, cei doi an
trenori ai echipei — Ilie Cricitoiu și 
Clement Iordănescu —.sînt încă op
timiști. Intr-o discuție cu antreno
rii respectivi, aceștia ne-au vorbit 
despre pregătirile lotului în vede
rea realizării obiectivului amintit.

— Echipa poate mai mult, — ne-a 
spus ilie Cricitoiu. De aceea am în
ceput antrenamentele de la 5 ianua
rie. Pină acum, s-a lucrat pentru 
îmbunătățirea pregătirii fizice ge
nerale, pentru perfecționarea unor 
procedee tehnice. De asemenea. în 
program am introdus mai multe 
meciuri amicale eu adversari puter
nici. In acest fel, vom putea verifi
ca mai bine potențialul jucătorilor, 
vom cristaliza și omogeniza forma
ția de bază. Dorim ca echipa să 
practice joeuri de bună calitate, 
vrem să crească eficacitatea înain
tașilor.

— Cum participă jucătorii la an
trenamente ?

— Prezența este de sută la sută. 
La toți se observă o preocupare 
deosebită și multă poftă de lucru. 
Mențiuni in plus merită Nicu, Daș- 
cu și Petrescu.

— Pină la primul meci oficial 
mai este puțin timp : cum credeți că 
se va prezenta echipa ?
Pentru noi. sezonul începe la 5 

martie, cînd vom juca cu Universi
tatea Craiova, in cadrul 16-imilor 
„Cupei României”. După cum se 
vede, sorții nu ne-au avantajat. 
Dar, rezultatul partidei nu este sta
bilit dinainte. Cine va fi mai bun 
în acea zi, va cîștiga ! „Cupa” are 
surprizele ei. ..

— Din cine se compune lotul ?
— Pe lingă cei trei jucători amin

tiți, mai contăm pe : Springhel, 
Bădici și Prejbeanu — portari, Nea- 
goie, Popa, Chilom, Florescu, Ga
vrila — fundași, Sterie, Stănescu — 
mijlocași, Stanciu, Țiră, Matei, Res- 
ciuc, Lovin și Anton — înaintași.

v. POMPILIU



SCHIORII ÎN PLINĂ ACTIVITATE COMPETITION ALA I Turneele finale

@ Echipa Brașov I a ciștigat „Cupa regiunilor» 
la fond ® Dan Cristea învingător în concursul 
neoficial al „alpinilor» ® Tractorul Brașov a 

cucerit „Cupa A. S. Armata» la sărituri

1. Tractorul Brașov 1 183,7 p;
2. Dinamo 1 106,3 p; 3. A.S. Ar
mata 1 056,1 p.

• în lipsa unui concurs oficial, 
specialiștii probelor alpine și-au 
disputat două probe, un slalom 
uriaș și unul special, în Poiana 
Brașov (pe Sulinar și, respectiv, 
sub teleferic). în slalomul uriaș

primele trei locuri au fost ocu
pate, în ordine, de Dan Cristea 
(Caraimanul Bușteni), Kurt Gohn 
(Dinamo Brașov) și Gheorghe Bă
lan (A.S.A. Brașov), iar în cel 
special ordinea a fost Dan Cris
tea, Gheorghe Bălan și Kurt Gohn. 
(C. Gruia — coresp. principal).

• Timp de două zile, în con
diții atmosferice deosebit de fa
vorabile și pe o zăpadă excelen
tă, a avut loc la Vatra Dornei 
competiția dotată cu „Cupa re
giunilor" la schi-fond pe echipe 
reprezentative de regiuni. Au luat 
parte regiunile Brașov (cu două 
echipe), Ploiești, Hunedoara, Cluj, 
Mureș-Autonomă Maghiară, Ba
nat și Suceava. După cum era 
de așteptat, victoria i-a revenit 
echipei Brașov I.

Iată cîștigătoni probelor : ju
nioare, 3 km : Maria Drăghici 
(Brașov I) J3,23; juniori, 5 km: 
Victor Fontana (Brașov I) 17,05: 
senioare, 5 km: Ana Clinei (Bra
șov I) 20,31 ; seniori, 10 km: Lu
dovic Bogozi (Mureș-A.M.) 35,26; 
tineret. 10 km: Ion Andrei (Bra
șov I); clasamentul la ștafete : 
3x3 km fete (două junioare și 
o sepioată) 1. Brașov I 40,23; 
2 Suceava 43,20; 3. Brașov II 
43,23: 3 x 5 km juniori: 1. Bra
șov 1 51,50; 2. Suceava 52,35; 
3, Brașov II 53,32 ; 3x5 km se-» 
nsori și tineret (un senior și doi 
tineri): 1. Floiești 52,22; 2. Bra

șov I 53,10; 3. Cluj 57,18. Clasa
ment general pe echipe : 1. Bra
șov I 28 p; 2. Suceava 68 p ; 
3. Ploiești 105 p,- 4. Brașov II 
111 p; 5. Hunedoara 129 p. 
(C. Alexa — coresp. principal și 
P. Șpac — coresp.).

• Trambulina mijlocie din 
Poiana Brașov a găzduit prima 
ediție a „Cupei A.S. Armata" la 
sărituri. Organizarea excelentă și 
vremea admirabilă au contribuit 
la succesul întrecerii. într-adevăr, 
s-au înregistrat numeroase sări
turi de peste 50 de metri. Con
cursul a dat cîștig de' cauză lui 
Anghel Biriș la seniori, lui Du
mitru Lupu la juniori și clubului 
Tractorul Brașov în clasamentul 
pe echipe. Iată rezultatele teh
nice : seniori : 1. Anghel Biriș
(A.S.A.) 221,5 (56+53 m); 2. Ște
fan Burețea (Tractorul) 220,4 
(54+53); 3. Florea Voinea (A.S.A.) 
208,8 (53 + 52); juniori: 1. Dumi
tru Lupu (Dinamo) 220,0 ( 53 + 54); 
2. Vasile Danciu (Tractorul) 207,0 
(47 + 49); 3. Vasile Bîrsan (Trac
torul). 191,4 (45+43); pe echipe:

Colțul specialistului

Am renunțat la coborîre?
->

Calendarul competițiilor cu caracter republican și structura antre
namentelor efectuate de schiorii noștri fruntași mă îndeamnă să scriu 
cîteva rînduri despre cea mai veche dintre probele alpine : coborîrea. 
Se spune despre coborîre că este proba cea mai frumoasă, cea mai 
grea, cea mai pure, că este proba virtuții. Se știe că ea pregătește 
schiorul chiar și pentru celelalte probe. Coborîrea formează și pre
gătește o musculatură 'specifică, dezvoltă echilibrul, oțetește sistemul 
nervos, tonifică curajul, creează obișnuința luării unor decizii rapide, 
în sfîrșit, ea infringe instinctul de conservare din fiecare schior, frica 
de pantă sau de viteză și, în plus, coborîrea... nu plictisește niciodată.

Cu toate acestea, deși sîntem Ier jumătatea sezonului competițional, 
coborîrea a lipsit cu desăvîrșire din competiții, ea fiind considerată 
la antrenamente ca o .cenușăreasă*. Chiar dacă din cauza unor 
condiții speciale de pregătire, a nefuncționcrii mijloacelor mecanizate 
de urcare sau a vîrstei celor ce se pregătesc s-a apreciat de către 
o parte dintre antrenori că din cele trei probe alpine se pot obține 
rezultate bune numai la slaiom special și slalom uriaș, antrenamentele 
de coborîre nu trebuie să lipsească. Chiar și în ideea unei specia
lizări pentru proba de slalom speciol sau cea de slalom uriaș, cobo
rîrea trebuie să fie prezentă in antrenamente, ca o componentă 
specifică de pregătire a schiorului. Și iată de ce.

în tehnica schiului, concepută ca suma tuturor procedeelor utili
zate de schior pentru trînare, ocolire, oprire și echilibrare, unele 
elemente sint concepute pentru viteză și nu sînt aplicabile decît în 
viteză. Sînt elemente pe care schiorul le asimilează și le automati
zează în antrenamente pentru a-și spori eficacitatea generale. Or, 
dacă din conținutul antrenamentului lipsește coborîrea cu elementele 
respective, în mod implicit bagajul tehnic al schiorului respectiv se 
restringe numai la o anumită categorie de procedee, numai la o anumită 
viteză de deplasare. Se stabilește deci un prag limită care nu mai 
permite modificări de adaptare și salturi cclitative în pregătirea spor
tivului. Antrenamentul stereotip, exclusiv pentru slalom special, devine 
excitant obișnuit, cu o valoore care nu mai influențează procesul de 
adoptare a schiorului. De aceea, chior și pentru antrenamentul probei 
de slalom special trebuie făcute coborîri, spre a se asigura o va
riație periodică o excitanților opiimi, condiție esențială a creșterii 
valorii sportive.

Existînd această discordanță între solicitările concursului și con
ținutul pregătirii sportivului în vederea acestor solicitări, avem o ex
plicație, printre altele, a progresului lent, nesemnificativ al unor 
speranțe ale schiului alpin sau plafonarea lor la o anumită va
loare. Așa se explică, de pildă, de ce schiorii scandinavi, benefi
ciarii unor condiții excepționale de pregătire pentru slalom speciol, 
specializați pentru această probă, nu reușesc să facă o «breșă nor
dică* în ierarhia mondială a slalomului. Ei au valoare constantă 
de-a lungul sezonului, dar nu și o curbă ascendentă care să-i aducă 
în frunte la momentul potrivit.

Practicînd coborîrea, schiorul își îmbunătățește aerodinamismul 
și echilibrul. Prin pozițiile de căutare a vitezei (joasă și înaltă) cu
noscute și sub numele de „ou* și, respectiv, „rachetă*, schiorii își 
rezolvă problemele complexe ridicate de echilibrul precar creat de 
denivelările de teren și căutarea vitezei maxime. Datorită coborî- 
riior repetate, schiorii capătă suplețea picioarelor cu ajutorul căreia 
pot traversa denivelările de teren fără modificări esențiale ale pozi
ției centrului de greutate. Spre deosebire de celelalte probe, care 
au o desfășurare mai scurtă în timp, coborîrea prezintă o continui
tate de alunecare mai îndelungată în care este posibilă repetarea 
și, deci, însușirea cu mai mare ușurință a unor procedee tehnice, 
precum și stilizarea unor deprinderi.

Se spune despre marii campioni de schi că „stau bine pe schi", 
ceea ce înseamnă, de fapt, că au căutat și au reușit să adapteze 
calitățile morfo-fiziologice proprii la viteza crescută, că au găsit 
poziția „proprie", cea mai eficace în cadru! datelor tehnice generale. 
Acest lucru se obține însă numai prin alunecare continuă, numai 
printr-un impresionant număr de kilometri de coborîre. în sfîrșit, 
dinrre toate probele alpine, coborîrea este cea care prin calitățile 
ce ie solicită, prin condițiile de desfășurare, prin inițiativa ce o lasă 
schiorului, contribuie în cea mai mare măsură la formarea perso- 
nclită'ii schiorului, la cimentarea temperamentului activ, a spiritului 
ofensiv, calități psihice fără de care nu se poate atinge nivelul ma
rilor performanțe.

late de ce socotesc că este necesară modificarea structurii an- 
trenamentelor schiorilor „alpini" și completarea calendarului com- 
per • orei cu concursuri de coborîri pentru toate categoriile de 
schiori.

prof. MIHAI BARA 
maestru al sportului
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Dan Cristea, dublu învingător în concursul de la Poiana Brașov 
Foto : N. Aurel

ale „Cupei
Sportul popular" 

la handbal
Duminică, la Galați și Timișoara, 

s-au disputat primele partide din ca
drul turneelor finale ale „Cupei 
Sportul popular", competiție rezer
vată echipelor de handbal de țuniori 
și junioare Iată relatările corespon
denților noștri :

GALATI 19 (prin telefon). Jocurile 
etapei inaugurale la junioare s-au în
cheiat cu rezultate scontate, eviden- 
țiindu-se formația Se. sportive nr.' 
1 București. In prima partidă această 
echipă a întrecut la capătul unei fru
moase dispute pe Rapid București cu 
scorul de 8—5 (4—0). în cel de al 
doilea joc, Sc. sportivă Sibiu a învins 
Șc. sportivă Timișoara cu 12—7 (6—3).

Gh. Arsenie — corespondent

TIMIȘOARA 19 (prin telefon). Partide 
echilibrate, cu pasionante răsturnări 
de situații — iată ce a caracterizat 
întrecerile „Cupei Sportul popular» 
la juniori. Primul meci a opus echi
pele Liceului nr. 2 Brașov și Sc. spor
tive Tg. Mureș. Victoria a revenit 
brașovenilor cu scorul de 16—14 (11— 
7). Al doilea joc a fost extrem de 
echilibrat și s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : Dinamo București 
— Șc. sportivă nr. 1 București 18—18 
(12—8).

★
Luni au continuat întrecerile de ju

niori dotate cu „Cupa Sportul popu
lar” la handbal. Iată rezultatele 
registrate : Liceul nr. 2 Brașov- 
Dinamo București 24—16 (11—8) : Șc. 
sp. Tg. Mureș—Șc. sp. nr. 1 Bucu
rești 20—16 (10—7). Turneul se în
cheie marți.

P. Arcan — corespondent principal

CLARKE Șl KEINO ÎNVINȘI 
ÎN CONCURSUL DIN CANADA

Echipele de tenis de masă 
ale României evoluează

Cu prilejul concursului 
internațional de atletism 
pe teren acoperit, desfășu
rat la Vancouver (Cana
da), proba de 1 milă a 
fost ciștigată de Dyrol 
Burleson (S.U.A.) crono
metrat în 4:03,4. Pe locu
rile următoare s-au clasat 
Kay Haswell (Canada) — 
4:03,7 și Dave Roberts 
(S.U.A.) — 4:06.6. De re-

marcat că recordmanul 
mondial, australianul Ron 
Clarke, a ocupat locul 4 
cu timpul de 4:09,9. iar 
Kcino (Kenya) s-a clasat 
pe locul II. Kcino a cîș- 
tigat insă proba de 2 mile 
realizînd 8:36,6.

Ron Clarke a fost învins 
și in precedenta cursă de 
2 mile, susținută cu prile
jul turneului său în A mc-

Concursul internațional
de schi de la Ohcrhoi

rica. La San Francisco, 
Clarke (8:35,7) a pierdut 
în fata Iui Lindgren, cro
nometrat în 8:32,6. La sfâr
șitul cursei de la San Fran
cisco, Clarke a declarat : 
,,A fost unu din cele mai 
slabe comportări pe care 
am avut-o înlr-o probă pe 
teren acoperit. M-am simtit 
foarte 
cursei.
că nu 
tez in

obosit la mijlocul 
asa explicîndu-se 

am putut să sprin- 
ultimul tur“.

la Moscova

de
S. 
alPe

La Moscova sc desfă
șoară campionatele inter
naționale de tenis 
masă ale U. R. S. 
Pentru turneul final 
competiției masculine
echipe s-au calificat 
formațiile U. R. S. S. f 
României, Iugoslaviei și 
Cehoslovaciei. La feminin, 
echipa României a fost in 
vinsă cu 3—2 de forma
ția R. D- Germane.

La Oberhof (R. D. Ger
mană) s-a desfășurat un 
concurs internațional de 
schi fond Ia care au parti
cipat sportivi din Ceho
slovacia, România, Norve
gia, U.R.S.S. și R. D. Ger
mană. Proba de 15 km băr
bați a revenit lui Grimmer 
(R. D. Germană), crono
metrat cu timpul de 56:55. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat norvegienii Harviken 
și Lundemo cu 58:20 și 
respectiv 58:35,4. Dinu Pe
tre (România) a ocupat lo
cul șapte cu 59:36,8. Cursa 
de 10 km femei a fost 
ciștigată de Schmidt (R. D.

Gamoudi învingător 
în crosul de la Tunis

Cea de-a patra ediție a 
„Crosului capitalelor", 
desfășurată la Tunis, a 
revenit cunoscutului atlet 
tunisian Mohamed Ga
moudi- Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Zam- 
mel (Tunisia) și Wolde 
(Etiopia). întrecerea pe 
echipe a revenit atleților 
tunisieni.

G urm ană) cu 45:18. urma
tă de Brizova (U.R.S.S.) 
— 45:35 și Trommcr (R.
D. Germană) — 45:50.
Marcela Leampă (Româ
nia) s-a clasat pe locul opt 
cu timpul de 47:45.

în „C.C.E.“ la volei
Învingînd pe A.Z.S. Var

șovia cu 3—2, în meciul 
retur din sferturile de fi
nală ale „G.C.E." la volei 
masculin, echipa S. K. 
Leipzig s-a calificat pentru 
turul următor al competi
ției. Voleibaliștii din R.D. 
Cerni ană vor întîlni forma-

ția învingătoare în meciul 
care opune echipa Dinamo 
București cîștigă loarei jocu
rilor dintre echipele cam
pioane ale Spaniei și Por
tugaliei.

• Slavia Bratislava — 
Levski Solia (I) 2—3
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S-au tras la sorți grupele 
„Cupei Galea“ la tenis

Echipa României intilnește formația 

R. F. a Germaniei in primul tur

PARIS 20 (Agerpres).— 
La sediul Federației fran
ceze de tenis de la Pa
ris a avut loc stabilirea 
grupelor competiției de 
tenis pentru tineret do
tată cu „Cupa Galea". 
Echipa României va juca 
în grupa de la Praga, a- 
lături de echipele Ceho
slovaciei, R.F. a Germaniei 
și Iugoslaviei. în primul 
meci, echipa României va 
întîlni echipa R.F. a Ger
maniei, iar Iugoslavia va

juca cu Cehoslovacia. Me
ciurile se vor juca intre 27 
și 30 iulie.

Iată întilnirile din cele
lalte grupe: Vught (Olan
da) : Olanda — Spania, 
Belgia—Anglia; San Be
nedetto del Tronto (Italia) 
Ungaria — U.R.S.S. și Ita
lia eu ciștigătoarea grupei 
preliminare de Ia Cham- 
pery, unde vor juca echi
pele Greciei. Luxembur
gului și Elveției; Wroclav 
(Polonia): Polonia — Sue

dia; Franța cu cîștigătoa- _ 
rea grupei preliminare de | 
la Leysin (Elveția), unde 
vor juca echipele R. D. I 
Germane, Bulgariei și ■ 
Austriei. ■

Turneul final, cu parii- | 
ciparea eișiigăioarelor din 
grupe, este programat în- I 
tre 3 și 8 august la Vichy, ■

• Proba de simplu g 
bărbați din cadrul turneu- I 
lui internațional de tenis 
de la Salisbury (S.U.A) a I 
fost ciștigată de Charles 
Pasarell (Porto Rico), care g 
în finală l-a învins cu | 
13—11, 6—2, 2—6, 9—7 pe 
jucătorul american Ar- I 
thur Ashe.
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