
Azi, la Predeal,

Cursa de 20 km 
n triunghiularul de biatlon 
nânia-R. D. Germană-Suedia
sDEAL 18 (prin te- 
de la trimisul nos- 
Participanții la in
ia internaționala de 
n dintre reprezen- 
le României, R. D. 
ine și Suediei, so- 
iercuri seară în Io
te, au și efectuat 
•sul dimineții zilei 
i un antrenament 
>modare cu pîrtia și 
nul. Condițiile nu 
st însă prea favo- 

Lapovița (de fapt, 
>e ploaie) a îngreu- 
îlt zăpada, iar vîn- 
eși nu prea puter- 
stînjenit și el des- 

rea antrenamentu- 
hiar și în aceste 
ii, schiorii din 
. și Suedia au putut 
i însă calitatea pîr- 
e referim la varia- 
traseu și la gradul 
icultate) și a 
i din Valea

Alții au venit în 
oastră cu cele mai 
schipe care, ca și 

țării noastre, se 
^sc pentru cărn
ii mondial de la 
-ch - Partenkirchen. 
Secționata R. D. 
ne nu lipsește, de 
binecunoscutul E- 
clmabel, cîștigăto* 
mei manșe a tfi-

unghiularului, desfășurată 
la Altenberg. In vîrstă de 
28 de ani, el dste cel 
mai experimentat bia- 
tlonist din formația R.D. 
Germane, urmat de Giin- 
ther (24 de ani) și un 
alt concurent cunoscut, 
Koschka (22 ani). Lotul 
este completat de tinerii 
Hofman (21 ani) și Schtit- 
tmann (19 ani).

O bună impresie au 
lăsat-o la antrenamentul 
de azi (n.r. ieri) și schio
rii suedezi Eriksson, Ols
son, Johansson, Johan 
Petrusson și Oile Petrus- 
son.

Cît privește echipa ro 
mână, componența ei nu 
a fost încă definitivată, 
deoarece Constantin Ca- 
rabela, care a fost acci
dentat în timpul concursu
lui de la Altenberg, nu 
este complet refăcut. Cei
lalți membri -ai lotului 
nostru sînt Gh. Vilmoș, 
N. Bărbășescu, Gh. Cîm- 
poia șl Gh. Bădescu.

Prima probă a con
cursului — cursa indivi
duală de 20 km — se 
desfășoară vineri la ora 
10, urmînd ca duminică 
lă ora 10,30 să se dispu
te ștafeta 4x7,5 km.

G. RUSSU-ȘIRIANU
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ACTUALITĂȚI
CONCURS DE ATLETISM 

ÎN CAPiTALA

Comisia de atletism a orașului Bucu
rești organizează, sîmbătă (de la ora 
16,30) și dumi.ncă (de la ora 8.301. un 
concurs rezervat atleților juniori-mici și 
mari și copiilor. Sîmbătă vor avea Ioc 
și probele de seniori—prăjina și triplul. 
Concursul este programat In sala Flo- 
reasca n.

ARBITRII - LA START I

îmbunătățirea procesului de instruire

Colegiul arbitrilor rtc fotbal din orașul 
București anunță pe toți arbitrii de cate
gorie republicană din Capitală că antre
namentele de pregătire fizică vor începe 
duminică 16 ianuarie, ora 8 dimineața, 

in sala Constructorul (fostă Re
colta) din șoseaua Iancului nr. 
130 (Tramvai 13, 
84, 85, 89).

Arbitrii îșl vor 
pament de sport.

14, troleibuz

aduce echl-

o preocupare zilnică
CURS DE ÎNOT

MAI MICI
PENTRU CEI 
ELEVI...

tn central atenției
■I

metode noi de pregătire
După ce intr-un material precedent ne am

— punctualitatea și prezența sportivilor la 
continuăm astăzi cu un al doilea aspect, deosebit de 
grație cărora antrenorii noștri se străduiesc să 
gătire a sportivilor și a nivelului performanțelor lor.

Mulțl sînt Cei care caută să introducă metode noi, cit mai eficiente în munca de antrenament și 
roadele nu întîrzie să apară. în rîndurile de față dăm cuvîntul unui antrenor de natațle, care ne împărtă
șește din experiența sa în

ocupat de un prim aspect al procesului de instruire 
antrenamentele cîtorva secții fruntașe din Brașov, ■*—, 
important și anume promovarea metodelor noi, 

Contribuie cit mai mult la ridicarea gradului de pre-

această direcție.

Din inițiativa conducerii Șco
lii Sportive de elevi nr. 2 din 
Capitală, catedra de natațle 
(antrenor Al. Satmari) a orga
nizat un curs de înot pentru 
elevii din clasele I ale școli
lor generale de 8 ani. Cursul, 
care se desfășoară la bazinul 
acoperit amenajat în incinta 
școlii generale nr. Șl din raio
nul 23 August, se bucură de o 
largă participare. Printre cel 
prezenți la lecțiile de desci
frare a „abc-ului natatiei se 
află elevi de la școlile generale 
nr. 46, 51, 52 și 64. .

PREGĂTIRILE ECHIPEI DE 
TINERET

Tn vederea turneului din ita
lia, unde Va pleca peste ctteva 
zile, echipa națională de tine
ret se pregătește sub îndruma
rea antrenorilor Baril Marian 
Si prof. Angelo NIculcscu. Teri, 
membrii lotului ira luat parte 
la un antrenament cu prilejui 
căruia s-au făcut ș! exerciții 
tehnlco-tactice. Duminică. e- 
chipa de tineret va înttlnl m 
Capitală formația brașovean» 
Steagul roșu care se pregă
tește șl ea pentru meciurile cu 
Espanol Barcelona.

Tn lotul echipei de tineret 
sînt următorii 17 jucători : 
Constantlnescu, Niculescu, Săt- 
măreanu, BOc, Grăjdeanu, Mo
canii, stoenescu, Deleanu, Ste- 
făneseu, Dobrin, Matei, Frătilă, 
Libardl. Cuperman. Naghi, 
Stoiceseu, Moldoveana.

ÎNTRECERI DE VOLEI 
Șl DE GIMNASTICA

Au luat sftrșlt întrecerile de 
volei șl de gimnastică organi
zate de consiliul orășenesc 
UCFS Buzău. întrecerile de 
volei — la băieți — au fost do
minate de echipele Chimia șl 
S.S.E., care și-au disputat în- 
tîletatea în cadrul unei finale 
(scor : 3—1 In favoarea primei 
echipe), iar la fete a clștlgat 
formația S.S.E.

Lă concursul de gimnastică o 
comportare frumoasă au avut 
echipele S.S.E., Liceul nri 1 șl 
Școala generală de 8 ani.

REZULTATE IMEDIATE

după

MARIN DUMITRU-coresp.(Continuate in pag. a 2-a)

intr-adevăr, cil 
această probii.

prof. CRISTIAN VLADUȚA 
antrenor la Dinamo București

UN EXPERIMENT CU

TENTATIVE

CUPA A CAMPIONILOR EUROPENI"!I" LA NOUA

obiectiv- al

(Continuare’in-'pag. a- 2-a)

acest 10,3 
fi cel mal

VOLEIBALIȘTII RAPIDULUI:

îri ofensivă. După atacul pe care l-a finalizat Nicolau, mingea respinsă 
jul dindmoviștilor este așteptată în terenul feroviarilor de Drăgan, Costi- 

nescu și Grigorovici, atenți' la dublaj
Foto : $t. CiOfloș

viul nostru 
____________ !

— irt ordine cro-
— dintfe' marile 
voleibaiisticfc in*

le ale anului, 
mpîon'tîor curo* 
ine din ce în. ce 
atenția. Aceasta, 

măsură .ec. se 
ti a de 22 iantia-
• de . ^începere a 
de fîrrâiă,cel

al . Jnirecetii.
• ta . maxifnă,1. a

— unăUf.iri îii; 
iubitorilor.* dp. 

î normal s-o ;a- 
țpteâ tuturor, - cei 
diixel, sportivii, 
înscrise în edi- 
î. Iar primii iu
da, bineînțeles,
RAPID BUCII- 

derii „C.C.EA 
așa este, după 

confirmat antre-

norul rapldiștilor, maestrul 
sportului, dr. JEAN PO- 
NOVA.

-— Cum ar putea fi alt
fel ? Doar avem de apă
rat, un prestigiu care nu-i 
numai al echipei și-al clu
bului sportiv Rapid, ci și 
al voleiului românesc !,<, 
Intrăm în luptă mai târziu, 
iri sferturile de finală, 
care, se vor desfășura în
tre r» și .19 martie.

- Pînă atunci ?
—- Paralel cu -pregătirea 

din cadrul antrenamente
lor. ne document te- 

_meinic. asupra celor- petre
cute. în meciurile cure 
trebuie să ne desemneze' 
.viitoriir adversari și asupra 
jociifiii prestat de even- 
țiKilii noștri nponenti. în- 
ririgătoarăa dintre- Mladost 
Zagreb ■ ■ și Galatasaray

Istanbul va fi adversara 
noastră în optimi, învin
gi nd,...

-— Vă îndoiți?
— N-avem voie să ne 

desconsideram adversarii! 
N-am făcut-o niciodată... 
Deci, învingînd, ne vom 
întâlni, pentru a intra în 
semifinale, după toate pro
babilitățile, cu Ț.S.K.A. 
Moscova, din al cărei lot 
nu lipsesc campionii olim-r 
pici Ccsnohov, Mondza* 
lewski, Kovalenko, Buro
bin, Voshoboinikov, Sibi- 
riakov și nici nu mai pu
țin reputații Iakovlev, Kli- 
glier, ■■ Adamov si Gha--

Interviu luat de 
CONSTANTIN FAUR

La începutul lunii octombrie a 
lui 1964 am început activitatea 
instruire la bazinul acoperit, avînd 
un efectiv de 30 de copii selecționați 
in perioada 1 august—15 septembrie, 
în activitatea de selecționare a aces
tor copii (media vîrstei — 9 ani) am 
ținut seama, în primul rînd, nu ele 
corectitudinea execuției mișcărilor, ci 
de dezvoltarea fizică, de bagajul de
prinderilor motrice pe care le aveau, 
de capacitatea de a rezista efortului 
impus de activitatea sportivă de per
formanță.

în munca de Învățare a procedeelor 
de înot am folosit o metodă nouă 
pentru natația noastră, care a con
stat din însușirea concomitentă a 
celor patru procedee de înot în nu
mai 10 săptămîni, respectiv în 30 de

ami
de

lecții efectuate conform cerințelor de 
concurs, adică în condițiile -înotului 
în viteză. Precizez că de obicei pe
rioada de învățare și perfecționare 
durează 2—3 ăiii Și de-abia
aceea copiii încep antrenamentele 
propfiti-zîsă. Noul în metoda folosită 
de mine 
ment’elor 
procedee 
Câliică a
criteriul tehnic. Caracteristic este re
gimul dd lucru în câre a fost apli
cată această metodă și care a avut 
drept scop dobîndirea tehnicii c-elor

a constat în gruparea ele- 
componente ale Celor patru 
după caracteristica biome- 

mișcărilor în apă, nu după

Cred eă am socotit bine, 
îfitr-adevăr, „fișa tehnică" 
îmi confirmă că âtuhcl 
cînd Moina alerga, la Pre
deal, acel invulnerabil 10,4, 
tînărul căruia i-anl solici
tat acttm Un jntervîM de 
Sezon se pregătea pentru 
primul său drum la... gră
diniță.

îi amintesc Iul Gheorghe 
Zamfirescu că de-a lunci 
au trecut aproape două
zeci de ani șl eă recordul 
lui „Moci“ — c drept... clă
tinat de 3 ori — n-a fost 
încă întrecut.

— Ifl ’64, după cum știți, 
am fost aproape, Pcmm 
miile, 10,3 înseamnă marea/ 
tentativă. N-am renunțat și 
cred Că îfi acest an voi 
smulge crOflometruTnl acea 
prețioasă zecime de se
cundă.

Cu toată inflexibilitatea 
el. matematica prii e iu ieste 
adesea raportări strict in
dividuale, aparent mult de
viate din albia statornică 
de veacuri a legilor și teo
remelor. Așa că nu ne sur
prinde completarea...

— O zecime de secundă 
înseamnă, de fapt, un me
tru,., uiu singur pas. Dacă-l 
voi face, cîșttg... 6n— 70 de 
locuri în clasamentul celor 
mai bune performanțe 
mondiale.

— Așadar, recordul lui 
Moina — egalat dc trei, ori 
la majorat— ar putea ff co
rectat în cel de al- 20-lea 
an de existentă ?

— Am să încerc. Cu mai 
multă convingere și ambi
ție ea orieînd.

—E singurul 
anului?

— Nu. Visez 
pentru că ar 
bun rezultat al probei din 
întreaga istorie a atletismu
lui* nostru. La Mexico cred 
Insă că va fi nevoie ^de. 10,2 
pentru... semifinale. Așa 
că, voi încerca afirmarea 
și în alte probe.

La 200 m ? , ..
— Da, gi aici,' tot de o

zecime de secundă c vorba. 
Recordul lui Jurcă — 20.9 
în 1961 — poate fi îmbună
tățit. Do altfel, pentru „eu
ropenele”’ de Ia Budapesta 
mă pregătesc să concurez
la 200 m și sper ca pini 
atunci, atttrlci, sau după 
aceea, să Cobor sttb 21,0. 
Știu însă că și așa voi fi 
tot Ia Începutul drumului 
Spre... Ciudad de Mexico.

— poate că la 400 m ?
— Sînt, 

girului la ----------
Este, cred, marea țansă. Pri 
melc obstacole — perfor
manțele realizate de V 
senmayer, Sudrlgean 
Savel.

îmi amintesc că așa n 
noscut consacrarea și 
lonezul Andrjez Badenski. 
Cea mai bună performanță 
ta 100 m : 10,4. rin rezultat 
cu care. însă abia intri în 
primii... o sută de sprinteri 
din lume. Șl atunci s-a a- 
liniat Ia startul probelor de 
400. In 1964. la Tokio. An
drjez Badenski a clștlgat 
medalia de bronz și titlul 
de cel mai bun alergător 
de 400 m din Europa.

— Oricum, am să fug de. . 
mediocritate. îmi mărturi
sește Zamfirescu. Voi face, 
pentru .aceasta, fotul 1

— Alte „tentative” ?
— Examentitl de maturi

tate și admiterea la Institu
tul de Cultură Fizică.

II r”aau &e Zamfirescu 
colegilor ci< care* continuă 
aprinsele discuții despre 
chimizarea metanului șl po
ezia bacovianfi, Concursul 
do la Flornasca s-a termi
nat. Afară, zăn.sda prăfu-. 
ieste șoseaua. Mai este des
tulă vreme ntnă la retntîl- 
nirea cu pista- -de zgură a 
stadionului. Da,r, cred. că 
este bine că. de pe acum, 
Zamfirescu se- gindește la 
recordul. lui Moina și la 
cele ale lui Jurcă. 'sudrl- 
gean etc.- Și. poate la fi
nala de la Ciudad de Me-

■ xjco...

D. GÎRLEȘTEÂNti

Handbalistele Rapidului pe locul 3 
în turneul de la Frankfurt pe Oder

Miercuri seară s-a îna
poiat din R. D. Germană 
echipă feminină de hand
bal a ' clubului Rapid 
București, care a partici
pat lă turneul internațio
nal de. la Frankfurt pe 
Oder, turneu . cîștigat de 
fptiiiății' daneză *H. G.

Hălsingor. Rapid s-a cla
sat pe locul 3, învingînd 
pe Lokomotiv. Rangsdorf 
cu 7—-5. în serie, Rapid 
a dispus pe rînd de Hăl- 
loren Halle cu 7—5 și de. 
Jednota Trencin cu 3—2, 
dar a pierdut cu 16—7 în 
față edhipei S. ,C.'Leipzig.



CARNET COMPETIȚIONAL

SCHI: Pe pîrtii, la început de sezon HANDBAL: Cifre care dau de gînd
70 DE SCHIORI REȘIȚENI AU PAR

TICIPAT PE PÎRTIILE SEMENICU- 
LUI la concursul de inaugurare a 
sezonului. Probele de fond au fost do
minate de reprezentanții Ș.S.E. și ai 
A. S. Olimpia, iar cursele de slalom 
uriaș de cei ai C.S.M.-ului. Iată pri
mii clasați: fond 10 km seniori: 1. 
V. Ionescu, 2. Radu Guban (ambii O- 
limpia), 5 km juniori cat. I: 1. Val. 
Haidu, 2. I. Constantin (ambii Olim
pia), 3 km juniori cat. a II-a: 1. I. 
Epure, 2. I. Adam (ambii S.S.E.), 5. 
km junioare cat. 1: 1. Eugenia Mar
ton, 2. Maria Dănoiu (ambele S.S.E.), 
junioare cat. a II-a: 1. Gertrude 
Karletz, 2. Doina Tulbureanu (ambele
5.5. E.); slalom uriaș seniori: 1. Tr. 
Suciu, 2. H. Krubl (ambii C.S.M.), 
juniori cat. 1: 1. I. Sucic, 2, I- Raab 
(ambii S.S.E.), juniori cat. a II-a: 1. 
O. Lungu, 2. H. Konecsni (ambii
5.5. E.), senioare: 1. Rozalia Letalik 
(C.S.M.), junioare cat. 1: 1. Mariana 
Trestian (S.S.E.), junioare cat. a II-a : 
1. Brigite Seidl (S.S.E.). (I. PLĂVAN 
coresp.l.

PÎRTIA DE LA MOGOȘA a găz
duit concursul de deschidere pen
tru schiorii din Baia Mare și din 
Baia Sprte. Zăpada excelentă și tim
pul frumos au contribuit la succesul 
acestei întreceri încheiate cu urmă
toarele rezultate (s-a disputat o cursă 
de slalom special), seniori: 1. A. Go- 
rog, 2. L. Horvat, 3. Z. Cad ar, se
nioare : 1. lolanda Griqa, 2. Eva La- 
zăr, 3. Sofia Tacaci; juniori cat. I: 
1. Alexandru Chiuzbăian, 2. Vasile 
Gorog, 3. L. Langaver, juniori cat. a 
II-a: 1. Vasile Crompanschi, 2. Ște
fan Strebeli, 3. loan Goroq. Remar
cabilă comportarea juniorilor Crom
panschi și Strebeli care au arătat ca
lități deosebite pentru acest sport. 
IALEX. DOMUTĂ — coresp.l.

DUPĂ DOUĂ LUNI DE ANTRENA
MENT PE USCAT, săritorii asocia
ției sportive Voința Odorhei, pregă-

hi acest sezon, frumoasa pirtie de pe Clăbucet (Predeal) va găzdui o serie 
de importante compelifii rezervate juniorilor și copiilor, tn iotogralie, 

o imagine a Clăbucelului intr-o zi de concurs
Foto: A. Neagu

tiți de instructorul voluntar Ștefan 
Moșa, au început să efectueze, sări
turi pe trambulina din localitate. Lo
tul care se antrenează cuprinde un 
număr de 24 de sportivi, dintre care 
20 de juniori și 4 seniori. în cursul 
pregătirilor efectuate pînă acum s-au 
remarcat Z. Cismadia, Mihai Cristof 
și F. Dezideriu. (A. PIĂLOGA — co 
resp.l.

COMISTA DE SCHI A REGIUNII 
MUREȘ-AUTONOMĂ MAGHIARĂ a 
luat din vreme o serie de măsuri 
pentru a asigura buna desfășurare a 
sezonului din anul 1966. Printre 
aceste măsuri amintim organizarea 
unui curs de arbitri, a unor centre de 
inițiere în diferite localități și a unor 
concursuri pentru copii și juniori ș.a.

Cit privește calendarul compelițional, 
el cuprinde numeroase concursuri 
dintre care „Cupa Comerțul" (parti
cipă schiori din raioanele Topii ța, 
Gheorgheni, Odorhei, Ciuc, Reghin și 
din Tg. Mureș) și diferitele etape ale 
campionatelor republicane care sînt 
programate să se dispute la Lacul 
Roșu, Valea Strîmbă, Miercurea Ciuc, 
Odorhei și Toplița. De asemenea, 
comisia regională a prevăzut ca 
schiorii din această regiune să ia 
parte la o serie de competiții tradi
ționale printre care „Cupa Mogoșa", 
„Cupa Borșa", „Cupa Dornelor" ș.a. 
(IOAN PÂUȘ — coresp, regional).

In campionatul republican feminin 
s-au desfășurat pînă acum trei din cele 
nouă etape ale primei părți (progra
mată în sală) și s-a și produs o primă 
grupare a echipelor. în fruntea clasa
mentului, după cum se știe, se găsesc 
cele patru formații între care credem 
că se va da anul acesta lup fa pentru 
cucerirea titlului : Mureșul Tg. Mureș, 
Rapid București, Știința Timișoara și 
campioana actuală, Știința București, 
citate în ordinea locurilor ocupate în 
present. Acest lot este completat de 
Tractorul, care se pare că în această 
ediție va aspira și va lupta penii u un 
loc fruntaș. Celelalte cinci echipe alcă
tuiesc o a doua grupă, situată pe ulii- 
mele locuri. Comportarea lor de pînă 
acum nu le deschide însă prea multe 
perspective de „evadare*1 din această 
zonă.

Apreciind nivelul tehnic la care s-au 
disputat jocurile acestor etape se 
poate afirma că, în general, el nu a 
satisfăcut. Cele mai multe meciuri au 
purtat amprenta unei lupte dîrze pentru 
victorie, dar nu și a unei preocupări 
pentru joc. De aici o serie de neregu- 
larități, care au fragmentat jocul, ră- 
pindu-i din cursivitate. Ci leva cifre 
concludente: • în partidele de pînă acum 
s-au înregistrat între 70 și 116 faul 
(uri (sancționate) de meci, mai mult de
ci t la băieți!... • Apărările unor echipe 
sînt foarte „active*1 în această privință: 
Știința București 167, Știința Timișoara 
136, Rapid București 113 faulturi în 
3 meciuri. • In 13 meciuri au 
fost acordate 48 de lovituri de la 7 m 
si intr-un singur joc (Știința București-

Lie. nr. 4 Timișoara) 9... Abl 
infracțiunilor la regulile de joc 
dește și accentul care se pune 
zultat, dar și insuficiențe în pr 
jucătoarelor și în primul rînd 
ce privește deposedarea corectă 
versorului de minge. E drept 
comit și greșeli de arbitraj, în ; 
rea infracțiunilor, dar procentu 
tora este mult mai mic decît i 
neregularităților reale comise d< 
baliste.

Este un aspect care, desifr 
scăpat antrenorilor respectivi și 
ceea credem că pe viitor ei își 
d ruma echipele spre practicaret 
joc mai corect, în spiritul rea 
(ului, cu accent special pe caii Ic 
gura în măsură să ducă la siZccl 
bile.

P

la noua „Cupă
LUPTE: Echipele participante a campionilor europeni"!
in campionatele seriei A și B, ediția 1966 (Urmare din pag. 1)

• STARTUL : 9 APRILIE (SERIA A) Șl 17 APRILIE (SERIA B)

Tn urma ședinței biroului F.R.L. s-a 
liotărît ca anul acesta să participe în 
campionatele pe echipe, scria A și B, 
următoarele formații :

GRECO-ROMANE, seria A: Dinamo, 
Steaua, Steagul roșu Brașov, Metalul 
Buc, C.F.R. Timișoara, Rapid, Oțelul 
Galați, C.S.O. Reșița, Unio Satu Mare, 
Chimistul Baia Mare. Electro putere 
Craiova, A.S.M.T. Lugoj.

LIBERE ; .Steaua, Steagul roșu Bra
șov, Dinamo Buc, Progresul Buc, 0- 
țelul Galați, Mureșul Tg. Mureș, 
A.S.M.T. Lugoj, Prahova Ploiești, 
C.S.M. Cluj, Vagonul Arad. Progresul 
Brăila, Constructorul Hunedoara.

GRECO-ROMANE, seria B, grupa 
Sud: Progresul Buc, Carpați Sinaia, 
Stuful Tulcea, l.M.U. Medgidia, Dinamo

Pitești, Prahova Ploiești, Marina Man
galia, Tractorul Rădăuți, C.S.M.S. Iași. 
Crupa Nord: Constructorul Hunedoara, 
Constructorul Margin ta, Mureșul .1 g. 
Mureș, C.S.M. Cluj, Vagonul Arad, Cri- 
șul Oradea. I.G.O. Baia Mare, Rul
mentul Brașov, A.S.A. Cluj.

LIBERE — Grupa Sud: Metalul Buc, 
C.S.O. Reșița, l.M.U. Medgidia. Metalul 
Tîrgoviștc, I lectropulere Craiova, Stu
ful Tulcea, Rapid Buc, Victoria Buzău, 
Energia Constanța. Grupa Nord: Unio 
Satu Mare, Lemnarul Odorhei, C.F.R. 
Timișoara, Crișul Oradea, Jiul Pctrila, 
Autosport Sf. Gheorghe, Chimistul Baia 
Mare, Rulmentul Brașov, A.S.A. Brașov.

Startul în campionatul serici A se 
va da la 9 aprilie, iar în seria B, la 
17 aprilie.

în centrul atenției: Metode noi de pregătire
(Urmare din pag. 1)

patru procedee de înot în condițiile 
efortului de viteză, forță și rezisten
tă. Mijloacele și execuțiile tehnice 
eu fost selecționate și eșalonate, iar 
pe măsură ce erau însușite erau exe
cutate în viteză maximă. Acest lucru 
a permis ca, în clipa în care copiii 
învățau în întregime un procedeu, 
să fie în stare să-I aplice în plină 
viteză.

La începutul lunii decembrie 1964, 
după învățarea celor patru procedee, 
am trecut la un program special de 
antrenament sportiv și în aceeași 
lună tinerii înotători au participat la 
campionatul Capitalei, unde au izbu
tit să se claseze printre fruntași, cu
cerind chiar și un loc I.

Pregătirea efectuată în continuare 
cu acești înotători a avut următoa
rele trăsături:

1. Caracterul organizat al lecțiilor 
și desfășurarea lor sub forma antre
namentului în grup.

2. Accent pe pregătirea fizică ge
nerală în tot timpul anului.

3. Accent deosebit pe lucrul în vi
teză pe distantă scurtă, ca parte pre
ponderentă în volumul general al 
efortului.

4. Folosirea în lucru de viteză a 
metodei de antrenament alternativ.

5. Folosirea în egală măsură în 
Cadrul antrenamentelor a elementelor 
celor patru prscedee de înot spor
tiv.

6. Participarea periodică la con- 
■afsuri, cu scopul de a controla sta

diul de pregătire, emotivitatea etc.
7. îmbinarea strînsă a procesului 

de instruire cu controlul medical și 
legătura permanentă cu părinții.

Rezultatele imediate ale acestui 
experiment 'e-am văzut în vara anu
lui 1965: 25 de recorduri naționale 
la copii (categoriile de virată sub 10 
ani și 11—12 ani) și cucerirea unor 
locuri fruntașe la campionatele na
ționale pentru copii. Actualmente, 
copiii înoată foarte bine în toate cele 
patru procedee, dominînd categoric 
în concursuri pe ceilalți înotători din 
categoriile de vîrstă din care fac 
parte. Și cîteva nume de reținut: 
Gabriel Popovici, Teodor Nuțeanu, 
Angela Anton, Liliana Burlacu, Adri
ana Pupăzan, Anca Mihăescu și 
Adrian Spinea.

Facem întotdeauna loc cu plăcere 
în coloanele ziarului nostru unor 
asemenea mărturii ale străduințelor 
de promovare a NOULUI. Populari
zăm cu satisfacție inițiativele menite 
să contribuie la ridicarea nivelului 
performanțelor în sportul românesc. 
Și — ca o concluzie la această primă 
apariție a rubricii — ne exprimăm 
dorința ca ea să stimuleze. oferin- 
du-ne astfel colaborarea, și sub acert 
aspect, a cît mai multor antrenori. 
Noile metode, practicate de ei în 
procesul de instruire și generalizate 
prin intermediul ziarului „SPORTUL 
POPULAR", pot servi la sporirea efi
cienței antrenamentelor, la îmbunătă
țirea continuă a calității acestora.

raskin. Aproape întreaga echipă a 
U.R.S.S. ! Nu vom avea o sarcină 
ușoară.

— Vă gîndiți, nici vorbă, și ia faptul 
' că jocul echipei Rapid nu s-a ridicat, 
în genere, de-a lungul primei părți a 
campionatului, la nivelul superior din 
anii trccuți, la valoarea sa reală ?

— E adevărat, echipa n-a mers așa 
cum ar fi dorit suporterii noștri, în 
bună parte ca urmare a scăderii randa
mentului din atac prin accidentarea lui 
Plocon, care a întrerupt trei săptămîni 
antrenamentele, iar apoi s-a pregătit cu 
moderația cuvenită și cu eficacitate... 
în consecință. Dar echipa, care și așa 
n-a pierdut un meci în tur, n-a atins 
potențialul maxim mai cu seamă pen
tru bunul motiv că... nici n-am vrut 
să-l atingă: mi-ar fi fost cu neputință 
să mențin jucătorii în plin de formă 
atîtea luni, pînă la partidele mai grele 
din „C.C.E." Vă elimin așadar, fără 
reticențe, temerile, garantîndu-vă că a- 
tunci cînd va fi nevoie, cam peste o 
lună și jumătate. Rapidul se va pre
zenta în plenitudinea resurselor sale.

— Ne reducem din îngrijorare și 
notăm cu plăcere angajamentul dtitn- 
rfeavoastră. Pentru realizarea lui însă...

— ...Bineînțeles că, o dată cu cal
culele privind creșterea formei, nu ne
glijăm nici lacunele, — fizice, tehnice 
și tactice, —■ pe care ni le-au eviden
tial meciurile din tur. Purtăm grijă 
sporită, pentru a reuși, între altele, îm
bunătățirea loviturii de atac executate 
de Grigorovici pe diagonala scurtă, 
corijarea jocului din apărare al lui Ni- 
colau, folosirea deplină de către Cos- 
tinescu a alonjei și a înălțimii sale, o 
mai mare varietate în ofensivă... Pla
nul nostru de pregătire le are pe toate 
în vedere, urmărind să punem la punct 
echipa în ceea ce privește jocul în an
samblul său, cu accent însă pe pri-

mirea serviciului și pe ameliorarea pa
selor, deficitare în întilnirea de la 26 
decembrie cu Dinamo.

— Care este prima etapă de verifi
care mai serioasă pe care v-ali pro
pus-o ?

— 20 februarie, primul joc din retur, 
cit Steaua. Meci foarte util, care ne 
va îngădui să apreciem progresele, mai 
ales în ceea ce privește primirea ser
viciilor și blocajul. Sînt cele două arme 
pe care mă bizui îndeosebi pentru obți
nerea victoriei în sferturile, de finală. 
Fie în fata Mladosului, fie împotriva 
voleibaliștilor turci.

— Iar pentru Ț.S.K.A. Moscova,
ce pregătiți ?

— Totul, ca și Ț.S.K.A. Moscova 
pentru noi / Și, deși nu s-ar putea spune 
că stăm prost în ceea ce privește jocul 
în defensivă, tot pentru apărare vom 
apăsa pedala pregătirii, urmărind în 
primul rînd perfecționarea bloca iului. 
Vrem să beneficiem de un centru 1 
foarte mobil în toate momentele rota
ției și, ca atare, să obținem posibilita
tea permanentă a unui blocaj în doi. Cit 
despre atac... Să mă iertați, dar nu e 
cazul să dezvăluim mijloacele tacțice 
ofensive pe care... le punem la cale.

— De acord. Sperăm însă că va fi 
o surpriză plăcută... numai pentru noi !

— Depunem toate eforturile în di
recția aceasta. E un angajament cum 
nu se poate mai ferm. Ne cunoaștem 
bine obligațiile. Rapid a cîșligat „Cupa 
campionilor europeni11 în 1961, în 1963 
și iu 1965, la trei din cele cinci ediții 
la care a participat, adjudeeîndu-și ast
fel definitiv trofeul pentru care s-a 
bătut de la ediția inaugurală din 1960. 
Comisia europeană pune în joc anul a- 
cesta o altă cupă. Cea veche, intrată 
definitiv în patrimoniul nostru, ne în
deamnă, din vitrina noastră de la club, 
să-i dăm „șah** și noii ,,Cupe a cam
pionilor europeni11, O vom face!

Finala „Icefiat 
la box

Tradiționala competiției sți/. 
că, „Icefiada" de box, s-a 
zilele trecute. Competiția a» 
între corzile ringului 120 de .4 
absolvenți ai cursului de bl 
anul I, precum și din ceilalți! 
s-a disputat în două faze : pl 
și intergrupe.

Finala s-a desfășurat într-o 
feră de mare însuflețire. Sala' 
a I.C.F. a fost arhiplină. In 
pentru cucerirea titlului de l 
al I.C.F. pe anul 1965 s-au bin 
o foarte bună organizare, 
prezente numeroase cadre d 
printre care prorectorul inși 
S. Antonescu, leclorul E. N 
Fl. Costin, dr. V. Dimitriu, h. 
mon, N. Stănescu ș.a.

Finaliștii au luptat cu o ardor 
nă de laudă, iar unii dintre e 
dău, Șt. Țonțoroi, Al. Kraso 
Voii) au dovedit frumoase cu 
tehnice. întrecerile finale ale 
ților-boxeri de la I.C.F. au fi 
duse, ca și în edițiile preced* 
arbitrul internațional B. Robe 

Rezultate tehnice : cat. sem 
Șt. Țonțoroi b.p L. Balaș ; cat. 
D. Monabru b.p. M. Iordăclies 
semimijlocie : P. Volf b.p. A. 
viei; cat. mijlocie mică: 
sovsehi b.k.o. V. Raba ; cat. r 
L. Kulcsar b. dese. T. Tulbu 
semigrea : S. Bădău b.p. T. Pr 
cat. grea: A. Pavlovici b.p. 1 
rarii.

PE ECRAN

ȘTIRI... ȘTIRI...
• Viza anuală a carnetelor de legi

timare, — F. R. Volei anunță pe 
această cale toate secțiile care au e- 
chipe participante Ia campionatele re
publicane de categorie A în seriile I și 
a II-a, masculine și feminine, că sînt 
obligate ca pînă la data de 15 februa
rie să prezinte la sediul federației car
netele de legitimare ale jucătorilor și 
ale jucătoarelor lor, pentru obținerea 
vizei anuale.

® în Capitală, începe întrecerea pen
tru „Clipa de iarnă**. — Comisia oră
șenească de volei a Capitalei organi
zează, între 15 ianuarie și 20 martie, 
o competiție dotată cu „Cupa de 
iarnă", la care urmează să participe 20

ȘTIRI... ȘTIRI...
de echipe masculine și 16 feminine 
activînd în campionatele bucureștene de 
calificare. întrecerea, cea masculină ca 
și cca feminină, se va desfășura sis
tem turneu, numai tur, echipele fiind 
împărțite în cîte două scrii, după care 
sc vor disputa, pentru stabilirea clasa
mentului definitiv, jocuri finale între 
formațiile clasate pe aceleași locuri în 
serii. Meciurile din etapele „Cupei de 
iarnă" vor avea Ioc săptămînal, sîmbăta 
și duminica, în sălile Recolta și Ciu
lești. Prima etapă: sîmbătă 15 ianuarie 
la Recolta, începînd dc la ora 16, și 
duminică 16 ianuarie Ia Ciulești, în
cepînd dc la orele 8 și 15, și la Recolta, 
cu începere dc la ora 14.

regia: ELIO PETRI 
scenariul: AGE-SCARPELL 

romanul lui L. MASTRO



Din viața secțiilor Primul meci al anului! Juniorii—rezerva

Multe minusuri
fotbalului ploieștean

clubul sportiv Oțelul 
Siderurgic „Gheorghe 
din Galați a avut

Dc curînd, la 
al Combinatului 
Gheorghiu-Dej“ 
loc analiza activității fotbalistice. Ea 
a fost ținta unor critici serioase. An
trenorul acestei formații, Gh. Dungu, 
cît și biroul secției de fotbal, au sub
liniat în referatele prezentate faptul 
că, deși formația dispune de un lot 
valoros de jucători, echipa se află la 
jumătatea campionatului, pe locul 12 
în clasament, cu numai 11 puncte.

Cum s-a ajuns aici ?
La începutul campionatului, Oțelul 

a întîmpinat — ce-i drept — unele greu
tăți : stadionul denivelat, fără gazon, 
echipament insuficient, formația defi
nitivată abia cu puțin timp înainte dc 
prima etapă. Adăugați la toate a- 
ccstca și faptul că antrenorul Dungu, 
a sosit la Galati cu patru zile (! I) 
înaintea începerii campionatului.

Care a fost însă comportarea gene
rală a acestei formații ? Sintetizăm 
cifric : OȚELUL A CIȘTIGAT 4 
JOCURI, A REMIZAT 3 ȘI A PIER
DUT 6. Un bilanț evident necores
punzător posibilităților jucătorilor care 
fac parte din lotul acestei formații.

Referitor la activitatea antrenorului 
Dungu, trebuie făcută o precizare : 
Gheorghe Dungu, deși este absolvent 
al Institutului dc cultură fizică și are 
specializarea fotbal, n-a întocmit nici
odată de cind este la Oțelul un plan 
general de pregătire, 
vînd nici măcar caiet 
(1 1), sarcină obligatorie pentru fiecare 
antrenor. In plus, el se prezenta 
multe ori la Galați chiar în zilele de 
miercuri sau joi. Antrenamentele sc 
desfășurau în mod superficial. Con
secința : in cele șapte partide susținu
te în deplasare, Oțelul a acumulat 
doar două puncte !

Printre cauzele arătate ca determi 
nante în comportarea nemulțumitoarc a 
echipei s-a menționat lipsa ci dc omo
genitate. Cum poate fi însă o echipă 
omogenă cind, de la o etapă la alta, 
apar pe teren alți jucători ? La sfîr- 
șitul turului s-a constatat că numai 
un singur jucător (! !) — fundașul
central N. Dima — a jucat în toate 
meciurile.

Biroul secției dc fotbal și condu
cerea clubului sportiv Oțelul nu au 
luat nici un fel dc măsuri, deși cu
noșteau, dc pildă, faptul că în fiecare 
săptămîna antrenorul făcea naveta 
Galați — București — Galați, ca să 
nu mai amintim de nivelul scăzut al 
antrenamentelor și în general al pre
gătirii jucătorilor.

Iată și cuvîntul participanților la 
discuții :

P. MOȚOC (fundaș central) : „Nu 
s-a făcut pe tot parcursul turului nici 
un fel de pregătire tehnică, nici un 
procedeu tehnic n-a fost exersat la 
antrenamente. Antrenamentul — dacă-1 
putem numi astfel — a fost șablon, 
lipsit de conținut. Despre pregătirea 
tehnică nu sc poate spune mai nimic,

• PROFESOR DE FOTBAL 
CORIGENT LA... FOTBAL!
• 2 PUNCTE DIN 7 

-JOCURI IN DEPLASARE!
• UN SINGUR JUCĂTOR 

TbATE ETA- 
JUNIORII îl 

SENIORI..

PREZENT LA 
«ELE L •

IMITĂ PE

I

pc etape, nea- 
al antrenorului

de

ci doar că se dădeau cîteva indicații 
cum să se cîștige jocul următor și bi
neînțeles că în majoritatea cazurilor 
am rămas cu... indicațiile".

Z. DAVID (atacant central) : „Re
zultatele echipei nu corespund valorii 
reale a jucătorilor care — firesc — 
răspund primii dc rezultatele lor ne
satisfăcătoare. Dc asemenea, activita
tea antrenorului Dungu explică și ea 
randamentul scăzut al echipei. Antre
norul nu are autoritate în fața noas
tră, vinovat fiind chiar el de această 
situație : s-a prezentat la multe an
trenamente (atunci cînd nu era ple
cat la București) fără nici un fel de 
pregătire, fără caiet de antrenor, fără 
plan de antrenamente etc. Așteptam 
de la el să ne spună lucruri interesan
te, să învețe pe cei tineri procedee 
tehnice deosebite dar..."

V. CÎMPEANU (portar) : „Trebuie 
arătat că au existat divergențe între 
antrenor și jucători. Așa se explică 
faptul că David a fost menținut în 
formație 12 meciuri, deși a jucat foar
te slab, alți jucători, în formă, fiind 
ținuți pe tușă. Dar David, „favoritul", 
a avut dreptate 
nc-am pregătit... 
toți jucătorii să 
a reveni pe linia

Are posibilități pentru redresare e • 
chipa gălățeană ? Considerăm că da. 
Nu trebuie uitat însă că mulți dintre 
titularii acestei echipe sînt destul de 
înaintați ca vîrstă pentru fotbal, iar 
juniori pentru înlocuirea acestora nu 
sînt. Echipa juniorilor ocupă ultimul 
loc în clasamentul serici respective, cu 
numai 2 puncte din 9 jocuri (dintre 
care 5 au avut loc la Galați). Gola
verajul realizat de echipă este eloc
vent : 6 goluri marcate și 27 primite. 
Așadar, slabă speranță și din partea 
echipei dc juniori în privința împros
pătării cu jucători a primei garni
turi. Amintind că la școala profesio
nală a combinatului învață peste 1 600 
dc elevi, iar în orașul Galați numărul 
elevilor depășește cu mult cifra de 
10 000, ne întrebăm cum este posibil 
ca echipa de juniori a clubului Oțelul 
să nu aibă practic... juniori ?

In încheiere o întrebare : pc cînd un 
reviriment la Oțelul Galati •

COSTIN CHIRIAC

cînd a spus 
Personal îi 

facem totul 
de plutire".

că nu 
rog pe 
pentru

BRAȘOV, 13 (prin telefon). Despre 
pregătirile Steagului roșu în vederea’ 
meciului cu Espanol Barcelona din 
„Cupa orașelor tîrguri" s-a mai scris. 
Calitatea acestor pregătiri a ieșit în 
evidentă joi, cînd, pentru prima dată 
de la încheierea turului (mai bine 
de 30 de zile), jucătorii brașoveni au 
luat parte la un meci de fotbal. Pri
ma partidă a anului disputată în 
tară! Am putea afirma acum, după 
cele 3 reprize a cîte 30 minute efec
tuate în compania echipei de junio’i, 
că Steagul roșu a folosit bine tim
pul destinat pregătirilor și că, în 
ciuda stării terenului, acoperit cu ză
padă moale în care gheata se scufun
da (a plouat dimineața), a dat satis
facție. Nu este vorba numai de scor 
(6—0 în favoarea brașovenilor), ci și 
de jocul de ansamblu al învingători
lor. Ei au combinat cu ușurință, s-au 
mișcat mult, au lăsat o impresie bună, 
mai ales în ceea ce privește jocul co
lectiv și preocuparea pentru finali
zarea acțiunilor. „Dar, așa cum spu
nea antrenorul S. Ploeșteanu, forma 
bună manifestată de jucători trebuie 
fructificată prin meciuri disputate in 
țări cu climă apropiată de orașul e- 
chipei adverse, spre a ne putea pre
zenta în condiții egale de joc".

în întîlnirea de azi, juniorii din Io-, pu). Manea, 
tul U.E.F.A. au fost un partener loar- C. GRUIA, coresp. reg.

te bun de joc. Aceasta, mai ales în 
primele 60 de minute în care au pus 
brașovenilor multe probleme. Ei au 
atacat de cîteva ori periculos, pu- 
nînd la încercare apărarea bine or
ganizată a stegarilor și ratînd ocazii 
favorabile.

Steagul roșu s-a prezentat bine la 
acest prim meci amical, lăsînd impre
sia unei echipe care privește cu toată 
seriozitatea întrecerea internațională 
în care este angapală.

Autorii golurilor: Goran (min. 20, 
44, 67, 86), Gane (min. 69), Pescarii 
(min. 77). A arbitrat : dr. C. Mihăi- 
iescu — Brașov.

Steagul roșu a folosit în fiecare 
repriză altă formație ;

REP. I: Adamache — Ivăncescu, 
Jenei, Alecu, Naghi — Campo, Si- 
gheti — Hașoti, Năftănăila, Goran, 
Gyorfi. REP. a II-a: Casoni—Zaharia, 
Jenei, Campo, Naghi — Pescarii, Si- 
gheti — Necula, Năftănăilă, Goran, 
Gyorfi. REP. a IlI-a: Casoni—Zaharia, 
Jenei, Ivăncescu, Lazăr — Demian, 
Pescaru—Hașoli, Gane, Goran, Ne
cula.

Lotul de juniori : Coman (Moldo
veanu) — Costea, Ionescu, Anca, 
Ștefan — Lupulescu, Pop (Marica) — 
Oprișan, Dumitrache, Ciucu (Șchio-

Multe talente a scos fotbalul ploieș
tean în ultimii ani. Enumerînd numai 
pc Dridea, Badea, Ionescu, Florea, Sfet- 
cu, Voinea, Moldoveanu, Dumitru Ni- 
eolae, Oprișan etc, scoși, pe rinei în 
..linia I" de-a lungul anilor, avem ima
ginea preocupării permanente a cluburi
lor din regiunea Ploiești pentru depis
tarea fotbaliștilor tineri, talentați și ri
dicarea lor valorică.

Anul acesta, echipele <le juniori par
ticipante la campionatul regional 1965—- 
1966 activează în patru scrii. După ter
minarea turului, pe primele locuri 
află următoarele echipe :

Seria A : I. Prahova, 2. Petrolul
3. S.S.E. Ploiești;

Scria B : I. Progresul Rm. Sărat, 
Rapid Buzău. 3. Metalul Buzău :

Seria C: 1. Carpați Sinaia. 2. 5 
toria Horești, 3. Caraiinan Buccgi

Scria I): 1. Buccgi Pucioasa, 2. 
mcntul Fieni, 3. Victoria Moroni.

Se remarcă comportarea excelentă 
echipelor Prahova, S.S.E. Ploiești
Progresul Rm. Sărat, neînvinse în p’finia 
parte a campionatului.

C. NEGULESCU și 
GH. ALEXANDRESCU 
corespondenți

se

II,
2.

a

Antrenamente pe zăpadă

Din campionatele regionale
După prima jumătate a competiției, 

pe primul loc în clasament se află 
formația brăileană Progresul, care a 
întrecut cu două puncte Ancora Ga
lați. Aceasta din urmă este o echipă 
cu mulți jucători valoroși, dar a a- 
vut pe parcursul turului o compor
tare inconstantă. Comisia regională 
de fotbal a luat o serie de măsuri 
împotriva acelor echipe care nu s-au 
conformat regulamentului. Astfel, Di
namo Tecuci a fost scoasă din cam
pionat pentru neprezentări la jocuri, 
iar alte formații au avut terenurile 
suspendate pentru că n-au asigurat 
condițiile necesare pentru 
fășurare a meciurilor.
1. Progresul Brăila
2. Ancora Galați
3. S.U.T. I.C.M.S. Galați

4. Gloria Galați
5. Chimica Mărășești 
G. Foresta Gugești
7. Celuloza Brăila
8. Laminorul Brăila
9. Tractorul Viziru

10. Dunărea Brăila
11. Avîntul Bujor
12. Unirea Bărăgan
13. Viitorul Rușețu

IAȘI

G. Avîntul Frasin 12 G 2 4 20—13 14
7. Viitor il Botoșani 12 5 2 5 22—20 12
8. Unirea Șiret 13 5 2 6 29—31 12
9. Foresta Moldovița 13 5 2 6 21—27 12

10. Tractorul Săveni 13 5 1 7 21—37 11
11. Fulgerul Dorohoi 13 4 3 6 18—39 11
12. Tractorul Salcea 13 4 2 7 1G—2G 10
13. Feroviarul Cîmpulung

13 4 1 8 22—33 9
14. Foresta Gura Humorului

13 2 1 10 G—29 5
A. CONSTANTIN — coresp.

buna des-

12 11
912

0
2

1
1

34— 9
28— 8

22 
2t

și ploaie la Constanța

Șl

pare

12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11

GH. ARSENE

7
5
5
5
5
4
3
4
3
2
2

0
3 
2
2
2
2
4
1
3
4
9

5
4
5
5
5
6
5
7
6
5
9

coresp.

25—13
25—20
20—17
24—21
14—20
17— 21
20—25
24—32
18— 25
12—24

5—31

14
13
12
12
12
10
10

9
9
8
4

SUCEAVA
Caracteristic actualei ediții a cam

pionatului este nivelul apropiat al 
majorității echipelor și forma bună 
de care au dat dovadă în tur o serie 
de formații din mediul sătesc. Un alt 
fapt de semnalat este acela că echi
pele fruntașe din campionatul trecut, 
ca de pildă Feroviarul Cîmpulung și 
Foresta Gura Humorului 
în coada clasamentului.
1. Textila Botoșani 1
2. Forestierul Falcău
3. Cooperatorul Fălticeni

13
4. C.F.R. Suceava Nord 13
5. Bradul Vama 13

acum sînt

13
13

8
7

2
3

3
3

38—13
37—13

18
17

1
4
4

4
3
3

29— 8
26—19
20—17

17
16
16

TENIS DE MASĂ: O acțiune utilă
Săptămîna trecută a avut loc la 

Brașov un concurs de tenis dc masă 
ezervat celor mai buni juniori și 
junioare ale centrelor dc copii din 
întreaga țară. A fost un nou și util 
prilej dc trecere în revistă a posibi
lităților „speranțelor" tenisului nos
tru dc masă, constituind totodată un 
schimb dc experiență între antrenori. 
Constatările făcute, în urma unor mi
nuțioase analize, vor duce, fără în
doială, la îmbunătățirea procesului dc 
instruire a copiilor și juniorilor și a 
nctodicei dc inițiere în tainele teni
sului de masă.

Competiția — la băieți — a fost 
'îștigată, nu fără emoții, de bucii- 
rcștcanul Preda (ASA, antrenor V. 
Fulcca), urmat în clasament dc Sîn- 
țeorzan (Tg. Mureș, antrenor Ver- 
îar), Macovei (Iași, antrenor Simio- 
îescu) și Arjoca (Craiova, antrenor 
Jălan). Maniera de joc a acestor foar- 
e tineri jucători, cărora le mai pu- 
em alătura și pe alți cvidcnțiați (Dră- 
,'ănuș, Vucescu, Pavel Lucian. Mu- 
■eșan) ne-a arătat că deținem la ora

actuală un mănunchi dc talente. A- 
ccști tineri, bine îndrumați și cu un 
volum mai mare de lucru, pot să facă 
un substanțial salt calitativ.

La fete, însă, situația este nccores- - 
punzătoare. Există încă — în pofida 
indicațiilor date dc FRTM — o insu
ficientă preocupare pentru depistarea 
și creșterea elementelor feminine. în 
aceste condiții și în absența surorilor 
Corodi, întrecerile au dat cîștig de 
cauză jucătoarei Georgcta Fuiorea 
(Craiova, antrenor Bălan) care și-a 
depășit toate adversarele printr-un 
joc mai bine organizat. Surprinzătoa
re —■ în sens negativ — a fost com
portarea ieșencelor Nicoleta Spiridon 
și Mariana Pescăreanu. Excesiv 
nervoase, fără a se concentra 
timpul meciurilor, aceste sportive s-au 
prezentat la un nivel inferior celui 
pe care îl aveau în tabăra de copii 
și tineret din vara trecută. Nicoleta 
Spiridon și Mariana Pescăreanu au o 
vîrstă cînd creșterea valorică trebuie 
să se facă simțită de la un concurs la 
altul. Deci, este necesară mai multă

dc
în

seriozitate la antrenamente, mai multă 
stăpînire de sine la concursuri.

Dintre celelalte jucătoare, deși cla
sată pe locul V, doar bucureștcanca 
Cornelia Alexandrescu a etalat o ga
mă variată de procedee tehnice, cu 
lovituri destul de bune din ambele 
părți și cu o concepție modernă dc 
joc.

Competiția de la Brașov •— de ia 
care au lipsit doar cîțiva dintre copiii 
remarcați anterior (cei de la Tg. Se
cuiesc, Cluj, Constanța) ne-a demon
strat că acțiunea întreprinsă dc 
F.R. r.M. se află pe un drum bun. 
Munca va trebui să continue mai sus
ținut și în special să lie întărită în
drumarea tehnică competentă. Ridi
carea cadrelor tinere trebuie să ră- 
mînă un obiectiv permanent în fața 
tuturor celor care activează pe linia 
tenisului de masă, putîndu-se astfel 
asigura schimbul de mîine al actua
lei generații.

prof. NICOLA1'. ANGFLESCU
antrenor de tenis de masă

Turul campionatului regional a avut 
un „finiș' puternic, după cele 11 e- 
tape, primul loc fiind decis de gola
veraj. Chiar și a treia clasată are un 
cuvint greu de spus în desfășurarea 
returului fiind la un punct de locu
rile I și II. Campioana de toamnă, 
Gloria Bîrlad (pregătită de instructo
rul sportiv V. Popa), a fost tot timpul 
turului cea mai în formă echipă cu 
o înaintare deosebit de eficace.
1. Gloria Bîrlad 11 8 2 1 4G— 7 18
2. Sîderurgistul Iași 11 9 0 2 30—14 18
3. Știința IM.F. Iași 11 8 1 2 34—10 17
4. Constructorul Vaslui 11 6 2 3 24—13 14
5. Rulmentul Bîrlad 11 5 3 3 24— 7 13
6. Foresta Ciurea 11 6 1 4 25—12 13
7. Stejarul nirlău 11 3 3 5 12—28 9
8. Țesătura Iași 11 3 3 5 16—33 9
9. Victoria Huși 11 3 1 7 13—27 7

10. Strungul Bîrlad 11 3 1 7 10—27 7
11. Victoria Podul Iloaiei 11 1 2 8 7—33 4
12. Flacăra Murgeni 11 1 1 9 4—34 3

Cu tot timpul nefavorabil — zăpada 
troienită și ploaia din ultimele zile — 
fotbaliștii de la Farul Constanța au în
ceput pregătirile de la 6 ianuarie 
după trei antrenamente efectuate iu
sală, se pregătesc acum în aer liber.

Dar, mai iutii, o noutate: pregătirile 
sînt conduse deocamdată numai de an
trenorul Virgil Mărdărescu. Prin pleca
rea lui. Toma Coslică, secund se 
că va fi numit P. Comăniță.

La primele antrenamente au lipsit mo
tivat Tilvescu, Dumbravă, Pleșa și 
nescu (examene). Șoangher (bolnav). 
A existat și un absent nemotivat: 
Tunase I.

De remarcat prezența în lotul echi
pei a doi juniori talentați: Bilboacă 
și Tănase II. Din lot mai face parte și 
Mureș, fost la Dunărea Giurgiu.

în sezonul care începe se contează pe 
următorii jucători: Manciu, Pilcă, Gref, 
Costin, Tilvescu, Ștancu, Mareș, Dum
bravă, Pleșa, Zamfir, Țănase II, Kallo, 
Koszka, Ologu, Manolache, Tufan, Bii- 
kossy, Bilboacă, Mănescu, Garam an, 
Tănase I, Șoangher.

C. POPA și 
H. GOLDENBERG 
corespondenți

/

DE
PRIMII CÎȘTIGĂTORI 

AUTOTURISME AI ANULUI 
LA LOTO-PRONOSPORT

Mă-

PRONOEXPRES
' -9 '

Programul concursurilor Pronosport 
A3 și B3 de duminică 16 ianuarie 
1966, cuprinde meciuri din ultima 
etapă a turului campionatului italian. 
Aceste meciuri sînt deosebit de atrac- 

ative datorită poziției în clasament 
echipelor care se întîlnesc. •

Dar iată acest program i

I
II.

III.
IV.
V.

Catania — Milan 
Foggia — Cagliari 
Lanerossi — Bologna 
Lazio — Fiorentina 
Sampdoria — Juventus 

— Brescia

RONO

VII. 
VIII.

IX.
X.

XI. 
XII.

XIII.

Torino — Atalanta
Varese — Roma
Alessandria — Pro Patria 
Padova — Modena 
Potenza — Catanzaro
Venezia — Palermo 
Internazionale — Napoli

® Autoturismele oferite la LOTO- 
PRONOSPORT la tragerea Revelio
nului au fost cîștigate de următorii: 
Kis Alexandru din Cluj „Fiat 1500", 
FeJecan Gavrilă — Cluj, Niță Gheor
ghe — Eforie Sud și Trener Emil —• 
Timișoara cîte un „Renault 10 Ma
jor", Brezeanu Angela din Galati și 
Gorgos Radu din Craiova „Fiat 
1100 D", Bolovan Constantin din Rin. 
Vîlcea—„ Wartburg-Lux", Ciurea Ilie 
din București și Parăschivoiu M.iria 
din Cimpina cîte un „Fiat 600", Ne- 
cula Ștefan — Moinești, Zaharia Pe
tre — Bacău, Vasiliu Floria — Bucu
rești, Goiceanu Vasile — Medqidia, 
Colibășanu Ion — București și Za
haria Ana — Tg. Lăpuș — cîte un 
„Trabant-Combi", Fieraru Vasile din 
Satu Mare „Fiat 1100 D", Mar cu llie 
— Tîrnăveni „Wartburg Lux", Fră- 
țilă Constantin — Cluj „Fiat 600", 
Tocilescu Dumitru — București si 
Pelcu Dumitru din Tg. Jiu cîte un 
„Trabant-Combi".

Rubrică redactală de Loto-Prono- 
sporl.



Bilanț atletic european 1965 (II)

lolanda Balaș 
pentru a noua oară 

cea mai bună 
performeră a lumii

în sfîtșit, după repetate tentative, cursa de 80 m garduri 
— proba cu cele mai multe recordmane ale lumii (G. Birke- 
meyer 1960, B. Moore 1962, K. Balzer 1964, I. Press de două 
ori in 1964, D. Statnejcici 1964 și P. Kilborn 1964) creditate 
toate cu performanța de 10,5 «sec. — are de anul trecut, în 
fruntea listei mondiale, o singură deținătoare a recordului. 
Este vorba de atleta sovietică Irina Press care, în toamnă 
a reușit excelentul rezultat de 10,3 sec.

Cercetînd, în ansamblu, lista primelor performere euro
pene ale anului 1965 constatăm o sensibilă creștere valorică 
a rezultatelor înregistrate. In general, o asemenea creștere 
marchează și rezultatele alergătoarelor noastre, dar valoa
rea lor este încă departe de cerințele internaționale. Din 
acest punct de vedere cursa de 80 mg este cea mai slabă 
probă a atletismului nostru feminin.

La înălțime, recordmana lumii lolanda Balaș a dominat

® O W T'FF F
PE GLOB

Programul campionatului european de natație

proba și în 1965 cu aceeași autoritate ca în anii trecuți (deși 
mai multe luni a fost accidentată). Rezultatele anului trecut 
o recomandă din nou ca principala favorită la campionatele 
europeni de la Budapesta. Pe plan intern vom consemna 
apariția unor autentice speranțe, Erica Stoenescu și Victoria

Maestrul sportului Ion Soter este de multi ani colabo
ratorul principal al succeselor elevei sale lolanda Balaș, 
începi nd de anul trecut, el se ocupă și de pregătirea 

săritoarei în lungime Viorica Viscopoleanu
Pulpea, de la care așteptăm, în acest sezon, rezultate dintre 
cele mai bune, cît mai apropiate de 1,70 m.

La lungime, fosta recordmană mondială Tatiana Scelkanova și-a realizat 
cel mai bun rezultat reducînd la 5 cm diferența de performanta englezoaicei 
Mary Rand. In ceea ce o privește pe campioana de la Tokio, anul 1965 nu ’-a 
fost prea favorabil. Să fie vorba de o reducere a eforturilor în antrenament ? 
Vom vedea la... Budapesta !

Viorica Viscopoleanu și-a confirmat, anul trecut, valoarea reușind cu 6,52 m 
al treilea rezultat mondial al sezonului. In afara ei, alte trei săritoare (dintre 
care două junioare) au reușit rezultate peste 6 metri, cel mai spectaculos salt 
valoric înregistrîndu-1 dinamovista Elena Vlntilă de la 5,17 m la 6,05 m.

Foto : N. Aurel
RECORDURILE ROMÂNIEI t

• senioare
— junioare I
— junioare II

1,91 I. Balaș 1961
1,70 I. Balaș 1955
1,63 R. voroneanu 1939

BILANȚ REPUBLICAN 1965

80 M GARDURI

RECORD MONDIAL : 10,3 I. Press 
(U.R.S.S.) 1965 

BILANȚ EUROPEAN 1969 :
10.3 (10.5) Irina Press (UR.S.S.)
10.5 (10,7) Gundula Diel (R.D.G.)
10.6 (11.1) Tamara Pogorelova (U.R.S.S.)
10.6 (10,7) Rimma Larionova (U.R.S.S.)
10,6 (10.7) . Inge Schell (R.F G.)

10,7 (10,7) Galina Bistrova (U.R.S.S.)
10,7 ( — ) Renate Balck (R.F.G.)
10,7 (11,0) Danuta Starszynska (Polonia)
10.7 (11,0) Galina Kuznețova (U.R.S.S.)
10.7 (10,8) Alla Koniahina (U.R.S.S.)

RECORDURILE ROMÂNIEI :

— senioare 11,1 A. Șerban 1957
M. Iliuță 1964

— jviioare T 11,3 S. Anghelescu 1965
— junioare 11 11,6 El. Vasi 1961

El. Zaharin 1965

1,86 (1,96) lolanda Balaș (Steaua)
1,67 (1,63) Rodicâ Crișan (Steaua) 
1,63 (1,57) Elena Biro (Metalul Huned.) 
1,62* (1,42) Erica Stoenescu (Alexandria) 
1,61* (1,62) NiCullna Balea (Steaua) 
1.60* (1,55) Victoria Pulpea (Știința

Cîmpulung) 
1,59 (1,57) Maria Pândele (Metalul) 
1,57* (1,45) Elena Vlntilă (Dinamo) 
1,57* (1,58) Cornelia fonia (CSO Oradea) 
1.56* (1.40) Virginia Bonei (SSE Craioval

HAGA 13 (Agerpres). — Federa
ția olandeză de specialitate a alcă
tuit programul campionatelor euro
pene de natatie ce se vor desfășura 
anul acesta la Utrecht între 20 și 27 
august.

O prevedere regulamentară a ac
tualei ediții a campionatelor dă drep
tul fiecărei țări participante să pre
zinte la startul fiecărei probe cîte 
trei concurenți (spre deosebire de 
ediția din 1962, de la Leipzig, tinde 
numărul a fost de doi partiicipanți). 

■ întrecerile se vor desfășura zilnic 
în clouă reuniuni : dimineața cu înce
pere de la ora 10, iar după-amiaza 
de la ora 18. Programul jocurilor 
turneului de polo va începe la ora 
12,30.

Sferturile de finală 
în la handbal

PARIS, 13 (Agerpres). — La, reclaț- 
tia ziarului „l’Eqtiipe” a avut loc tra
gerea la sorți a meciurilor din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei campio
nilor ' europeni" la handbal masculin. 
Iată programul jocurilor: R. K. Zagreb- 
D.H.f.K. Leipzig ; Hafnard Jardas (Is
landa)—Dukla Fraga ; Ilonved Buda
pesta-—Grasshoppers Zurich (Elveția) 
și R.I.K, Giiteborg (Suedia)—Slask 
Wroclaw (Polonia).

Primul campion european va fi 
cunoscut luni 22 august, cînd la ora 
18 se va disputa finala probei de 
100 m liber bărbați.

Iată programul celor mai impor
tante finale >

100 m liber temei și 400 m mixt 
bărbați (22 august);

100 m spate femei și 200 m bras 
femei (23 august);

400 m liber femei (24 august);
200 m fluture bărbați (25 august);
100 rn fluture femei și 200 m bras 

bărbați (26 august) ;
1 500 m bărbați și ștafeta

4x100 m femei (27 august).

ÎNTRECERILE INTERNAȚIONALE 
ALE PUGILIȘTILOR POLONEZI

VARȘOVIA, 13 (Agerpres). — In 
cursul acestui an, pugiliștii polonezi 
vor avea o intensă activitate interna
țională. In luna martie (datele înâă 
n-au fost fixate), selecționata R.P. Pa- 
lone va întîlni echipele Scoției și 
R.S. Cehoslovace. La începutul lumi 
iunie, selecționata țării va pleca în 
Cuba pentru o serie de întîlniri. După 
aceasta, cei mai valoroși tineri boxeri 
vor evolua în turneele de la Kiev șt 
Haga. In afara întîlnirilor din cadrul 
„Cupei Europei" pugiliștii polonezi vor 
mai susține meciuri amicale cu repre
zentativele R.D. Germane, R.F. Ger
mane. Angliei și Bulgariei.

a

RECORD

LUNGIME

MONDIAL : 6.78 M. Rând 
(Anaua) 1964 De pe toate meridianele

PE SCURT
• A încetat din viață, în vîrstă de 

76 de ani, cunoscutul atlet finlandei 
Hannoș Kolehmainen. Cîșfigător a 
trei medalii de ailr (5 000 m, 10 000 m 
și cros) la Jocurile Olimpice din 1912, 
Kolehmainen a fost primul atlet din 
lume care a alergat 5 000 m, în mai 
puțin de 15 minute. El a deținut re
cordurile mondiale în probele de
5 000 m (14:36,6) și 3 000 m (8:36,9). 
La Jocurile Olimpice de la Anvers, 
din 1920, el a cucerit în cursa de 
maraton cea de-a patra medalie de 
aur din prodigioasa sa carieră spor
tivă.

• La 'ampionutele mondiale de 
biatlon ce șe vor desfășura între 2 și
6 februarie în localitatea Garmisch 
Partenkirchen (R. F. Germană) și-au 
anunțat participarea sportivi din 17 
țări: Anqlia, Austria, Canada, Elve
ția, Finlanda, Franța, R. D. Germană,
R. F. Germană, Japonia, Mongolia, 
Norvegia, Polonia, România, Suedia,
S. U.A., Ungaria și U.R.S.S.

• La Praga s-a desfășurat meciul 
de baschet masculin contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni" dintre 
campioana Cehoslovaciei, Slavia și 
formația spaniolă Real Madrid. Bas- 
chetbaliștii cehoslovaci an terminat 
învingători cu scorul de 83—71 
(37—31)

© în localitatea Klagenfurt (Aus
tria) s-a disputat cel de-al doilea meci 
din turul întîlnirii de hochei pe ghea
ță contînd pentru „Cupa campionilor 
europeni'', între echipele 7.K.L. Brno 
și A.M.C. Klagenfurt. Victoria a re
venit hocheiștilor cehoslovaci cu sco
rul de 4—3 (1—0, 1—1, 2—2). Retu
rul acestei întîlniri se va desfășura 
la Brno.

BILANȚ REPUBLICAN 1965 :

11,2 (11,1) Maria Iliuță (Știința) 
11,2 (11,9) Viorica Viscopoleanu (Steaua) 
11,3* (11,9) Sanda Anghelescu (Viitorul) 
11,4 (12,3) Ioana Petrescu (Rapid) 
11,5* (12,0) Georgeta Cîrstea (Steaua) 
11.5* (11,8) Steliana Nedelcu (Știința

Cîmpulung) 
11,6* (11,5) Valeria Bufanu (Rapid) 
11,6 (11,8) Ecaterina Potoroacă (Știința) 
11,6* (12,3) Elena Zaharia (CSMS Iași)
11.6 (—) Antoaneta Prodea (Rapid) 
11,6* (11,9) Elena Vlntilă (Dinamol
11.6 (11,4) Marla Pândele (Metalul!

înălțime

RECORD MONDIAL : 1,91 I. Balaș 
(România; 1961

BILANȚ EUROPEAN 1965 : 
1,8,; (1,90) lolanda Balaș (România) 
1,76 (1,78) Taisia Cencik (U.R.S.S ) 
1,76 (1,76) Karin Ruger (R.D.G.) 
1,76 (1,70) Galina Kostenko (U.R.S.S.) 
1,73 (1,75) Jaroslawa Bieda (Polonia)
1.73 (1,73) Olga Pullci (Iugoslavia)
1.73 (1,68) Tatiana Kuznețova (U.R.S.S.)
1.73 (1,73) Linda Knowles (Anglia)
1,72 (1,71) Klarlsa Pușkarieva (U.R.S.S.) 
1,71 (1,68) Rita Gildemeister (R.D.G.)

BILANȚ EUROPEAN 1965 :

6,71 (0,70) Tatiana Scelkanova (U.R.S.S.)
6.54 (6,60) Irena Kirszenstein (Polonia)
6,52 (6,46) Viorica Viscopoleanu (România)
6.41 (6.25) Tatiana Tălîșeva (U.R.S.S.)
6,40 (6,76) Mary Rand (Anglia)
6,40 (6.46) Berit Betthelsen (Norvegia)
6,30 (6.29) Deiăha Prodanova (Bulgaria)
6,30 (6,40) Ingrid Becker (R.E.Cj.)
6,29 (—•) Burghila Neumann (R.D.G.)
6,28 (6,18) Inge Exner (R.D.G.)

RECORDURILE ROMÂNIEI :

— senioare 6.52 V. Viscopoleanu 1965
— junioare I 6.15 G. Rădulescu 11)64
— junioare It 5,82 G. RMuleicu 1993

BILANȚ REPUBLICAN 1965:

6,52 (6,46) Viorica Viscopoleanu (Steauâ)
6,07* (6,16) G. RSdUlescu (CSS BUC.)
6.05* (5,17) Elena vintilă (Dinamo)
6,05 (5,89) Ecaterina Potoroacă. (Știința)
5,89 (6,02) Maria Pândele (Metalul)
5,79* (5,29) Aura Petrescu (SSE 2 Buc.) ;
5.79 (5,65) Margareta Miliadis (CSMS)
5,74 (5,67) Maria Salomon (Șc. sp. UCFS 

. Hunedoara)
5,73 (5,74) Ioana CaragCa (Știința BUC.)
5.69* (5,32) Olga Dolgangiu (SSE Bacău)

In paranteză am notat cel mai bun 
rezultat din 1964. Semnul * = junioară.

MIC PORTRET STATISTIC
AL CELOR „T6"

Cel o șaisprezece, echipe participante la 
turneul final al campionatelor mon
diale de fotbal (11—30 iulie 1966) sînt 
de, mult cunoscute. Șă schițăm un .mic 
jyporiret" al finalistelor:

3 echipe: Argentina, Brazilia, Chile, 
Mexic' si Uruguay aparțin țărilor latino 
americane. 10 echipe reprezintă Europa, 
4, adică. Spania, Franța, Italia și Por
tugalia aparțin grupei țârilor latine 
europene. 3: Bulgaria, Ungaria și Uniu
nea Sovietică, grupei țărilor est-enropone 
și 3: R.F. Germană, Anglia, Elveția, ță
rilor grupei occidentale. . .0 singură 
țară, R.P.D. Coreeană, reprezintă Asia. 
Toate echipele, îă afară de Anglia șt 
Brazilia, au disputat, pentru a participa 
la Londra, în turneul final, meciuri 
de calificare. Anglia s-a calificat direct 
ca țară organizatoare, iar Brazilia ca 
fiind cîștigăloarea trofeului disputat an
terior. Țările eliminate, cunoscuta ca va
loare în fotbalul mondial sînt : Ceho* 
slovacia (care a ocupat locul II. în

DIN LUMEA FOTBALULUI

0 Tntr-un meci contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni" la bas
chet masculin, echipa Racing de Ma
lines a învins pe campioana Italiei, 
Simmenthal Milano, cu scorul de 
104—94 (53—49).

• După cum se știe, viitoarea edi
ție a campionatelor europene de box 
amator se va desfășura în anul 1967. 
Federația do specialitate din R. F. 
Germană, a.munțat A.I.B.A. (Asocia
ția internațională de box amator), că 
orașul Koln își va depune candida
tura zilele acestea pentru organiza
rea campionatelor. în cazul că 
A.I.B.A. va accepta această candida
tură, atunci campionatele vor fi găz
duite în Palatul sporturilor din Koln 
între 2 si 10 mai 1967.

C Echipa națională a Bulgariei va 
întreprinde un voiaj peste mări și țări. 
Astfel, ca va juca în ianuarie 10 par
tide în America de Sud, turneul fiind 
inaugurat cu un meci susținut în Bra
zilia la 23 ianuarie. Nici austriecii nu 
se Iasă mai prejos: turneul lor sud- 
american se va desfășura între 10 fe
bruarie și 10 martie a.c.

® în vederea campionatului mondial, 
selecționerul unic al Portugaliei, Ma- 
nuell Alfonso și antrenorul Otto Gloria, 
au început intens pregătirile. între 23 
și 24 mai toți cei susceptibili să fie 
selecționați vor fi chemați pentru o ul
timă verificare, după care se va face 
vizita medicală. între 23—31 mai fot
baliștii vor avea vacanță. La 1 iunie 
vor începe antrenamentele, iar la 12 
iunie naționala Portugaliei va întîlni 
echipa NorvegieL între 19 și 26 iunie, 
Portugalia va susține două meciuri do 
antrenament în străinătate și un tur
neu, care va cuprinde : Suedia, Scoția, 
Irlanda de nord și Danemarca. în 
finalul pregătirilor, Portugalia va în
frunta. la Lisabona (29 iunie sau 2 
iulie), într-o ultimă partidă de verifi
care, Austria.

® în Spania, prin intermediul unor 
ziare, s-an distribuit în 1965 următoa
rele premii : „Amberes* clubului Mcs- 
talla, care a dus cca mai judicioasă 
activitate . regională dc creștere a tine
rilor fotbaliști : ,,P. Ara.bo1aza“ : jucă
torului .Ansola, de la Betis Sevilla, pen
tru personalitate în joc; „Moncliih Tria
na" : jucătorului Orue, de la,Bilbao.

care a dovedit cea mai înaltă sportivi
tate în jocurile de campionat și fide
litate fată de clubul său ; ^Pichichr" f 
jucătorilor cu cea mai mare eficacitate și 
anume : Re, de la Barcelona, Lizaralde, 
de la Indauchu și Martinez, dc la Val
ladolid (din div. II). premiul ..Ricardo 
Zamora" : portalului cu cele mai puține 
goluri primite : Antonio Bctaneort (Real 
Madrid) 15 goluri în 24 de partide —* 
și premiul ,. Alfonso", celui mai tînăr 
jucător evidențiat în sezonul trecut : 
Garcia Erviti de la Murchia.

© Kurt Ilamrin (suedez de bfigine), 
care joacă la Fiorentina, a primit tro
feul ..Danielle Dttraniil. Acest trofeu 
înfățișează un jucător finind în mîini 
o minge de fotbal aurită și se acordă 
fotbalistului cu cea mai bună compor
tare pe feren (sportivitate și disci
plină ). Octipîndu-se de acest premiu 
ziarele subliniau: „Kurt, a fost îh- 
tr-adevăr un... gentlemen al fotbalului".

© Pentru prima dată, după 37 de 
ani de eforturi, echipa clubului „Ame
rica de Mexico" a obținut titlul de cam
pioană a Mexicului.

® Anul nou s-a vădit de bun augur 
pentru Tottenham. Astfel, celebrul ju
cător Jimmy Greaves — absent o bu
cată de vreme :— și-a început antrena
mentele și în curînd, își va ocupa locul 
în echipă.

® în ultimele zile ale ktnii ianuarie, 
în Brazilia, pe „Maracana", se vor în
tîlni în cadrul unui turneu amical echi
pele : Flamcngo, Flumincnse, U.R.S.S. 
și R. F. Germană.

® La lumina reflectoarei ar, la Glas
gow, s-a desfășurat întîlnirea contînd 
pentru sferturile de finală ale ..Cupei 
clipelor^, între formația locală Celtic 
și echipa Dinarrto Kiev. Gazdele au ob
ținut victoria cu scorul de 3—0 (l—0) 
prin golurile însCrisd de Murdoch (2) 
și Gemmeli.

© Lajos Batoti, antrenorul echipei 
de fotbal a R. P. Ungare, a holărît ca 
echipa sa să sosească în Anglia cu 
două șăptămîni înaintea turneulut final 
al campionatului mondial. Fotbaliștii 
maghiari vor fi cantonați în localitatea 
Southport.

® Celebrul fotbalist portughez. Eu
sebio, a fos dccidehtal în meciul de 
campionat Benfica—Academica Coimbra. 
Rănit la cap în urma unei ciocniri, el 
a părăsit terenul de joc, fiind inter
nat la spital. Medicii au declarat că 
Eusebio nu se va mai putea antrena 
timp de, două șăptămîni.

© Ziarele braziliene au anunțat cn 
litere mari, în prima pagină, data cînd 
se va celebra căsătoria lui Polc (25 
ani) cu Rosemarie Cholby (20 ani), 
Căsătoria va avea . loc. la 21 februarie, 
într-o localitate al cărei nume este 
ținut în secret. Apoi, Pcle împreună Cu 
soția sa își vor petrece lâna de miere 
în Europa, după care Pcle va intra în 
cantonament în vederea turneului final 
al campionatului mondial dc fotbal.

© în ..Cirpa orașelor tîrguri*1, la E- 
dinbtirg, echipa spaniolă Saragossa a 
terminat la egalitate (3—3) cu for
mația gazdă. Hearth.

1962), Suedia (același loc în 1938), 
Iugoslavia (locul 4 în 1962), Scoția 
Austria și Belgia.

Dar învingătoarele în campionatul 
mondial, Uruguay (1930 și 1930), Italia 
(1934 și 1938), R.F. Germană (193.4) 
și Brazilia (1938 $i 1962) văr fi pre
zente la Londra alături de marile echipe 
ale fotbalului mondial Argentina, Spaniti^ 
Ungaria, U.R.S.S., Franța și, bineînțeles. 
Anglia. La marea competiție fotbalistică 
a anului 1966 vor lua parte, de ase
menea, Mexic, organizatoarea campiona
tului mondial din 1970, Chile (rlaȘattl 
a Ilî-a în 1962), Elve.ția și Bulgaria. 
Portugalia și R.P.D. Coreeană particină 
pentru prima dată la campionatul mon
dial de fotbal.

SCHOLLANMR REVINE ÎN COMPE
TIȚII OFICIA! E CU OîNDUL LA RE* 

CORDUL „SUTEI0...

La numai opt luni de zile după ce a 
uimit lumea sportivă cu perfornranțele 
și succesele sale (1 medalii., de aur) dc 
la Tokio, Dori SchoHartder' —• „eopilul 
minune" al natal ici americane — s-a 
îmbolnăvit destul de grav, fiind nevoit 
să-și întrerupă complet activitatea spor
tivă. Astfel, sezonul cofnpetîțioriaJ 1965 
i-a fost total ratat, unii dintre Speoiă- 
lișii —* ceva mai pesimiști — întrevăzînd 
chiar pierderea definitivă a lui Schollan- 
der pentru natație.

..Era ca un leu în cușcăa — declara 
ziariștilor mania lui Don. în timp ce, 
aflat în convalescență, fiul meu era ne
voit să rămînă în repatis total. Inactivi
tatea sa — mai. ales la aflarea rezulta
telor obținute de-compatrioti ■— îi nro- 
ditcea o stare de-a dreptul deplora
bilă11.

Firește. Schollander nu putea rezista 
prea mult t optat iilor. O dată leluate 
cursurile universitare (el este student 
în anul 11 la celebra Universitate Yale), 
multiplul campion olimpie s-a avînțat 
din nou în apa 'bazinultii. pentru ,4 Ye- 
dobîndi ritmul bătăii picioardor $i ar 
mișcărilor de brațe. A început cu trei 
antrenamente săptămîriole. iâr- din Irifrâ’ 
decembrie eT poate fr văzut} zi-lnie Tu* 
compania antrenorului săil Gdorgfi 11av^’ 
nes. . ă-

„Anul de repaus a'fost totuși binevenit1
— declara Sclloll&nder, revenii îrf; 
drul unui intervin litat dc 'televiziunea' 
americană. Antrenamentul cotidian, stu
diile, voia jele și mai ales recepțiile ta 
care eram tot timpul invitat m-au obo
sit peste măsură. Acum însă mă simt 
din nou capabil să ..merg1* aid furi fie 
cei mai tari (idversafi și — (le, p.e^ n-^s, 
spune-o —.mă gîndesc îi.i.niâA serios 
recordul „sutedî .(32 O), deținut de 
voiles și ClarCk:' Primul concurs oficlât
— la 5 februarie, pentru care tă..și, 
pregătesc, o surpriză.'*
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