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MECI INTERNAȚIONAL 

DE HOCHEI LA 
STOCKHOLM

Dan Chiriac. Intîlnirea re
tur Ccrveno Zname Sofia— 
T.S.K.A. Moscova (20 ianua
rie, la Sofia) va fi condu
să de Ion Petruțiu.

lua în condiții bune micii 
sau... marii patinatori. Pro
gramul este următorul 1 
zilnic între orele 10 și t3, 
16 și 19.

Trei arbitri din țara noas
tră vor conduce întilniri 
internaționale masculine de 
baschet, în cadrul „Cupei 
campionilor europeni". In 
ziua de 13 ianuarie, meciul 
Ț.S.K.A Moscova—Cerveno 
Zname Sofia (tur) va fi ar
bitrat de Lucian VasUescu, 
iar meciul (tot tur) zadar— 
A.E.K. Atena de către dr.

ATLEȚI ROMÂNI INVI
TAT! SĂ CONCUREZE LA 

MOSCOVA

La sfîrșitul lunii ianuarie 
va avea loc la Moscova un 
important concurs atletic 
european, în cadrul pregă
tirilor pe care sportivii de 
pe continentul nostru le 
fac în vederea „europene
lor" de atletism de la Buda
pesta. Organizatorii au in
vitat la întreceri și cîțiva 
atleți români.

se vor iniția în acest s 
schiului. Ați înțeles, de 
ultim capitol se referă h 
țiere care constituie una 
de căpetenie ale comisiei < 
Maramureș.

ARSENE—coresp.

în organizarea clubului 
sportiv orășenesc șl a co
mitetului orășenesc U.T.C, 
duminică se va desfășura 
în Poiana Brașov o mare 
serbare cultural-sportivă.

Pe lingă programele ar
tistice ce vor fl prezentate 
de diferite formații din 
Brașov vor avea loc între
ceri de schi șl săniuțe pen-

PRAGA, 10 
nostru de telex), 
a doua 
național 
chet de 
Italiei a 
ză de proporții, 
partidă extrem de echilL,- 
brată, ea a dispus de re^ 
prezenta tiva R. D. Ger-4 
mane (54—53, la pauză 27-4 
23), care cu o seară înain4 
te învinsese la 20 de punc-4 
te selecționata Cehoslova-» 
ciei.

Echipa Bucureștiului R 
avut de înfruntat formația 
baschetbalistelor ceho-, 
slovace de care a fost îim 
trecută, după un joc spec4 
taculos, cu 60—52 (32—27),

Ieri,- la Stockholm; în*S 
tr-un meci de hochei pa 
gheață, s-au întîlnit echi
pele de tineret ale Suediei 
șl Cehoslovaciei. Victoria a 
revenit hocheiștilor suedezi 
CU 3—1 (0—0, 2—0, 1—1).

VOR ÎNVĂȚĂ 
)E COPII !

DLJMITRU-coresp.i

Incepînd de astăzi, iubito
rii patinajului pot face... 
escală în parcul sportiv 
Dinamo. Pe terenurile de 
tenis a fost amenajat un 
patinoar pe care pot evo-

tru Insigna de polisportiv.’ 
Cu acest prilej tinerii din 
centrul de inițiere al clu
bului sportiv orășenesc ia 
schi vor participa la pri
mul concurs oficial p0 
centru.

C. GRUIA-coresp. reg.

(serviciul 
In ziuai 

a turneului inter-* 
feminin de b as
ia Praga, echipâ 
furnizat o surprl^ 

După o

de elevul de serviciu, după care instructorul va explica teoretic lecția 
în cadrul decorului minunat al complexului turistic Borșa

Foto : A. Neaqu

(Continuare în pag. a 2-a)

Pentru buimăreni a devenit 
să vadă zi de zi pe Dealul 
învățînd să schieze. Ei nu vor

>lea, Adriana Donos 
fila Pinii lie (la gini 
•ăk
r. VASILIU-coresp.

ALTENBERG, 10 (prin te
lefon). Proba de ștafetă 
din cadrul triunghiularului 
internațional de biatlon 
din localitate, care a reunit 
la start echipe' din R. D. 
Germană (două), Suedia și 
România, a prilejuit repre
zentanților noștri o evolu
ție ce confirmă ascenden
ța de formă și de valoare.'

Iată rezultatele tehnice 3
1. R. D. Germană I 2:07,22 ;
2. România (Bărbășescu^ 
Vilmoș, Carabela, Bădescu) 
2:08,53 ; 3. R. D. Germană 
II 2:09,41 • 4. Suedia 2:11,40. 
Ordinea în care sînt trecuți 
reprezentanții noștri este 
aceea a timpurilor mai 
bune realizate în schimbu
rile respective. De sublini
at însă un amănunt care 
i-a impresionat pe specia
liștii prezenți : tragerea. 
Echipa României a lovit 
39 de baloane din 40, cele 
două ale R. D. Germane 
37 șl 36, Iar cea a Suediei 
37. Iar dacă nu se întîmpla 
o greșeală de arbitraj, nici 
Bădescu (autorul singurei 
oenalizări) n-ar fi ratat ba
lonul !

Majoritatea 
a beneficiat 
bun. Ultimul 
de înfruntat 
(n.r. azi) se 
de 20 km, iar miercuri toa
te cele trei formații plea
că spre țara noastră, unda 
sosesc în aceeași zi pentru 
a concura vineri și dumi
nică la triunghiularul de 
la Predeal.

a tineretului

halterofili clin ora- 
istru care se pre- 

pentru viitoarele 
tiții republicane au 
pat la o interesan- 
niune în care s-au 
t șapte noi recor- 
cgionale (trei la șe
ii patru la juniori), 
nil halterofil A- 
ru Dumitrescu (0-
— categ. ușoară a 
t la acest concurs 
-ecorduri regionale 
juniori și 3 de se-
Iată evoluția re

tor : la stilul
— 92.5 kg (v.r. 

kg), la aruncat 
kg (v.r. 122,5 kg) 
ilul celor trei sti- 
5 kg (v.r. 307,5 kg), 
rulea record de ju
ri fost stabilit de 
e Travnic — categ. 
a stilul împins — 
(v.r. 87,5 kg).
i bună pregătire au 
vadă și juniorii P. 
. Seica și T Poto-

In urmă cu un an și-a făcut apariția la 
antrenamentele secției ele atletism a clu
bului „Dinamo" RUXANDRA MARI
NESCU. Profesorul ALEXANDRU STOE- 
NESCU a întrezărit calitățile deosebite 
ale tinerei atlete și a început să se 
ocupe de pregătirea ei.

In concursurile din aer liber ale se
zonului trecut Ruxandra a reușit să se 
impună, fiind considerată ca o alergă
toare cu frumoase perspective. De la 
încheierea activității competiționale și 
pînă acum Ruxandra Marinescu s-a an
trenat cu conștiinciozitate și la prima! 
concurs de sală din acest an a ciștigat 
proba de 50 m, cu timpul de 6,8 sec — 
record personal.

Muncind in continuare cu aceeași se
riozitate, această tinâră va realiza fără 
îndoială performanțe mereu mai bune.

partachiada

misia regională a luat din vreme măsuri 
pentru organizarea centrului de învățare. 
Cel de la Baia Mare nu va fi însă singurul. 
Comisia regională, prin comisiile raionale de 
specialitate, s-a îngrijit dc organizarea cen
trelor de inițiere și în alte localități. La 
Baia Sprie, de exemplu, pîrlia amenajată 
anii trecuți a fost curățată, materialul și 
echipamentul au fost revizuite, iar instruc
torul de schi a și început lecțiile. Aceleași 
preocupări lc-ant constatat și la Vișcul de 
Sus, la Tg. Lăpttș, la Sighet și în comuna 
Șugău unde profesorii de educație fizică 
aduc un aport substanțial în munca dc in
struire a copiilor în domeniul schiului.

Desigur, fiind vorba de, centre, nu poate 
fi omis cel de Ia splendidul complex tu
ristic Borșa din satul Fîntîna. Organizat 
de federația de specialitate, centrul de la 
Borșa și-a început de curînd activitatea sub 
îndrumarea instructorului Anton Barei. 
I-ara văzut pe cei 30 de elevi frumos echi
pați, învățînd corect noțiunile elementare 
ale schiului: coborîrea, ocolirea și frînarea

ARBITRI ROMÂNI
DE BASCHET ÎN „C.C.E."

vedea cît mai 
1 întrecerilor, pe 
înainte de prima

ALTENBERG



Circumstanțe atenuante! Pentru ce?
T rAți văzut sau vizitat vreodată 
(combinatul chimic din Tg. Mureș ? 
,,AZO“, acestea sînt cele trei ini
țiale, sau — pe scurt — denumirea 
sub care e cunoscută frumoasa în
treprindere chimică mureșană — con
struită în anii vieții noastre noi, socia
liste. Așezat pe lunca Mureșului, 
la punctul Cristești, combinatul se 
impune prin linia sa zveltă și mo
dernă, prin instalațiile sale de nivel 
mondial. Aici lucrează peste 1 200 
de oameni : muncitori, tehnicieni, in
gineri, funcționari. Materie primă ? 
Din belșug. Din Mureș se ia apa, din 
aer oxigenul, iar de la Mediaș, prin 
conducte, vine gazul metan. Produsul 
finit, al combinatului, este o- 
pera celor 1 200 de salariați care 
muncesc cu abnegație, dînd viață sar
cinilor de partid privind aproviziona
rea agriculturii noastre socialiste cu 
atît de necesarele îngrășăminte chi
mice.

Am discutat cu oameni din mai 
multe secții. La A.T.M., la secția de 
sinteză, la laborator ca, de altfel, în 
întregul combinat, se lucrează intens, 
cu pasiune. în afară de activitatea 
cotidiană productivă, aria probleme
lor și preocupărilor celor de la 
a,AZO“ este vastă. Teatru, muzică, 
lectură, filatelie, studii, familie. Nu
mai sportul... singur, singurel, nu face 
casă bună cu oamenii muncii de la 
combinatul chimic. Cauza ? Nu pen
tru că lor nu le-ar place sportul, ci 
pentru faptul că asociația sporti
vă constituită în 1963 nu-și trăiește 
viața. Pare paradoxal, dar acesta-i 
adevărul.

Poate unii cititorii, mai ales tîrg- 
mureșeni, vor fi tentați să nu creadă 
sau să-și pună întrebarea : E oare 
posibil ca într-o întreprindere mare 
cum este combinatul mureșean — 
unde media de vîrstă este 40 de ani

— oamenilor să nu le placă sportul?44 
Nu ! Tuturor le place să joace șah 
sau tenis de masa, fotbal sau volei, 
să practice turismul, înotul. De ce 
totuși nu fac acest lucru ? Pentru că 
consiliul asociației sportive este co
mod, nu lucrează, nu colaborează cu 
celelalte organizații de mase (U.T.C., 
sindicat etc), iar acestea din urma 
privesc munca sportivă ca pe o cenu
șăreasă. Din consiliu, doar trei oa
meni (Aurel Florian — președinte, 
ing. Viorel Popescu și D. Citirigă —» 
responsabilul 
nesc să facă 
are doar 100

fînanciar) se mai căz- 
ceva. în rest, asociația 
membri UCFS, toți cu

DIN VIAȚA
ORGANIZAȚIEI NOASTRE

cotizația... neplătită de mai multă 
vreme, iar despre activitate compe- 
tițională, ce să mai vorbim ? Nici 
în cadrul Spartachiadei de iarnă, nici 
pentru Insigna de polisportiv nu 
s-a făcut nimic. Consiliul asociației 
are ceva planuri de muncă dar nu des
fășoară nici o activitate. Nu a fost 
amenajat nici un teren simplu. 
„N-avem voie să construim lîngă 
combinat terenuri simple — ne-a 
declarat un tovarăș. Așteptăm ca la 
vară să se construiască în oraș clu
bul întreprinderii și atunci să vedeți 
activitate !" Vorba aceea : „Lungește 
doamne boala pînă s-o coace poama". 
Să așteptăm construcția clubului și 
pînă atunci oamenii de la combinat 
să se mulțumească ca în ce privește 
activitatea sportivă să se afle în pos
tura de... spectatori. Președintele con-

siliului, tov. Aurel Florian, ne 
nea : „Oamenii iubesc sportul, 
însă n-am făcut tot ce trebuia ca să-i 
mobilizăm, să-i angrenăm într-o acti
vitate cît de cît organizată. Știți, 
avem unele circumstanțe atenuante. 
Combinatul este parțial dat în ex
ploatare, foarte mulți tineri sînt plecați 
la specializare, n-avem o bază ma
terială adecvată, iar cea mai mare 
parte din oamenii noștri șînt angre
nați în procesul de producție"! Cir
cumstanțe atenuante ? Pentru ce ? 
Pentru că există un dezinteres total 
față de munca sportivă ? Pentru că 
de luni și luni consiliul asociației nu 
a prididit să se întîlnească și să 
discute despre activitatea sa ? Pentru 
că la o ședință organizată de consi
liu din toți membrii UCFS nu au ve
nit decît 3—4 ? Dar clubul orășenesc 
ce face ? Unde este sprijinul pe care 
acesta este dator să-l dea ? Tov. Ba
co, care ne-a însoțit la combinat^ ne 
spunea : „Și noi sîntem vinovați. A- 
sociația trebuie ajutată, sprijinită 
mai concret".

Foarte bine, tovarăși de la club. 
Dar pînă acum de ce nu ați făcut-o? 
Ce aveți de gînd să faceți pentru a 
impulsiona activitatea asociației și 
pentru a determina consiliul să facă 
ceva pe linie de sport pentru sala- 
riații combinatului ?

Credem că și conducerea combina
tului trebuie să ia măsurile cores
punzătoare. De asemenea și consiliul 
regional UCFS este dator în a- 
cest sens cu un răspuns. Altfel, 
de fiecare dată cînd consiliul asocia
ției va fi întrebat despre munca 
sîntem siguri că iar sc va spune : 
să facem, tovarăși ! Circumstanțe 
nuanțe. înțelegeți și dv doar. ..“

V. GRĂDINARU

La schi, in munții Maramureșului
(Urmare din pag. 1)

din plug. Era una din primele lecții, 
după care urina selecția in funcție de 
gradul de pregătire inițială și de capa
citatea de însușire a elementelor de teh
nică. Cei mai slabi urmau să lase loc 
altor zeci dc copii pe care i-ani văzut 
chi ar la lecția amintită 
U cei aflați pe schiuri.

republican și Cupa României) și — 
de ce nu ? — pentru a doborî recordul 
trambulinei (85,5 m).

Șl TOTUȘI, SE BATE PASUL 
PE LOC

privind cu

GRIJA PENTRU 
PE PRIMUL

PÎRTII 
PLAN

mai 
de- 

mai 
se-

în Maramureș se află cîteva dintre 
cele mai dificile pîrtii din țară, apre
ciate de altfel de toți schiorii fruntași. 
Nu ne referim, nici la pîrtia școală dc 
la Baia Sprie și nici la pîrtia ușor ac
cesibilă de pe Dealul Florilor, ci la 
pistele de la Izvoare, Mogoșa și Borșa, 

'Unde s-au organizat în ultimii ani și 
cîteva concursuri cu caracter rcptibli- 

'Can. Întrucît federația acordă în conti- 
thiare atenție Maramureșului prin or
ganizarea unor concursuri de amploare, 
demisia regională a apreciat încrederea 

■și trecut la fapte. Mai precis, este 
vorba de crearea unei noi variante a 
jrirtîei de pe Mogoșa, care își va spori 
gradul de dificultate. Noul traseu va 
măsura 2 120 m, cu o diferență dc ni- 

’Vel de 620 m. Pentru antrenamentele 
și concursurile dc slalom special va 
putea fi utilizat și schi-liftul (400 m 
lungime) care a fost complet reparat 
ț>î pus în funcțiune.

JLa Borșa s-au luat măsuri prin 
>iliul raional UCFS Vișeul de Sus 
Iru curățarea celei mai mari și,

bune trambuline de să- 
în plus, a început re
de arbitraj și construi- 
de sprijin pentru urca-

con-
pen-
tot-

Constatărilor pozitive amintite 
sus le aducem completarea că, în 
cursul anilor, regiunea Maramureș, 
precis orașul Baia Mare, a scos o 
rie dc elemente de valoare care s-au
afirmat printre fruntașii acestui sport. 
Este vorba dc Andrei Gorog. fost cam
pion republican de juniori, Edit Șuteu 
și Iolanda Griga, clasate deseori pe pri
mele locuri la concursuri republicane, A- 
lexandru Chiuzbăian, un junior dc un 
real talent ș.a. Dar, ținînd seama de 
condițiile naturale existente, credem că 
realizările sînt departe dc posibilități. 
Și aceasta d intr-o serie de motive su
biective de care ne vom ocupa în rîn- 
durile de mai jos.

Asociațiile sportive sprijină suficient 
dezvoltarea schiului? întrebarea își află 
răspuns cunoscînd că în magazia spor
tivă a asociației Oțelul Baia Mare sînt 
doar trei perechi de schiuri „dc per
formanță**, iar în cca a asociației Voința 
o singură pereche (!?). Iar aceste aso
ciații au cele mai puternice secții de 
schi din regiune... La fiecare apel al 
comisiei regionale, consiliile asociațiilor 
sportive răspund că nu au bani. Nu au 
bani pentru schi, vom completa 
pentru că atunci cînd 
bal...

Dar chiar și atunci 
asociațiile se hotărăsc
schiuri pentru performeri, se constată 
că depozitul magazinului O.C.L. este 
gol. Și nici nu poate fi altfel 
I.C.R.M. livrează unui oraș ca 
Mare, înconjurat de munți și avînd mii 
de iubitori ai schiului, doar 60 (!) de 
perechi dc schiuri dintr-o comandă 
560, făcută încă din toamnă. Jenat că 
în plină iarnă nu are în depozit nici o 
pereche de schiuri, responsabilul maga
zinului de sport, tov. Tiberiu Vâri, ne-a

declarat că cele 60 de perechi s-au 
vîndut ca „pîinca caldă4*. Aceasta în 
vreme ce la Galați schinrile așteaptă 
în vitrină cumpărători încă din sezonul 
trecut ! Să precizăm însă : greșeala 
I.C.R.M.-ului de a livra la Baia Marc 
doar 60 de perechi dc schiuri nu con
stituie o scuză pentru asociațiile spor
tive din localitate. Ele au fost anunțate 
din vreme că vor sosi schiuri, ba, chiar 
mai mult, le-a fost reținut un număr dc 
schiuri. Degeaba însă...

Aflîndu-ne la capitolul lipsuri, nu 
putem trece cu vederea un fapt pe care 
îl considerăm deosebit de grav și de care 
se face vinovată — în primul rînd — 
comisia regională : în regiune nu acti
vează nici un antrenor de schi (!?), ci 
doar 15—16 instructori voluntari. A- 
ceasta deși federația a organizat cu ani 
în urmă 
nori, iar 
structori 
de un an
UCFS. Cît privește absolvenții I.C.F.- 
nlui cu 
din cei 
nu mai

★ ★

a cîștigat turneul de la Rostock

sa,
„Ce 
ate-

Apărarea Științei este străpunsă din nou: Bică (Rapid) aruncă prin evitar 
și înscrie. Fază din jocul Rapid — Știința din „Cupa F.R./l."

Foto : T. Roibu

HANDBAL: Selecționata orașului Bucureșt

ROSTOCK 10 (prin telefon). Tur
neul internațional masculin de hand
bal a luat sfîrșit duminică seara cu 
victoria selecționatei orașului Bucu
rești, care astfel a cucerit pentru a 
doua oară consecutiv trofeul pus în 
joc.

în primele două meciuri (disputate 
sîmbătă și în care a cîștigat cu 17—9 
asupra Lokomotivei Dresda și 19—7 
în fața echipei Oppsal Oslo) repre
zentativa bucureșteană a folosit ur
mătorii jucători (în paranteze numărul ................................. .... ....
lea, 
(2),
ran
(1),

Oppsal. Cu aceasta, selecționata b 
cureșteană și-a încheiat turneul 
R.D.G., un turneu util pentru verif 
carea jucătorilor și încercarea m 
multor formule de echipă.

Luni dimineața, lotul handbaliștil 
români a plecat în R. F. Germană,
Lubeck, unde își va începe turne 
printr-un joc în compania selecți 
natei orașului. La 13 ianuarie 
evolua la Braunschweig, iar apoi 
înttlni echipa clubului Dankersen.

noi,
e vorba de fot-

cînd, în sfîrșit. 
să cumpere ceva

«dată, celei mai 
rituri din țară, 
pararea turnului 
’lea unui grilaj
Cea spre locul de plecare. Datorită hăr
niciei -membrilor asociației sportive 
Bradul din Vișeul de Sus, care se 

■ocupă direct de amenajări, săritorii noș
tri de frunte vor avea la dispoziție con
diții optime pentru a participa la cele 
mai importante competiții (campionatul

Tinere gimnaste sigbișorene la lucru...
Gimnastica, sport alit de îndrăgit 

■de către tineretul nostru școlar, este 
’prezentă, din toamna anului trecut și 
în preocupările elevilor sighișoreni, în 
localitate, a luat ființă, pe lingă Școala 
’sportivă de elevi, o secție de gimnasti- 
‘Că-băieți și fete — în care activează ti- 
meri între 7—11 ani (clasele I—IV).

îndrumați cu pricepere și pasiune de 
către cadre ile specialitate, micii gim- 
turfU din Sighișoara vor putea să se

numeroase cursuri de antre- 
în ultima vreme actualii in- 
puteau participa la cursurile 
(fără frecventă) organizate de

specializarea 
aflați în 
are vreo

schi, nici unul 
regiunea Maramureș 
legătura cu schiul...
★

Scrise mai sus ? DoarConcluzii la cele
una : schiul se poate dezvolta mult mai 
mult în regiunea Maramureș, cu con
diția însă ca munca să fie dusă în mod 
organizat și cu pasiune de toți cei ce 
îndrăgesc acest frumos sport. Tradiția 
schiului maramureșean, ca și zăpada 
care acoperă munții din toamnă pînă-n 
primăvară, obligă 1

de goluri înscrise): Redl și Bogo- 
lacob (9), Marinescu (2), Oțelea 
Nodea, Gruia (2), Hnat (3), Go- 
(3), Nica, Moser (5), Paraschiv 
Costachc II (5) și I. Popescu (4). 

Dintre adversari, Lokomotiv Dresda 
a servit o replică mai dîrză, în spe
cial în prima repriză, cînd scorul s-a 
menținut foarte strîns (min. 16: 6—6; 
de menționat că toate partidele au 
avut o durată de două reprize a 17 
minute și jumătate). Apoi, handba- 
liștii români s-au detașat printr-un 
joc mai bun, spectaculos și eficace.

Duminică, selecționata București a 
avut de înfruntat un partener — H.G. 
Copenhaga — care a jucat foarte ta
re în prima parte a meciului, dar ca
re a cedat î;i fața acțiunilor rapide, 
variate și precise ale jucătorilor bu- 
curcștcni. Aceștia au obținut victoria 
cu 15—9 (5—5) prin golurile marcate 
de Moser și Gruia cîte 4, Oțelea și 
Nica 2, lacob, Goran și Hnat 1. Au 
mai jucat : Redl și Bogolea, Costache 
II și Nodea. Cti această victorie, echi
pa Bucureștiului și-a asigurat primul 
loc în clasament, ținînd seamă și de 
rezultatele celorlalte meciuri: H. G. 
Copenhaga — Empor Rostock 11—10, 
H.G. Copenhaga — Lokomotiv 10—9, 
Empor — Oppsal 10—9, Lokomotiv
— Oppsal 10 — 8, ”
Lokomotiv 11 — 10
— H. G. Copenhaga 
zultatul ultimului joc nu 
influența clasamentul și 
pare, a avut efecte negative 
comportării echipei noastre. Ea 
pierdut jocul cu Empor Rostock 
12—10, după ce a condus la pauză 
cu 8—6 și după o partidă în care a 
evoluat fără prea multă convingere 
în apărare. în schimb, formația gazdă 
s-a mobilizat foarte mult pentru acest 
meci, luptînd cu multă voință pentru 
victorie. Formația noastră: Redl și 
Bogolea. lacob 2, Costache II 1, Ma
rinescu, Nica, Gruia 2, Oțelea 1, Go
ran 1, Moser 2 și Hnat 1. Clasamen
tul final: 1. București; 2. Empor; 3. 
H.G. Copenhaga; 4. Lokomotiv; 5

SE STABILESC NIVELURI 
DIFERITE?

Campionatele regionale de patin 
artistic, rezervate sportivilor bucure 
teni, s-au încheiat cu rezultatele sco 
late. Astfel, Elena Moiș, Beatrice Ilu 
tiu, IV. Belit, D. Sandu și perechile L 
tiția Păcuraru-Radu Ionian și Adria 
Ionescu—Marian Chiosca au cucerit 
fără prea mari eforturi — primele locui 
în clasamentele seniorilor și juniorilol 
în consecință; 
lor nu reclamă comentarii suplimentari 
în ' ■

comportarea concurent

Empor — 
și Oppsal 
15—13. Re
ntai putea 

aceasta, se 
asupra 
” a 

cu

impună atenției și pe plan regional 
(după colegii lor din Brașov și Sibiu) 
și în competițiile republicane — con
cursuri școlare, de copii etc. Ei au toate 
condițiile pentru a realiza acest obiectiv 

Fotoreporterul nostru Ștefan Ciotloș a 
surprins un crîmpei din activitatea ele
velor gimnaste de la S.S.E. Sighișoara: 
un exercițiu la sol, cu elemente de „ar-

de

schimb, sîntem nevoiți să revenii 
asupra unei probleme și anume arh’ 
trajul. Fără doar și poate că arbitrs 
jul s-a îmbunătățit simțitor; aspecte! 
pozitive au fost preponderente în con: 
portarea arbitrilor programați la reccr 
lele „regionale44. S-an înregistrat îns 
și unele lucruri neplăcute, care — p 
bună dreptate — au provocat nemu 
țumiri în rîndurile sportivilor.

Astfel, s-a greșit stabilindu-se nîv< 
luri separate pentru seniori și junior 
Pentru a întări afirmația noastră esl 
suficient să arătăm că întîmplarea a f2 
cut ca aceeași figură de școală să ias 
la sorți și pentru juniori și pentru s< 
niori. Cîțiva dintre primii concurenți a 
desenat-o mai bine decît unii senior 
Și totuși au primit note mai mici. E 
ce ? Oare un elev care în clasa I pr 
mește nota 10 la desen, de pildă, n 
poate să aibă aceeași notă și în clas 
a 11-a ? Și încă ceva : arbitrii, cai 
pînă acum erau extrem de severi, a 
căzut în cealaltă extremă, devenind pre 
darnici. Din discuțiile purtate cu o s< 
rie de sportivi și antrenori care au pa; 
ticipat la unele concursuri intern a ți< 
nale, am tras concluzia că note înti 
5 și 6 primesc concurcnții la „olin 
piade“ și „mondiale**, numărîndu-se p 
degete patinatorii care obțin nota max 
mă (6). Or, la actualele campionate r< 
gionale s-au atribuit note cam mai 
unii seniori și chiar juniori fiind apr< 
ciați cu note peste 5. Să nu uităm c 
la concursul internațional de la Vien, 
la care au luat parte și trei sportivi r< 
mâni, aceștia au fost punctați în jun 
notei 3. Deci să nu creăm ținerile 
noștri patinatori o falsă impresie dej 
pre valoarea lor.

TR. 1OANIȚESCU

De la I. E. B. S.
ai Săptămîna aceasta patinoarul 

„23 August" este deschis pentru 
patinaj public, astfel: astăzi, orele 
16—18 ; joi, orele 17—19 ; sîmbă
tă, orele 17—19 ; duminică, orele 
10—13 și 16—18.

E8 La patinoar funcționează un 
curs de inițiere în patinaj pentru 
copii între 6 și 14 ani. înscrieri la 
patinoar, între orele 10 și 17.



Ponderea factorilor antrenamentului
in instruirea copiilor și juniorilor

Una din problemele care au figurat în recentul instructaj organizat de 
F. R. Fotbal cu antrenorii centrelor de copii și juniori a fost și pre
cizarea ponderii factorilor antrenamentului la copii și juniori pe 

rupe de ani.
Subiectul nu este cu totul nou pentru cei ce se ocupă zi de zi cu 

istruirea și creșterea celor mici, dar reluarea acestei probleme este impusă 
e continua evoluție a jocului de fotbal și în special de nevoia formării 
mpurii la copii a deprinderilor adecvate noii dinamici a jocului de fotbal.

Continua reducere a timpului și 
țiului în care jucătorii trebuie să 
ctueze variatele manevre pentru 
uperarea mingii, pentru inițierea, 
istruirea și finalizarea acțiunilor 
atac, contactul din ce în ce mai 
rvent și mai „forte" cu adversarii 
igă la perfecționarea și îmbogă- 
a neîncetată a bagajului procede- 
r tehnice pe fondul calităților fi- 
■ în continuă dezvoltare (și pro- 
ul acesta este mult ușurat cînd e- 
ă o pregătire de bază asigurată 
timpuriu).
orninctu-se de la această idee, a- 
;ia antrenorilor a fost îndreptată 
> cunoașterea temeinică a meto- 
>r de muncă cu tinerele cadre, 
t fiind că, în general, jucătorul 
ealizează ca senior în funcție de 
mulările din perioadele de pre- 
re inițială și specială.
ocesul de formare a copiilor și 
orilor ca jucători de fotbal, des- 
rat pe parcursul a opt ani și or- 
zat pe grupe de vîrstă, permite 
iecare grupă să treacă succesiv, 
■voluția ei, prin diferite etape: 
la inițiere, dezvoltare, învățare 
e 10, 11 —• 14, 15 ani) la îmbu- 
țire, consolidare, perfecționare 

măiestrie (între 14, 15 — 18

^oarece în fotbalul modern se 
? spre o tehnicitate dusă pînă la 
lozitate, dublată în joc de o ca- 
ate fizică superioară (atletică), 
npune ca, încă din primul an de 
uire organizată, factorii tehnic și 
să aibă în această ordine prio- 

hnica, factor specific jocului de 
1, se formează progresiv în scop 
: (pe fond de dezvoltare fizică 
laterală) în prima etapă (10—15 
și se perfecționează, în întregi- 
în scop tactic (pe fond de pre- 
3 fizică generală și specială) în 
ua etapă (15—18 ani).
nind de la inițierea grupei de 

1 — 12 ani în „tainele" jocului 
tbal (noțiuni de igienă sportivă, 
organizat, sistem, atac-apărare, 

i de joc ș.a.), urmărind corec- 
unor deprinderi (specifice fot- 

îi) greșit formate, cu care co
in din jocurile lor mici, înce- 
instruirea cu învățarea corectă 
icedeelor tehnice de bază (cu 
e picioare), paralel cu dezvol- 
fizică armonioasă, cu accent pe 
onare neuro-musculară, școala 
irii, suplețea, elasticitatea, echi- 
(ca bază a dezvoltării îndemî- 

generale), se creează premisele 
lidării ulterioare a stereotipuri- 
inamicc formate pe parcursul 
or doi ani de instruire.
derea factorului tehnic se men- 
a nivelul anterior și la trece- 
grupa 13—14 ani, acordîndu se 

> atenție sporită factorului fi- 
tvățarea și consolidarea proce- 

tehnice se realizează pe un 
te pregătire și dezvoltare fizică 

multilaterală, ca o treaptă superioară 
pentru evoluția ulterioară a copiilor.

Pe parcursul acestor doi ani apare, 
progresiv, o siguranță crescîndă a 
execuțiilor tehnice in condiții de joc 
(tehnicitate), ca o consecință a con
solidării procedeelor de bază corect 
învățate, a dezvoltării calităților de 
îndemînare în viteză și forță (cores
punzător particularităților de vîrstă) 
și a îmbogățirii cunoștințelor teoreti
ce. în pragul trecerii în grupa de 
15—16 ani, execuția procedeelor teh
nice nu va mai conslitui o problemă. 
Intrarea în posesia mingii, preluarea, 
protejarea și transmiterea mingii se 
execută decontractat, fără preferință 
pentru un picior sau altul, în toate 
manevrele cu mingea începînd să se 
cristalizeze stilul personal al viito
rului fotbalist.

Si în perioada de pregătire specială 
(15—18 ani), factorul tehnic are cea 
mai mare pondere. în prima etapă 
(15—16 ani) se continuă consolidarea 
procedeelor tehnice însușite în eta
pele anterioare. Se îmbunătățește și 
se perfecționează procedeele tehnice 
specifice postului și se urmărește, în
deosebi, perfecționarea procedeelor 
caracteristice fiecărui junior, cu o 
pronunțată notă de finețe și utilitate 
în joc.

Factorului fizic i se acordă, în con
tinuare, o pondere sporită față de 
etapa anterioară. Pregătirea fizică ge
nerală, cu accent pe dezvoltarea ca
lităților de bază (viteză, îndemînare, 
detentă), trebuie să fie, în continuare, 
în atenția antrenorilor.

Pregătirea șt formarea tinerilor ju
cători se desăvîrșește în cadrul pro
cesului de instruire desfășurat pe 
parcursul ultimei etape (17—18 ani). 
Tehnicii, subordonată exclusiv sco
pului jocului, i se va acorda și în 
această etapă o pondere mărită.

Perfecționarea tehnicii la nivelul 
cerințelor fotbalului modern se va

Pregătirile lotului de tineret 
pentru turneul din Italia

După cum s-a mai anunțat .selec
ționata de tineret a României va 
participa în această lună, alături de 
selecționatele similare ale Italiei și 
Austriei, la un turneu internațional 
care se va desfășura în zilele de 22, 
26 și 31 ianuarie în orașele Verona 
și Modena.

Pentru aceste jocuri fotbaliștii ro
mâni își încep pregătirile în ziua de 
12 ianuarie la București, sub condu
cerea antrenorilor Bazil Marian și 
Angelo Ntoulescu. După cum am fost 
informați ei vor folosi pentru acest 
turneu lotul de jucători care a evo
luat recent în partidele susținute în

Iată in fotografia noastră una din selecționatele alcătuită din juniorii pre- 
zenți in vara anului trecut în tabăra de la Mediaș. De la stingă la dreapta 
(sus): antrenorul Dan, Ionescu, Dincuță, Costea, Doboș, Popa, Oprea. 
Cociuban, Fodor, antrenorul Lutz; (jos): Ticușan, Prepurgel, Coman, 

Nicoară, Moldoveanu, Stăncescu, Sciopu, Țegean, antrenorul luhasz
face prin adaptarea procedeelor la 
dinamica sistemului cu patru fundași. 
Deposedarea (fără fault), stăpînirea și 
manevrarea mingii pe spații reduse 
(protejarea fără obstrucție), „un-doi"- 
urile, „triunghiurile", pasa înapoi, 
autopasa, transmiterea mingii prin 
deviere (cu piciorul ori cu capul) și 
în special trasul la poartă din po
ziții dificile și distanțe variabile se 
perfecționează pe un fond de pregă
tire fizică specifică la nivelul senio
rilor. O atenție deosebită se va acor
da dezvoltării capacității de creație, 
întrucît în dinamica jocului actual, în 
care jucătorii se angajează total și 
permanent în lupta sportivă (în spe
cial în fazele decisive) această ca
pacitate constituie un element deter
minant în obținerea victoriei.

Din cele expuse pînă aci, se des
prinde faptul că toate etapele de pre
gătire ale copiilor și juniorilor sînt 
dominate de factorul tehnic. Cu toate 
acestea, nu trebuie trecute cu vede
rea cazurile în care unii copii și ju-

R.F.G., Olanda și Franța .Plecarea în 
Italia urmează să aibă loc în ziua 
de 18 ianuarie. Primul joc al selec
ționatei noastre se desfășoară la Ve
rona cu selecționata Italiei în ziua 
de 22 ianuarie.

In cadrul antrenamentelor ce vor 
avea loc în această scurtă perioadă 
jucătorii noștri vor susține cîteva par
tide de antrenament în compania unor 
echipe din Capitală. Este prevăzut 
și un joc mai „tare" cu fotbaliștii 
Steagului roșu Brașov, care la rîn- 
dul lor se pregătesc pentru meciul 
cu Espanol Barcelona din cadrul 
„Cupei orașelor tîrguri". 

niori prezintă la un moment dat ten
dințe de dezvoltare unilaterală, care 
nedirijate, pot reduce mult potenția
lul lor. Astfel, juniorii Dumitrache 
(Dinamo Buc.), Mustățea (Știința 
Cluj), Dincuță (Petrolul), M. Popescu 
(Rapid), C. Dinu (Tîrgoviște) ș.a. au 
calități tehnico-tactice superioare 
dezvoltării fizice, pe cînd V. Oprea 
(Știința Cluj), Manea (Steaua), Re- 
gep (Știința Timișoara), Birău 
(U.T.A.), Lupulescu (C.S.M.S. Iași) 
ș.a. au calități fizice dezvoltate la un 
nivel superior celor tehnice.

Revenind la caracterul procesului 
de instruire la copii și juniori, tre
buie reținut faptul că întreaga mă
iestrie pedagogică a antrenorilor a- 
cestor categorii de jucători constă în 
capacitatea de manevrare a factori
lor antrenamentului (ca pondere) în 
concordanță cu particularitățile și 
direcția de dezvoltare a acestora. Me
todele, exercițiile și formele de pre
gătire, trebuie alese și folosite de așa 
manieră, îneît în evoluția lor copiii 
și juniorii să însumeze pe parcursul 
formărilor ca jucători calitățile și cu
noștințele necesare fotbalului de mare 
performanță.

Factorul moral și de voință, parte 
integrantă a procesului de instruire, 
prezent în toate formele de pregăti
re cu copiii și juniorii, va sta și el 
permanent în atenția antrenorilor. Zi 
de zi, se va urmări, paralel cu dez
voltarea calităților fizice, tehnico-tac
tice, desăvîrșirea la maximum a spi
ritului de luptă (combativitate) pe un 
fond moral (disciplinar) de cel mai 
înalt nivel.

Cerințele fotbalului nostru, în dru
mul lui spre afirmare pe plan euro
pean, impune situarea factorului mo
ral și de voință ca unul din primele 
obiective ale procesului de creștere 
a noilor cadre.

I. BALANESCU 
antrenor federal

Concursul inîernaiionaî 
de tenis de masă 

de la Sofia '
SOFIA (prin telefon de la cores

pondentul nostru). Competiția inter
națională de tenis de masă s-a înche
iat duminică seara cu victoriile for
mațiilor de seniori și juniori ale Ce
hoslovaciei. Probele individuale au 
revenit tot jucătorilor cehoslovaci.

Iată rezultatele tehnice : echipe ju
niori : Bulgaria I — Bulgaria II 3—2, 
Cehoslovacia — Polonia 3—0, Bul
garia I — R.D. Germană 3—1, Ro
mânia — R.D. Germană 3—1 : Du- 
mitriu — Vater 2—1, Panait — Ulrich
1— 2, Dumitriu, Panait — Vater, 
Ulrich 2—0, Dumitriu — Ulrich 2— 
0. România — Polonia 3—1 : Dumi
triu — Voznița 1—2, Panait — Kna- 
pich 2—1, Dumitriu, Panait — Vozni
ța, Knapich 2— 1, Dumitriu — Knapich
2— 1, Cehoslovacia — Bulgaria II 3— 
0, Polonia — Bulgaria I 3—2, Ceho
slovacia — Bulgaria I 3—1, R. D. 
Germană — Bulgaria II 3—1. Cla
sament : 1. Cehoslovacia 10 p., 2. Ro
mânia 9 p., 3—5 R.D. Germană, Bul
garia I și Polonia cîte 7 p., 6. Bul
garia II 5 p. Echipe seniori : Ceho
slovacia — R.D. Germană 5—1, Polo
nia — Bulgaria II 5—2, Cehoslovacia
— Polonia 5—0, R.D. Germană — 
Bulgaria I 5—2, Cehoslovacia — Ro
mânia 5—0 : Kudrnak — Sentivani 
2—0, Kunz — Demian 2—1, Kolaro- 
viez — Bodea 2—0, Kunz — Senti
vani 2—1, Kudrnak — Bodea 2—0, 
România — Polonia 5—2 : Bodea — 
Skublicki 2—0, Demian — Garczinski
2— 1, Sentivani — Skiblinski 2—0, 
Bodea — Garczinski 2—0, Sentivani — 
Skublicki 0—2, Demian — Skiblinski 
0—2, Sentivani — Garczinski 2—0, 
R.D. Germană — Polonia 5—1, Bul
garia I — Bulgaria II 5—0, Cehoslo
vacia — Bulgaria I 5—1, R.D. Ger
mană — Bulgaria II 5—2. Clasament : 
1. Cehoslovacia 10 p., 2. R.D. Germa
nă 9 p., 3. România 8 p., 4. Bulgaria
I 7 p., 5. Polonia 6 p., 6. Bulgaria II 
5 p.

In cadrul probelor individuale pen
tru seniori, jucătorii români au evo
luat sub posibilități, în special pregă
tirea lor fizică lăsînd de dorit. Mai 
ales Bodea a privit partidele cu multă 
ușurință, în momentele decisive el a 
fost lipsit de voință, a jucat incons
tant. Astfel, Bodea a întrecut în turul
II pe Pornack (R.D. Germană) cu
3— 2, a eliminat apoi în turul III pe 
campionul bulgar P. Velikov tot cu 
3—2, dar a cedat în semifinale la 
Kunz cu 3—1, după ce în setul III 
condusese cu 17—13. De asemenea, 
Sentivani, în meciurile cu prima for
mație a Bulgariei a repurtat trei vic
torii în fața fraților Velikov și a lui 
Kolev. în schimb, la proba de simplu 
seniori, Sentivani a fost învins, sur
prinzător, în turul II de T. Velikov 
cu 3—1. Al treilea concurent român, 
Demian, a fost eliminat în turul I de 
Gheorghiev cu 3—2. Finala probei a 
fost cîștigată de Kudrnak la Kunz cu 
3—1. Alte rezultate : simplu juniori, 
turul I : Dvorjak (Ceh.) — Panait 
2—0, Dumitriu — Markacev (Bulg.) 
2—0, turul II: Fleisinger (Ceh) — 
Dumitriu 2—1, finala : Dvorjak — 
Fleisinger 2—0 ; dublu juniori, turul 
II : Dumitriu, Panait — Vojnița, Kna
pich 2—0, turul III: Dvorjak, Fleisin
ger — Dumitriu, Panait 2—1, finala : 
Dvorjak. Fleisinger — Gheorghiev, 
Spasov 2—0 ; dublu seniori, turul I : 
Demian, Dumitriu — Kolarovicz, Pe
trov 3—1, turul II: Lemke, Vater —

— Bodea, Sentivani 3—2, Viebig, Por
nack — Demian, Dumitriu 3—0, fina
la : Kunz, Kudrnak — Velikov, Veli
kov 3—0.

TOMA HRISTOV

RONOSPORT
entăm participanților programul concursurilor 
port A.3 și B.3 de duminică 16 ianuarie 1966 î 

.’atania — Milan
:oggia — Cagliari 
anerossi — Bologna 
azio — Fiorentina 
ampdoria — Juventus 
pal — Brescia 
orino — Atalanta 
rarese — Roma 
Jessandria — Pro Patria 
adova — Modena 
otenza — Catanzaro 
'enezia — Palermo 
iternazionale — Napoli 
ragerea Pronoexpres de miercuri 12 ianuarie 1966 
a loc la București în sala Clubului Finanțe Bănci, 
ada Doamnei nr. 2, cînd va avea loc și tragerea 
i a autoturismelor oferite la tragerea Revelio-

PRONOEXPRES
e concursului Pronoexpres nr. 1 din 5 ianuarie

joria 1: 2 variante a 37.071 lei 
joria a Il-a; 2 variante a 37.071 lei

Categoria a III-a • 69 variante a 1.203 lei
Categoria a IV-a : 363 variante a 294 lei
Categoria a V-a 1277 variante a 83 lei
Categoria a Vl-a 5466 variante a 27 lei.
Cîte un premiu de 37.071 lei au obținut următorii 

participanți: Kuti Gheorghe din Tg. Mureș, Raimer Vic
tor reg. Maramureș, Zilahi Elisabeta reg. Cluj și Zigan 
Emil reg. Hunedoara.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

OFICIUL NATIONAL DE TURISM
anunță

Sezon permanent la Eforie Nord
Agențiile și filialele O.N.T. au pus în vînzare locuri pentru trata

ment în stațiunea EFORIE NORD, în serii de 18 zile, cu începere din 
24 ianuarie 1966.
• cazare în vile moderne și confortabile, cu încălzire centrală, în 

camere cu 2 paturi sau apartamente prevăzute cu radio și televizor ;

• tratamentele pentru boli reumatismale, ginecologice, ale sistemului 
nervos și respirator se fac în pavilionul ©RÂND, dotat cu instalații 
terapeutice moderne j

0 categoriile și tarifele pentru pensiuni complete, plus tratament, pe zi :
- categoria A - 41 lei
- categoria I — 35 lei
- categoria II — 30 lei

0 tarife reduse la cazare și masă pentru copii pînă la 14 ani.

>0 50% reducere la transportul C.F.R.

Informații și înscrieri la agențiile și filialele O.N.T. din întreaga tară.

———

<
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Holărin importante 
adoptate de Consiliul 

de administrație al F.i.V.B.>

Consiliul de administrație al F.I.V.B. 
(Federația Internațională de Volei), în
trunit la Roma sub președinția d-Iui 
Paul Libaud (Franța), președintele 
F.I.V.B., a luat o serie de hotărîri im
portante. Printre acestea se numără cele 
legate de calificarea pentru J.O. din 
1968 (Mexico) și de numărul echipelor 
participante la J.O., precum și de Cam
pionatele Mondiale care vor avea loc la 
Praga, între 30 august și 12 septem
brie 19(>6.

Astfel, s-a decis ca la J.O. din 1968 
să participe 10 echipe masculine și 6 
feminine, care se vor califica după cum 
urmează: în turneul masculin participă 
Mexic (țară organizatoare), U.R.S.S. și 

■ Cehoslovacia (locurile I și II la J.O. 
din 1964 — Tokio), echipele clasate pe 
primele două locuri la G.M. de la Praga 
din 1966, două echipe din America (Sud 
și Nord) și cite o echipă din Asia, 
Africa și Europa, calificate în campio
natele continentale. (Acolo unde locurile 
ca dau dreptul de calificare sînt ocu
pate de echipe deja calificate, se iau în 
considerare următoarele clasate). In tur
neul olimpic feminin sînt dej'a calificate 
Mexic (organizatoare), Japonia și 
U.R.S.S. (I și II la Tokio), iar alături 
de ele vor lua parte primele trei clasate 
în campionatele lumii ce vor avea loc 
în octombrie 1966 la Lima (Peru).

Iată acum și grupele preliminariilor 
din campionatele mondiale masculine 
(Praga, 1966) : A — Italia, Asia V, 
Iugoslavia, Cehoslovacia, Africa I, R. P. 
Chineză ; B — Franța, U.R.S.S., R. D. 
Germană, Ungaria, S.U.A., Mexic; O 
— ROMÂNIA, Olanda, Asia III, Ame
rica de Sud, Turcia, Polonia; D — Ja
ponia, Bulgaria, Africa II, Africa III, 
Brazilia, Asia IV. Pentru echipele din 
Asia va avea loc Ia Praga, înaintea 
C.M., un turneu de calificare.

înaintea meciurilor cu România și Austria
Corespondentă specială din Italia

Poporul albanez aniversează 
Republicii Populare Albania.

în această perioadă oamenii

astăzi

muncii

20 de ani de la proclamarea

din R. P, Albania au dobindit 
succese în toate domeniile de activitate. Sportul a cunoscut și 
voltare de la an la an. Iată cîteva știri din mișcarea sportivă

el o dez- 
albaneză.

JOAN A PETRESCU

Zilele trecute s-a desfășurat la A- 
rezzo primul antrenament al suscepti
bililor de a face parte din echipa Ita
liei „sub 23 de ani", care — după 
cum se știe — va participa la un tur
neu cu echipele similare ale Româ
niei și Austriei. Calendarul com
petiției se prezintă 
ianuarie, pe stadionul 
din Verona, Austria—România ; 26 ia
nuarie, pe același stadion România— 
Italia; 31 ianuarie, la Modena: Ita
lia—Austria.

La Arezzo, cei 22 de jucători selec
ționați de Tabanelli (antrenorul în
sărcinat cu pregătirea echipei) au fost 
împărțiți în două echipe care au fost 
opuse, fiecare cîte o repriză, forma
ției locale din categoria C. Rezultatul: 
1—0 și 1—0 pentru selecționată.

Firește, nu acest scor interesează 
pe cititorii români, ci criteriile care 
stau la baza alcătuirii echipei. După 
cum se știe, echipele Austriei și 
României au facultatea de a alege 
jucători indiferent de categoria în 
care joacă, cu singura limitare în ceea 
ce privește vîrsta. Italienii, în schimb, 
își limitează selecția la echipe de 
categoria B, avînd — ca o compen
sare — libertatea de a introduce în 
formație un număr de 4 jucători fără 
limită de vîrstă. Așadar, în echipa 

l tării gazdă vor putea juca și fotba- 
1 Iiști născuțl înainte de 1 ianuarie 

1943, dar nu mai mulți de patru.
In ceea ce privește criteriile de a-

astfel: 22
„Bentegodi"

legere a jucătorilor, Tabanelli mi-a 
spus :

;,Am căutat să adun jucătorii cei 
mai in formă la această oră și care 
se încadrează în vîrsta prestabilită. 
A trebuit să țin cont și de timpul re
lativ scurt pe care-1 am Ia dispoziție 
pină Ia turneu și de aceea am adop
tat principiul selecției „pe blocuri", 
adică al mai multor jucători de la a- 
ceeași echipă, ceea ce îmi dă o ga
ranție de omogenitate. Am convocat 
la primul „trial" 22 de jucători, din 
8 echipe. Nucleul de bază l-au furni
zat : Venezia, cu cinci elemente (por
tarul Vincenzi, mijlocașii Neri și Riz- 
zato, atacanții D'Alessi și Bertogna), 
Mantova cu cinci (portarul Zoii, fun
dașii Spanio, Ceccardi și De Paoli, a- 
ripa dreaptă Pelll2zaro), Genoa cu trei 
(fundașii Mancin și Savoia, aripa stin
gă Golin) și Lecco cu doi jucători, 
tandemul atacant Incerti—Bonfanti. 
Din lot mai fac parte Troia, Pereni, 
Baisi ș.a."

In orice caz, acest prim lot este 
susceptibil de remanieri ; să 
cum se vor prezenta lucrurile 
de-al doilea trial, programat 
ianuarie, și la care numărul 
convocați va fi de maximum 18.

Adaug faptul că în Italia acest ex
periment este privit cu mult interes. 
El s-ar putea să fie util și în ceea ce 
privește „marea chemare’-1 pentru 
mondialele de la Londra.

vedem 
la cel 
la 17 
celor

CESARE TRENTINI

• Alături de miile de apartamen
te nod> de școlile, cluburile, teatre
le și cinematografele date în fo
losință în ultimii ani, a crescut, 
de asemenea, numărul bazelor 
sportive simple și al stadioanelor. 
Printre cele mai moderne baze 
sportive din R.P. Albania se nu
mără și Palatul Sporturilor „Par
tizani" din Tirana.

• De Ia 23 de asociații sportive 
cile existau In 1938, R.P, Albania 
numără in prezent peste 1500 de 
asociații sportive in cadrul cărora 
slnt practicate cele mai diferite 
discipline sportive: fotbal, volei, 
călărie, tir ele,

• Un sport mult iubit de tinerii 
din R.P. Albania este alpinismul. 
Elevi, studenți, muncitori, tineri 
din diferite ramuri de activitate 
praictică cu pasiune acest sport

lor ridi
ce în ce

temerar, performanțele 
cîndu-se la un nivel din 
mai bun. Numeroasele escaladări 
întreprinse în afara granițelor tă
rii, în compania unor sportivi din 
alte țări, dovedesc continua dez
voltare șl progresele înregistrate 
de alpiniștii albanezi în ultimii 
ani pe linia desăvîrșirii pregătirii 
lor sportive.

• In anii puterii populare in~R.P. 
Albania turismul a cunoscut o 
dezvoltare continuă. Numeroasele 
locuri pitorești ale tării, stațiuni
le de odihnă și tratament cunosc 
o afluență cresclndă de vizitatori. 
Printre cele mai frecventate locuri 
se numără lacurile de munte de 
la Bura, plajele noii stațiuni Dur- 
res, orașul muzeu Bcrat, stațiunea 
de odihnă Poaradet si altele.

Atletismul este una din cele mai iubite ramuri sportive in Albania, 
tn fotografie, aspect dintr-un concurs desfășura! la Tirana

Bilanț atletic 1965 (I)

Ioana Petrescu printre cele mai 
alergătoare europene

S-sd încheiat un nou an atletic ex
trem ele bogat în întreceri bilaterale, 
competiții și reuniuni de mare amploa
re („Cupa Europei", Universiada), în 
care statisticienii nu au avut o clipă 
de răgaz, fiind nevoiți aproape în fie
care săptămînă să modifice continuu 
listele celor mai buni performeri ai 
anului sau să revizuiască serios ta
belele recordmanilor europeni și mon
diali.

Așa se face că, deși ne-am aflat 
într-un an post-olimpic, cînd campio
nii alergărilor, săriturilor și aruncări
lor își mai îngăduie cîte o perioadă 
de ușoară relaxare, am asistat totuși 
— în special în Europa — la o ava
lanșă de excelente performanțe înre
gistrate mai ales de tinerele atlete (că
rora le-am acordat prioritate în pre
zentarea bilanțurilor anuale). Atenția 
ne-a fost atrasă tot mai des de cuplul 
polonez Kirszenstein — Klobukowska, 
uimitor nu numai prin victoriile nete 
obținute în fața campioanelor olimpice 
Wyomia Tyus și Edith McGuire, dar și 
prin noile recorduri mondiale realizate 
de sprinterele sovietice Galina Mitrohi- 
na, Vera Popkova și Lilita Zagere, sau 
semifondistele Hannelore Suppe și Tija 
Laman, care au realizat un progres 
marcant în acest sezon. A fost deci un 
an al tineretului, în care performere

consacrate (exceptînd pe Ann Packer 
și Maryvonne Dupureur care s-au re
tras din activitatea competițională) cum 
ar fi Galina Popova, Hannelore Raep- 
ke, Dorothy Hyman, Barbara Sobof- 
ta, Daphne Arden, Olga Kazy, Gerda 
Kraan au pierdut teren serios.

Ne bucură îndeosebi faptul că după 
mulți ani, țara noastră reușește să 
aibă, în sfîrșit, o demnă reprezentantă 
în elita sprintului mondial. IOANA 
PETRESCU a realizat un salt deosebit 
în proba de 200 m (locul 4 în Europa 
și 6 în lume), iar dacă își va îmbună
tăți rezistența, ea va putea atinge 
rezultate foarte bune și în proba de 
400 m (55,2 în acest sezon). Din pă
cate însă, cu greu am mai putea face 
o altă remarcă în listele celor mai 
bune atlete din țara noastră. Este a- 
devărat că în rîndul fruntașelor s-au 
aflat nesperat de multe sportive care 
nu au depășit încă vîrsta junioratului, 
dar perspectivele lor de a se impune 
pe plan internațional în acest an sînt 
deocamdată incerte.

Vă vom prezenta așadar, cu 8 luni 
înaintea campionatelor europene, lista 
celor mai bune performere ale conti
nentului, care își anunță candidatura 
la una din medalii și — pentru com
parație — tabelul celor mai bune 
atlete din țara noastră si șansele lor 
la marea întrecere de la Budapesta.

RECORDURILE ROMÂNIEI :
— senioare 11,8 I. Petrescu
— junioare I 12,1 C. Maksay

G. Rădulescu 
A. Beșuan 

junioare II 12,2 A. Besuan
BILANȚ REPUBLICAN 1965 I

100 METRI

RECORD MONDIAL :
11,1 E. Klobukowska (Polonia) 

I Kirszenstein (Polonia) 
W. Tyus (S.U.A.)

1965 
1965 
1965

BILANȚ EUROPEAN 1965 :11,1 ----- “ — . -
11,1
11,4
11,4
11.4 ___ _____ ____  ___ . .
11.4 ( ? ) Tatiana Talîșeva (U.R.S.S.)

11.5 (11,4) Margit Nemeshazy (Ungaria)
11.5 (11.6) Marla Itklna
11.6
11.6
11,6
11,6

(11,3) Eva Klobukowska
(11.5) Irena Kirszenstein
(11.6) Galina Mltrohina
(11.7) Ludmila Samotesova (U R.S.S.)
(11,9) Irina Press (U.R.S.S.)

Talîșeva ~'

(Polonia) 
(Polonia) 
(U.R.S.S.)

(U.R.S.S.)
(11,5) Erika Pollman (R F.G.) 
( — )Elisabeth Gill (Anglia) 
(12.2) “ .............
(12.3)
(12.0)
(11.9)
(11.9)
(12.0)
(11.6)

Janet Simpson (Anglia) 
Ljiljana Fetnjarciei 

(Iugoslavia)
Jill Hall (Anglia)
Elzbieta Kolejwa (Polonia) 
Vera Popkova (U.R.S.S.) 
Ingrid Becker (R.F G.) 
Renata Latse (U.R.S.S.) 
Galina Suharkova (U.RS.S.) 
Vera Krepkina (U.R.S.S.).

BILANȚ EUROPEAN 1965 î
1959 
1958
1964
1965
1961

(U.R.S.S.)

11,8 (11,9) Ioana Petrescu (Rapid)
12,0 ( —) Viorica Viscopoleanu (Steaua) 
12,1=1(12,4) Ana Besuan (Știința Cluj) 
12,2*(12,6) Sanda Anghelescu (Viitorul) 
12,2=1(12.5) Aura Petrescu (S.S E. II)
12.2 (12,1) Ecaterina Cheșu-Nourescu

(Metalul)
12.2 (12,0) Crista Mesaros (Banatul) 
12.3=1(12,4) Victoria Tocilă (Progresul) 
12,3’1(12,6) Anca Gheorghe (Știința Găesti) 
12,3*(12,9) Viorica Dinu (Știința C -lung)

52,9 (53,0) Marla Itklna
53,5 (55,7) Lilita Zagere (U.R.S.S.)
53.7 (55,9) Hilde Slaman..Doorn (Olanda)
53.8 (54,2) Gertrud Schmidt (R.D.G.)
54.1 (53,8) Joy Grieveson (Anglia)
54.2 (55,9) - ' - — - • .............
54,2 (55,0)
54,4 ( — )
54,4 (55,1)
54,5 (55,5)

Deirde Watkinson (Anglia)
Genia Marocikina (U.R.S.S.)
Berit Berlhelsen (Norvegia). 
Libuse Eichlerova

(Cehoslovacia)
Zinaida Padșeva (U.R.S.S.)

RECORDURILE
— senioare
— junioare I
— junioare II
BILANȚ

200 METRI

RECORD MONDIAL î
22,7 I. Kirszenstein (Polonia)

BILANȚ
22.7
23,0
23,5
23,5

(23 1)
(24,5) 
( -) (24,2)
(24.4)
(23.3)
(23.6)
(24.1)
(24.1)
(24.6)

1965

ROMÂNIEI •
54.9 Al. Sicoe

57,2 El. Ionescu
59,1 El. Baclu

REPUBLICAN 1965 :

EUROPEAN 1965 s
Irena Kirszenstein (Polonia) 
Eva Klobukowska (Polonia) 
Vera Popkova (U.R.S.S.) 
IOANA PETRESCU

(ROMANIA) 
Ingrid Becker (R.F.G.) 
Ludmila Samotesova (U.R.S.S.) 
Janet Simpson (Anglia) 
Maureen Tranter (Anglia) 
Margit Nemeshazy (Ungaria) 
Libuse Eichlerova

(Cehoslovacia) 
Raisa Olonțova (U.R.S.S.) 
Renata Latse (U.R.S.S.)

23.8 (24,5)
23.8 (24,3)
RECORDURILE ROMÂNIEI l

— senioare 23,5 I. Petrescu
— junioare I 25.2 I. Luță
— junioare II 25.5 I. Luță

A. Besuan

1965
1955
1954
1961

BILANȚ REPUBLICAN 1965 i
23,5 (24,2) Ioana Petrescu (Rapid)
24,4 (24,7) Ecaterina Nourescu (Metalul) 
25,3=i( —) Ana Beșuan (Stiinta Cluj) 
25,3*(26,1) “ -------
25,3 (24,9)
25,5‘(26,4)
25,6‘(26,5)
25.7 (
25.8 ( — ) Viorica Viscopoleanu 
25,9=1(27,1) Viorica Dinu (Știința C-lung).

Eva Mesaroș (S.S.E. Oradea) 
Crista Mesaroș (Banatul)
Elena Ionescu (Construe. Buc.) 
Mariana Goth (S.S.E. Deva)

) Elena Paveliuc (C S.M.S. Iași)
(Steaua)

400 METRI

RECORD MONDIAL :
51,9 Sin Kim Dan (R.P.D. Coreeană) 1962
RECORD EUROPEAN:
52,2 A. Packer (Anglia) 1964

1955
1965
1961

55.2 (57,2)
56.2 (56,7)
56,8 (55,4)
57,2»(59,2)
57.7-(60,l) Claudia lacob (Prog. Buc.)
57.7 (60.5) — - - ' - - -
57.8 (58,7)
57,9*(50,1)

Ioana Petrescu (Rapid) 
Ecaterina Nourescu (Metalul) 
Florentina Stancu (Steaua) 
Elena Ionescu (Constructorul)

58,0 (57,8)
58,4 (58,9)

RECORD
2:01,1 A.

Elisabeta Teodorof (Dinamo) 
Viorica Gabor (Dinamo Brașov) 
Elisabeta Baciu

(Șc. Sp. UCFS Roman) 
Leontina Frunză (Rapid). 
Ileana Silai (C.S.M. Cluj)

800 METRI
MONDIAL :
Packer (Anglia)
EUROPEAN 1965 :

1964

BILANȚ
2:04,3 (2:10,7) Hannelore Supne (R.D.G.) 
2:04,6(2:13,8)"' ‘ ------ --
2:04,7 (2:03,9) 
2:04,9 (2:03,5) 
2:05,0 (2:04,2) Vera
2:05,3 (2:04,8) Ann Smith (Anglia)
2:05.9 (2:07,0) Tamara Dunaiskaia

(U.R.S.S.) 
2:06, (2:04,0) Tamara Dmitreva (U.R.S.S.) 
2:06,2 (2:03,7) Zoia Skobțova (U R.S.S.) 
2:06.2 (2:04,1) Laine Erik (U.R.S.S.).
RECORDURILE ROMÂNIEI :

Ilja Laman (Olanda)
Antje Gleichfeld (R.F.G.) 
Z.-mzsa Nagy (Ungaria)

Muhanova (U.R.S.S)

— senioare 2:06,8 FI. Grecescu
— junioare I 2:10,4 CI. lacob
— junioare II 2:14.2 El. Baciu

1961 
1965 
1964

BILANȚ REPUBLICAN 1965 !
2:09,2 ( — ) Fiorentina Stancu (Steaua) 
2:09,5 (2:11,0) Leontina Frunză (Rapid! 
2:09,5 (2:12,7) Viorica Gabor (Dinamo Bv). 
2:10,2 (2:09,1) Elisabeta Teodorof (Dinamo) 
2:10,4*(2:19,5) Claudia lacob (Progresul) 
2:12,5*(2:14,2) Elisabeta Baciu

(Sc. Sp. UCFS Roman) 
2:13,9 ( — ) Ileana Silai (C.S.M Cluj) 
2:15,0 (2:14,7) Irina Miklos (CSO B. Mare) 
2:15,7 (2:18,2) Elisabeta Bucur (Steaua) 
2:16,8*(2:18,6) Gherghina Moldovan 

(Mureșul)
Intre paranteze — rezultatul din 1964

• = junioară

PE SCURT
PARIS. Concursul internațional d I 

spadă pentru trofeul „Rene MonaP® 
a fost cîștigat de maghiarul GyozM 
Kulcsar. care în finală a dispus cB 
scorul de 5—4 de compatriotul 6ă® 
Arpad Barany. In semifinale, Kulcsa 
l-a eliminat cu 5—4 pe Francoi 
Jeanne (Franța), iar Barany l-a între 
cut cu scorul de 5—3 pe Brodi . 
(Franța).

MELBOURNE. Federația australiaM 
nă de tenis de masă a anunțat ofi H 
cial că a început pregătirile In vede® 
rea campionatelor mondiale care vcH 
avea loc în aprilie 1967 la Melbourne 
Pină mai zilele trecute era probleme I 
tică organizarea celei de a 29-a ed 
ții a campionatelor de către federali I 
australiană, aceasta pentru că nu 
garanta viza de intrare tuturor part 
cipanjilor. Un purtător de cuvînt < 
oficialităților sportive australiene 
făcut însă cunoscut că toți 
panții vor beneficia la timp 
necesara,

MOSCOVA. Recordmanul 
la săritura în înălțime, Valeri 
a sărbătorit Anul Nou acasă, în mi' 
locul familiei sale. După cîteva zi® 
petrecute acasă, Brumei a revenit.? 
clinica unde a suferit intervenția ch 
rurgic-ală în urma gravului accidei 
de motocicletă. In prezent, BrumJ 
urmează lin ultim tratament, stare' 
sănătății sale fiind bună. Medicii cai 
l-au îngrijit declară că Brumei își x, 
putea relua antrenamentele probat» 
la sfîrșitul anului.

LEIPZIG. Turneul de calificare pe 
tru finala campionatului european c 
baschet la juniori a fost cîștigat c 
echipa Cehoslovaciei. In meciul dec 
siv tinerii baschetbaliști cehoslova 
au dispus la capătul linei partide 
chilibrate de selecționata R.D. Germ 
ne cu scorul de 63—61 (23—27). 
urma acestei victorii reprezentativ 
Cehoslovaciei s-a calificat pentru I 
nala campionatului european 
va desfășura în luna august în

PERTH. A luat sfîrșit turneul 
național de tenis de cîmp 
Perth. In finala probei de simplu mă 
culin jucătorul negru Arthur Asl 
(S.U.A.) l-a învins cu 3—6, 6—2, 6— 
6—4 pe Cliff Richey (S.U.A.). La f 
minin, primul loc a fost ocupat < 
Margaret Smith ^Australia) înving 
toare cu 6—4, 6—2 în jocul cu Nani 
Richey (S.U.A.).

pârtie 
de viz

mondij 
Brume

ce I 
Itali
inie 
de
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