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Astăzi, in sala Floreasca, la ora 16

CSM Cluj întîliiește Olympia Ljubljana,

ORGAN ĂL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
în sferturile de finală ale „CCf“ la tenis de masă
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Amatorii bucureșteni de 
tenis de masă au astăzi 
prilejul să vizioneze me
ciul CSM CI u j— Olym pia 
Ljubljana din cadrul sfer-

aceștia urmînd să dea re
plica formației române. In- 
tr-o pauză a antrenamentu
lui Edvard Vecko, cel mai 
bun jucător al Olympiei,

La Bârlad și Focșani Actualități
- tiuilor de finală ale „Cu-
| pei campionilor europeni14.

vani pot termina învingă
tori și să se califice pen
tru semifinalele competiției. 
Este necesară însă multă 
concentrare și putere de

rimii pași spre o mai bogată
activitate sportivă

Adunările de dări de seamă anuale au consti- 
it în asociațiile sportive din Bîrlad un bun 
ilej de analiză a muncii. Participantii la adu- 
ri au scos în evidentă faptul că în anul 1965 
tu organizat mai multe competiții, iar rezul- 
ele au fost mai bune. Sportul de masă a stat 
ii mult în atenția consiliilor asociațiilor spor- 
e, s-au amenajat numeroase terenuri simple 

sport, și s-au luat măsuri din timp pentru 
sfășurarea unei intense, activități în sporturile 

iarnă, îndeosebi la patinaj. Participanții la 
linuri au criticat însă faptul că nu a existat 
iernată grijă pentru completarea consiliilor 
rciatiîlor sportive acolo unde acestea au rămas 
ă 1—2 membri.
îă trecem însă la exemple. La adunarea de la 
eul nr. 2 a ieșit în evidență activitatea echipei 
handbal — copii, care a devenit campioană 

rrașului Bîrlad pe anul 1965. De asemenea, s-a 
lat că în concursurile dintre liceele și școlile 
ifesionale s-au stabilit 12 recorduri orășenești, 
tfel, I. Topa a realizat 11,5 pe 100 m, M. Pos- 
iche 1,60 m la înălțime etc. Se poate deci 
ge concluzia că îh orașul Bîrlad se poate face 
atletism, așa cum se face rugbi, fotbal etc. 
adunările de dări de seamă au reliefat însă 
tul că multe din elementele talentate nu sînt 
rărite în continuare și unele dintre ele se

V. GODESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

ECHIPAJUL DE BOB 
PANTURU-NEAGOE 

PLEACĂ LA GARMISCH- 
PARTENKIRCHEN

Echipajul Panțuru—Nea- 
goe pleacă azi la Gar- 
misch-Partenkirchen (R.F. 
Germană) pentru a parti
cipa Ia un concurs de bob 
ce se va disputa în zilele 
de 22 și 23 ianuarie. O săp- 
tămînă mai țîrziu, boberii 
români vor lua parte Ja 
campionatele mondiale de 
la Cortina d’Ampezzo.

REPREZENTATIVELE DE 
TENIS DE MASA ALE 
U.R.S.S., SOSESC JOI ÎN 

CAPITALA

Tn vederea competiției 
internaționale de tenis de 
masă care va avea loc vi
neri și sîmbătă, în sala 
Floreasca, între sportivii 
români și sovietici, repre
zentativele U.R.S.S. și-au 
anunțat sosirea pentru joi 
dimineață. Vor face depla
sarea jucătoarele: Zoia
Rudnova, Svetlana Grln-

CATALOG PENTRU
Sub îngrijirea Direcției 

Generale pentru comerțul 
de produse textile și în
călțăminte din M.C.I., a 
apărut „Catalogul articole
lor de sport 1.966**. Noile 
modele prezentate au o 
linie modernă, practică și 
elegantă. Primele pagini 
ale catalogului înfățișează 
iubitorilor de sport o ga
mă variată și bogată de 
hanorace confecționate din 
diferite materiale. Privind

berg și jucătorii Amelin, 
Vardanian și Gomoskov.

CAMPIONATUL REPU
BLICAN DE PATINAJ 

ARTISTIC

începînd de vineri, pa
tinoarul artificial „23 Au
gust", din Capitală, va fi 
gazda întrecerilor finale 
din cadrul campionatului 
republican de patinaj ar
tistic, ediția 1966. întrece
rile vor continua pînă 
duminică, zi în care va 
avea loc încheierea cam
pionatului.

O SALA PENTRU 
BOXERII BUCUREȘTENI

Clubul sportiv Metalur
gistul a amenajat de cu- 
rînd o sală specială pen
tru box (lingă stadionul 
„23 August"), care va ii 
pusă exclusiv la dispoziția 
pugiliștilor juniori și în
cepători din Capitală. Peste 
cîteva zile comisia orășe
nească de box va organiza, 
în această sală, primele în- 
tîlniri amicale.

ARTICOLE DE SPORT
în continuare în această 
frumoasă „vitrină" cu ar
ticole de sport, vom fi 
impresionați plăcut de 
noile modele de pulovere, 
tricouri. șorturi, trenin
guri, ghete de patinaj ar
tistic etc.

Catalogul va putea fi i 
consultat la magazinele de | 
specialitate, precum și la ț 
marile asociații și cluburi • 
sportive din țară.
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ne-a declarat următoarele : 
„împreună cu colegii mei

DORIN GIURGIUCÂ
(C.S.M. Cluj)

luptă pe întregul parcurs al 
pari idelor. Chiar dacă o- 
mogenitatea mai hună a 
echipei asigură clujenilor 
un anumit avantaj, nu tre
buie să se uite că nici un 
meci nu este cîștigat..^ 
înainte de a se fi jucat. 
Experiența partidei femini
ne Progresul-—TSC Berlin 
sperăm că constituie un 
stimulent în plus pentru 
reprezentanții C.S.M.

Înlîlnirca de azi va în
cepe la ora 16, în sala Fio
roase a.

învingă (oarea mechilal 
CSM Cluj — Olympia Lju
bljana va juca în seinifl-

Va fi o întîlnire specta
culoasă, atit component îi 
formației noastre, cît și ai 
celei oaspe fiind jucători 
specializați mai ales in lo
viturile ofensive. Giurgiucă, 
Beli, L'ecko, Rodea, Senti- 
vani, las viei sau tînărul 
Klevisar au cules deseori 
aprecieri frumoase pentru 
acțiunile lor dinamice.

Echipa campioană a In

comodare. Lotul iugoslav, 
însoțit de antrenorul I). 
Tigerman, este . alcătuit 
din ! echo, Iasi ici, Klevi
sar și Grintal, trei dintre

goslaviei, Olympia Lj uhl ja-
na, a sosit ieri în Bucu-
rești și după-amiază a fa
cut un antrenament de a-

Tasvici, Grintal sau ju
niorul Klevisar, o re
velație a ediției trecute 
a „Criteriului european de 
juniori", sin tem hotărî fi să 
avem o comportare cit mai 
bună. Eu m-am clasat pe 
locul secund — după Kar
pa — la un turneu cu cei 
mai buni jucători iugoslavi, 
disputat acum cîteva i:ile 
la Belgrad. Cunosc valoa
rea adversarilor noștri, care 
pornesc cu prima șansă. 
Totuși, râmi ne să așteptăm 
desfășurarea meciurilor".

în ceea ce privește pe 
sportivii noștri, ei și-au în
cheiat pregătirile marți la 
prînz. Evoluînd la valoarea

EDL ARD VECKO

( Olympia L jubl jana )

Desen de Neagu Rădulesca

posibilităților lor, Giurgiu-

nale eu eîșligăloaiea parti
dei Tusa Dusseldorf

La sfîrșit de săptămînă, 
bogat program competitions! de schi

g«, ficli, Hoțea sau Senti-
(K.F.G.) — V.S.C. Buda-

pesta.

Un nou patinoar 

tura! inaugurat 
la Cîmpulung 

Moldovenesc

N. Jovici, unul din 
favoriții probei de 
slalom special ce se 
va disputa în cadrul 
„Cupei Postăvarul'

Foto : D. Stănculescu

• Un nou sfîrșit de 
săptămînă cu activitate 
bogată pentru schiori: la 
Predeal se va disputa 
(vineri proba individuală 
de 20 km, duminică șta
feta 4x7,5 km) campio
natul republican de bia- 
‘lon modern de iarnă; 
în Postăvar va avea loc
— sîmbătă și duminică
- - „Cupa Postăvarul" la 
probe alpine (slalom spe
cial și slalom uriaș); iar 
în Poiana Brașov se va 
desfășura „Cupa Trac
torul" la fond și la să-

(Pionierul), 2. Rodica Si- 
mion (Știința); 3. Maria 
Papuc (Pionierul); bă
ieți (5 km): 1. I. Savu 
(Constructorul); 2. N. 
Sfargiu (Ccmtructorul); 
3. V. Papuc (Construc
torul); coborîre seniori:
1. E. Andriof (Voința);

2. Al. Elisei (Voința) ; 
slalom uriaș seniori : 
1. E Andriof; 2. B. Fră- 
țean (Sănătatea) ; sla
lom special seniori : I. 
E. Andriof; 2. V. Condu-

reanu (Constructorul). 
(Z. MIHAI-coresp.)

• Dealul de lîngă ba
za sportivă „7 Noiem
brie" din Tg. Mureș a 
găzduit de curînd des
chiderea centrului de ini
țiere în schi organizat de 
asociația sportivă Comer
țul. Pentru început, an
trenorul Alexandru Reck 
și instructorul Francișc 
Naghi pregătesc 40 de 
copii în vîrsă de 7—15 
ani.

Turneul internațional de fotbal 
pentru juniori de la Viareggio
în luna februarie se va desfășura în Italia, la 

Viareggio, a XVIll-a ediție a turneului interna
țional de fotbal pentru echipe de juniori, Ia care 
vor participa 16 formații : Internazionale, Milan, 
Fiorentina, Bologna, Juventus. Napoli, Genova, 
Vicenza (toate din Italia), St. Reims (Franța), S.C 
Leipzig (R. D. Germană), Eintracht Frankfurt pe 
Main (R F. Germană), Partizan Belgrad (Iugo
slavia), Dukla Praga (Cehoslovacia), RAPID 
BUCUREȘTI (România), Ț.S.K.A. Solia (Bulgaria) 
și Standard Liege (Belgia).

rituri.
• Aproape 190 de con- 

curenți au participat la 
deschiderea sezonului de 
schi la Cîmpulung-Mol- 
dovenesc. întrecerile s-au 
desfășurat pe pîrtia Bo- 
dea, pe timp frumos și 
zăpadă bună. Rezultate: 
fond seniori (10 km): 
C. Drăgoi (Construc
torul); juniori II, fete 
(3 km): 1. Elena Lehaci

Tinerii fotbaliști români
au plecat aseară in Italia

le trecute a fost >- 
rat la Cîmpulung- 
venesc un nou pa- 

natural, amena- 
ie terenul asocia- 
portive Voința. In 

festivității de 
dere a patinoa- 

s-a desfășurat un 
de hochei întie 

le Știința „Liceul 
ș Vodă" și Steaua 
1 Ștefan cel Mare", 
eastă nouă amena- 
numărul patinoare- 
aturale din Cîm- 

Moldovenesc s-a 
la 4. (MIHAI 

IȚ-corespondent).

Săptămînă viitoare va fi dat în folosință 
schi-liftul de ia Virful cu Dor

O scurtă convorbire tele
fonică pe care am avut.o 
ieri cu maestrul sportu
lui Marin Niculescu, res
ponsabilul telefericului din 
Bucegi, ne permite să re
latăm amatorilor de schi 
unele amănunte în legătură 
cu schi-liftul de la Vîrful 
cu Dor, a cărui construc
ție a început în toamna 
anului trecut. Normal, pri
ma întrebare s-a referit la 
data la care va fi dat în 
folosință.

— Luni 24 ianuarie i se 
va face recepția, ne-a răs
puns tov. Niculescu, iar 
peste cîteva zile va fi pus 
la dispoziția schiorilor.

— Ne puteți da unele de
talii tehnice ?

— Bineînțeles. Schi-liftul 
are două trasee, cu o ple
care comună : cabana Vîr_ 
ful cu Dor. Primul traseu 
măsoară 400 de metri și va 
transporta schiorii pe Fur
nica ; al doilea are 360 de 
metri și urcă chiar pe Vîr^ 
ful cu Dor.

— Capacitatea ?
— 400 de persoane pe 

oră, pe ambele trasee.
Am încheiat convorbirea 

mulțumindu-i pentru in
formațiile date și urîndu-i 
o... afluență de public cît 
mai mare. (D. ST.).

Tinerii noștri fotbaliști au ple
cat aseară spre Italia unde vor 
participa alături de echipele Aus
triei și Italiei la un turneu inter
național deschis jucătorilor tineri. 
După cum s-a anunțat, turneul va 
începe sîmbătă 22 ianuarie, la Ve
rona, cu partida România—Italia.

înainte de plecare am stat de 
vorbă cu tov. ION LUPAȘ, vice
președinte al F.R. Fotbal, condu
cătorul delegației: „încercăm să 
cristalizăm — în vederea prelimi
nariilor olimpice — o echipă al 
cărei cadru a început să se între
vadă în recentul turneu întreprins 
în Europa. Antrenorii B. Marian 
și A. Niculescu și-au fixat punc
tul de vedere asupra unora din
tre jucători care, în parte, au con
firmat părerea că li se poate în
credința sarcina reprezentării tă
rii într-o competiție atît de im
portantă cum va fi aceea a pre
liminariilor turneului olimpic. Unii 
dintre acești fotbaliști tineri, ca

de pildă, Constantinescu, Dobrin, 
Boc, Cuperman, Ștcfănescu, au 
constituit surprize deosebit dc 
plăcute. Dar operațiunea de a con
strui o echipă cere un oarecare 
timp nu numai pentru pregătirea 
propriu-zisă, ci și pentru verifi
carea lucrului făcut.

Turneul la care vom lua parte 
în Italia face parte din progra
mul nostru care prevede — în par
te măcar — să cuprindă greutăți 
și obstacole pe care presupunem 
că această echipa le va avea de 
întîlnit în preliminariile J. O. Me
ciurile cu echipele Italiei și Aus
triei. alcătuite din cei mai talen- 
tați jucători tineri, ne vor permite 
să tragem cîteva concluzii impor
tante privind viitoarea activitate 
și compoziție a echipei".

— Ce alte întîlniri internaționa
le sînt prevăzute anul acesta în ca
lendarul echipei noastre de tineret?

— Preconizăm meciuri cu echipe 
din Polonia, R.D. Germană, Uniu
nea Sovietică, Turcia și Iugosla
via. De asemenea, încercăm să or
ganizăm la vară un turneu în ță
rile nordice. în felul acesta cred 
că echipa va fi pe deplin contura
tă atunci cînd se va da startul 
preliminariilor olimpice.

Iată lotul care a plecat spre Ve
rona: Constantinescu și Niculescu 
— portari, Sâtmărcanu, Boc, Grăj- 
deanu, Mocanu, Stoenescu și De- 
leanu — fundași, Ștefănescu și 
Dobrin — mijlocași, Matei, Stoi- 
cescu, Frățilă, Naghi, Cuperman, 
Libardi și Moldoveanu — înaintași.

Tn pag. a 4-a o corespondentă din Roma 
despre pregătirile jucătorilor italieni



CARNET COMPETIȚIONAL

HANDBAL: „Cupa F.R.H.“ în țară BASCHET: Viitori ,;guliveri“
In prezent, activitatea handbalistică 

din țară se desfășoară în cadrul a două 
competiții tradiționale: „Cupa F.R.H. 
și „Cupa Sportul popular". Iată cîteva 
amănunte în legătură cu întîlnirile 
„Cupei F.R.H.":

TIMIȘOARA. — „Cupa F.R.H." con
tinuă în mijlocul unui interes general, 
datorită jocului din ce în ce mai bun 
practicat de echipe. Dintre ultimele re
zultate notăm: Ind. lînii—Tricoul 23— 
5 (7—4), Lie. nr. 4 II—-Electromotor 
12—7 (10—2), Constructorul—Plastica 
}5—7 (7.—4) — la senioare; Știința
Lovrin—Tutunul 19—19 (10—10), Tim
puri Noi Giarmata—Tehnometai 15— 
22 (6—10) și Știința Timișoara—Elec- 
trometal 31—8 (15—5) — la seniori. 
ILa sfîrșitul turului, pe primul loc se 
află Constructorul la fete și Știința Ti
mișoara la băieți, cu un avans de 3 și 
respectiv 4 puncte. (C. Cretu și P. Ar
can, eoresp.).

IAȘI. — Dispute echilibrate, pasio

nante, dar de nivel tehnic care lasă 
de dorit — iată caracteristicile jocu
rilor din „Cupa F.R.H.", la care par
ticipă 4 formații feminine și 6 mascu
line. La unele dintre acestea s-a obser
vat o insuficientă preocupare față de 
selecționarea elementelor. Astfel, la 
S.S.E. și Lie. nr. 2 joacă handbaliste 
cu talie mică, slab dotate din punct de 
vedere fizic. In prezent, clasamentele 
arată astfel: feminin: 1. Lie. nr. 2 6 p; 
2. Inst. politehnic 4 p; 3. S.S.E. 2 p; 
4. Voința 0 p; masculin: 1. C.S.M.S. 
10 p; 2. Moldova 6 p; 3. Politehnica 
6 p; 4. Agronomia 6 p; 5. Voința 2 p; 
6. 1RA4 0 p. (D. Diaconescu, eoresp. 
reg-)-

LUPENI. — La întrecere participă o 
echipe masculine, ale căror prime dispu
te s-au încheiat cu următoarele rezultate: 
Știința I Petroșeni—Minerul Aninoasa 
21—14, S.S.E. I Petroșeni—Straja Lu- 
peni 13—16, S.S.E. II Petroșeni—Utila
jul Petroșeni 9—10, Știința 11 Petro-

Cristian (Steaua) a fost utiul din cei mai buni jucători in partida S'teaiia-
Știința (25—8) ’din cadrul „Cupei F.R.H.". Iată-1 intr-o acțiune caracte

ristică la semicerc aruncând la poartă din plonjon ■ •

șeni—Viitorul Vulcan 13—5, Minerul 
Aninoasa—S.S.E. 11 Petroșeni 10—8, 
Straja Lupeni—Știința II Petroșeni 
12—12, Viitorul Vulcan—S.S.E. 1 Pe
troșeni 10—18, Știința I Petroșeni— 
Utilajul Petroșeni 25—10. O formă 
bună a manifestat în aceste jocuri pri
ma echipă a Științei, din rîndurile că
reia s-au evidențiat jucătorii Cozma, 
Dumitru și Popovici. Pe locul doi se 
află echipa liceului din Lupeni. (Staicu 
liăloi. eoresp.).

BACĂU. ■— Iată cîteva din rezultatele 
mai interesante din ultimele etape ale 
competiției: Dinamo 1 Bacău—Știința 
Oraș Gh. Gheorghiu-Dej 58—18, Știin
ța Oraș Gh. Gheorghiu-Dej—S.S.E. 
P. Neamț 14—21, S.S.E. Bacău—Dinamo 
I Bacău 13—42, Inst. pedagogic Ba
cău—Dinamo II Bacău 15—15, Voința 
P. Neamț—Cauciucul Oraș Gh. Gheor
ghiu-Dej 11—41, S.S.E. P. Neamț— 
S.S.E. Bacău 20—20, Dinamo II Bacău— 
Voința P. Neamț 46—11, Cauciucul 
Oraș Ch. Gheorghiu-Dej—Inst. pedagogic 
Bacău 22—14. (FI. Ene, eoresp.).

ai baschetului nostru
începută în primăvara trecută, acțiu

nea de depistare a elementelor cu ta
lie înaltă, inițiată de federația de bas
chet, a cunoscut de curînd o etapă im
portantă prin tabăra organizată în 
timpul vacanței elevilor. Dintre sute
le de copii și tineri care au trecut prin 
„sita" antrenorilor și instructorilor vo
luntari sau remarcați cu prilejul cam
pionatelor școlare și de juniori, au fost 
selecționați 15 băieți și 15 fete care, 
sub îndrumarea antrenorilor Adriana 
Florescu și Constantin Stamatescu, s-au 
pregătit timp de două săptămîni la 
Brașov.

Programul taberei a cuprins, în a- 
fara antrenamentelor propriu-zise, ex
cursii la Poiana Brașov și în Postăvar, 
vizite la muzeele din Brașov, prelegeri 
pe teme culturale și sportive, precum 
și un concurs „Cine știe, cîștigă !“.

Referitor la scopul taberei, trebuie 
spus de la început că el a fost atins, 
în sensul că elevii participant și-au 
îmbogățit bagajul cunoștințelor tehni

ce și tactice, destul de sărac la v 
în tabără. Prin hărnicia cu cai 
pregătit, precum și prin perspe 
arătate, s-au evidențiat în mod 
bit M. Adăseăliței, M. Troacă, 1 
Marinescu (Craiova), Ion Odr 
rad), V. Popa, G. Mangiurea, 
Popov (Ploiești), Doru Stanică (B 
Ana Grasskopf (Timișoara), C 
Petrîchei, Ana Gorgovan (Cons 
V. Victor, A. Andromescu, Gh. 
peanu, Liliana Sanda, Adina 1 
Liliana Popescu și Valeria 
(București). Cele mai înalte el< 
participante la tabără au fost M. 
că (2,00 m — 18 ani), M. Adăs 
(1,99 m — 17 ani), Doina Rus 
(1,81 m — 16 ani), Ana Gra 
(1,80 m — 16 ani) și Emilia C 
— Timișoara (1,60 m — 16 ai

Din activitatea desfășurată 
acum pentru depistarea element:

Doar șase atleți în plus!

NOTE
'yt

—r-----------7----- —:-------- -—

talie înaltă, se poate trage coi 
că în întreaga țară există numei 
neri capabili să satisfacă cerin' 
cute ale baschetului nostru, dai 
pentru a-i depista și instrui se 
ne mai multă inițiativă, o mun< 
organizată și dusă cu mai multă 
ne de către antrenori, profes 
educație fizică'și instructori voi 
In acest sens, un sprijin sgrios 
da comisiile regionale, raionale 
șenești de baschet, precum și fe 
care trebuie să continue cu și m: 
tă hotărîre frumoasa inițiativă 
în primăvara anului trecut.

Tabăra de la Brașov ne-a ar 
dacă există preocupare, dragoste 
baschet, atunci apar și „gulive 
tît de necesar) baschetului româ

prof. STELIAN GHEORG

Foto : A. Neagu

RHEINHAUSEN: Ultima etapă 
a turneului handbaliștilor români 

in R. F. Germană
Selecționata masculină de handbal 

a orașului București își încheie astăzi 
turneul în R.F. Germană. Ea evoluea
ză în localitatea Rheinhausen. în com
pania unei formații locale

După cum am anunțat, duminică la 
Minden handbaliștii noștri au repur
tat o victorie comodă (30—14) asupra 
echipei reputatului internațional Lub- 
king, Dankersen, clasată 4 ani con

secutiv pe locul 2 în campionatul R.F. 
Germane. Jucătorii români au lăcut 
un joc bun, cu multe acțiuni specta
culoase, încheiate cu aruncări la 
poartă și goluri. Scorul a fost realizat 
de: Iacob (13), Costache II (3), Hnat 
(2), Gruia (5), Oțelea (2) — a ratat 2 
lovituri de la 7 m —, Moser (3), Go
ran (1), Nica (1). Au mai jucat Bogo- 
Jea și Marinescu.

Primii pași spre o mai bogată activitate sportivă
lUimare din pag. 1)

pierd tocmai în perioada cînd ar 
putea obține rezultate superioare. Ne 
referim, printre alții, la I. Popescu, 
C. Chedica, I. Chican etc., care după 
terminarea școlii profesionale, fiind 
repartizați, la Fabrica de rulmenți, nu 
au mai fost pregătiți la nivel cores
punzător și s-au pierdut — cum se 
spune — pe drum. Este nevoie ca la 
asociația sportivă Rulmentul, unde 
■vin în fiecare an promoții întregi de 
elevi de la școala profesională, să 
fie angajat un antrenor de atletism. 
De acest lucru ar trebui să se ocupe 
și consiliul asociației sportive și con
siliul orășenesc UCFS.

Probleme deosebit de importante 
au fost scoase la iveală și în adună
rile de la asociațiile sportive de la 
Școala pedagogică, Școala generală 
nr. 2 și Voința.

Amintind toate aceste aspecte, tre
buie să evidențiem munca Consiliului 
orășenesc UCFS Bîrlad care a îndru
mat consiliile asociațiilor, le-a spriji
nit temeinic în organizarea adunărilor 
generale, astfel că în momentul de 
față 32 din cele 39 de asociații spor
tive din orașul Bîrlad și-au analizat 
activitatea pe anul trecut și au luat 
măsuri concrete pentru ca în acest an 
sportul de masă și cel de performanță 
Bă cunoască o și mai substanțială îm
bunătățire.

★
— Cum stați cu adunările gene

rale din asociațiile sportive, l-am în
trebat pe tehnicianul Consiliului oră
șenesc UCFS Focșani î

— Stăm bine. Din 30 de asociații 
sportive din oraș, s-au ținut adu
nări in 18.

— La această dată trebuia să se fi 
ținut mai multe... totuși vă rugăm 
să ne spuneți cîteva probleme mai 
importante ridicate în aceste adu
nări.

— In mare parte accentul a căzut 
pe faptul că nu toate consiliile aso
ciațiilor sportive se îngrijesc de în
trecerile Spartachiadei și de campio
natul asociației. Cu toate acestea, în 
orașul Focșani actuala ediție a Spar
tachiadei se bucură de o mare popu
laritate Ia asociațiile sportive Fruct- 
export, I.R.T.A., Spartac, I.G.O., Vin 
Alcool, Unirea și altele, unde între
cerile de șah, tenis de masă, trîntă, 
gimnastică și haltere sint în plină des
fășurare. Acum a venit frigul și vrem 
să facem un patinoar mare in parcul 
orașului.

— Care a fost participarea la adu
nările generale ?

— La cele din școli 95 la sută, iar 
la celelalte asociații 70—75 Ia sută.

Este adevărat că activiștii Consi
liului orășenesc UCFS Focșani spriji
nă consiliile asociațiilor sportive pen
tru buna organizare și desfă
șurare a adunărilor de dări de 
seamă. Dar, față de numărul aso
ciațiilor sportive numărul adunărilor 
de dări de seamă care s-au ținut pînă 
la data convorbirii noastre este foar
te mic. Pînă le expirarea termenului 
nu mai e mult și de aceea trebuie 
intensificată munca în această direcție.

La sfîrșitul lunii august și în pri
mele zile ale lui septembrie, Budapesta 
va fi gazda celei de a VIII-a ediții 
a campionatelor europene de atletism, 
competiție care reprezintă pentru atle- 
ții continentului nostru cel mai impor
tant eveniment între... Tokio și Ciudad 
de Mexico.

La „europene", fiecare țară are
dreptul să înscrie cîte nn atlet sau 
atletă la fiecare din probele cu
prinse în program. Pentru a putea 
înscrie însă al 
doilea și al treilea 
atlet într-o probă 
se cere, în mod o- 
bligatoriu, ca toți 
TREI să realizeze
—r- în concursurile anului 1966 — anu
mite performanțe standard fixate de 
comisia europeană din cadrul IAAF.

Pînă aici, nimic deosebit ! Așa s-a 
procedat la toate marile competiții in
ternaționale, la Jocurile Olimpice și 
la ultimele ediții ale „europenelor", 
iar standardurile reflectă creșterea 
continuă a nivelului atletismului conti
nental, fiind destul de ridicate.

Din curiozitate am raportat perfor
manțele atleților noștri din 1965 la 
cerințele acestor standarduri. Conclu
zia nu este cîtuși de puțin liniștitoare. 
Avem dreptul, desigur, să înscriem 
fără standard atleți la toate cele 24 de 
probe masculine și 12 feminine. Dar 
numai cîte unul (excepție fac cursele 
de maraton, 20 și 50 km marș, decat
lonul și pentatlonul feminin unde par
ticiparea a cîte trei atleți de țară nu 
este condiționată de alte performanțe 
anterioare). Pentru a putea concura 
mai mulți TREBUIE STANDARD !

Ei bine, dacă înscrierile s-ar face pe 
baza performanțelor de anul trecut, 
atletismul nostru n-ar putea fi repre
zentat la campionatele europene decît 
de : Bloțiu — 3:40,8 și Vamoș — 3:40,9 
la 1500 m (standard 3:43,0), Vamoș— 
8:36,0 și Caramihai — 8:37,8 la 3000 
m obstacole (8:46,0) Și atît ! La fete 
situația este oarecum ceva mai bună : 
lolanda Balaș — 1,86 și Rodica Crișan 
— 1,67 m la înălțime (1,65 m), Olim
pia Cataramă — 53,82 și Lia Mano- 
liu — 51,48 la disc (50,00 m), Mihaela 
Peneș — 59,22, Maria Diaconescu — 
53,21 și Elena Neacșu — 51,09 m Ia 
suliță (50,00 m).

Deci, doar ȘASE atleți și atlete ar 
mai avea dreptul să completeze lotul 
inițial. Extrem de puțini. Și așa cum 
am mai spus, campionatele europene

reprezintă jumătatea drumului dintre 
cele două Olimpiade, iar standardurile 
ce vor fi fixate pentru Mexico vor fi 
cu mult mai pretențioase de cît cele 
stabilite pentru Budapesta.

Am ridicat această problemă, acum, 
în ianuarie, cînd pistele stadioanelor 
sînt încă acoperite cu mantia zăpezii, 
pentru a atrage serios atenția asupra 
ei.

Evident nu rezultatele anului 1965 
vor fi cele care decid participarea sau 

neparticiparea la 
CE de la Buda
pesta, ci performan
țele concursurilor 
acestui an. Datoria 
antrenorilor noștri

și în primul :rînd a atleților fruntași 
este să reflecteze asupra standardurilor 
de participare la „europene". Printr-o 
pregătire lă cel mai înalt nivel. ațleții 
își pot cuceri dreptul de a evolua pe 
Nepstadion în compania celor mai 
buni sportivi de pe continent. în felul 
acesta, dacă vom putea înscrie cîte 
trei atleți de probă înseamnă că vom 
putea avea și echipe naționale puter
nice (avem în vedere meciurile cu 
Norvegia și Italia la bărbați, Italia la 
femei, Jocurile Balcanice de la Sara
jevo) și că se va putea realiza mult 
doritul salt valoric al performanțelor 
noastre. Lucrul este greu de realizat, 
dar în nici un caz imposibil !

El stă în puterile fiecăruia dintre 
atleții noștri fruntași, în priceperea 
antrenorilor, în pasiunea cu care vor 
lucra zi de zi, clipă de clipă. Altfel, 
lotul nostru pentru Budapesta va fi, ca 
și la trecutele ediții, destul de redus. 
Și posibilități există ca în 1966 el să 
fie cît mai mare.

Iată acum standardurile fixate de 
IAAF pentru CE din 1966.

BĂRBAȚI : 100 m — 10,5; 200 m
— 21,2 ; 400 m — 47,3 ; 800 m — 
1:49,0; 1500 m — 3:43,0; 5000 m — 
14:05,0 ; 10000 m — 29:20,0 ; 110 mg
— 14,4 ; 400 mg — 52,0 ; 3000 m obst.
— 8:46,0 ; lungime — 7,60 ; triplu — 
15,80 ; înălțime — 2,06 ; prăjină — 
4,70 ; greutate — 17.70 ; disc — 55.00; 
suliță — 76,00 ; ciocan — 64,00. ____

FEMEI : 100 m — 11,7 ; 200 m — 
24,3 ; 400 m — 56,0 ; 800 m — 2:09,0; 
80 mg — 11,1 ; înălțime — 1,65 ; lun
gime — 6,10 ; greutate — 15,00; disc
— 50,00 ; suliță — 50,00.

ROMEO VILARA

Programul concursurilor Pro: 
A4 și B4 de duminică 23 i. 
1966 cuprinde în întregime i 
din campionatul italian A și B

Pentru a-i ajuta pe particiy. 
indicarea pronosticurilor, dăm 
țațele ultimelor meciuri dintr 
pele cuprinse în program.

I. Cagliari—Bologna prone 
pauză

II. Cagliari—Bologna prono 
nal

1964— 1965 = 0—0 și 3—1
1965— 1966=0—1

III. Foggia—Juventus 
pauză

IV. Foggia—Juventus 
nal

prone

prone

1964— 1965 = 1—0 și 0—1
1965— 1966=0—1

V. Spal—Napoli pronostic 1
VI. Spal—Napoli pronostic : 

1965—1966 =2—4

VII Varese—Internazionale 
stic la pauză

VIII. Varese—Internazionale 
stic final

1964— 1965=0—0 și 0—0
1965— 1966=2—5

IX. Catania—Brescia
1965—1966 = 1—4

Teatrul Barbu Delavrancea
prezintă

premiera: JDOLUL Șl ION ANAPODA"
de George Mihail Zamfirescu

Tn distribuție : Cornel Gîrbea, Constantin Rășchitor, Victoria 
Dinu, Lucia Burcovschi, Maria Burbea, Coca Gheorghiu, 
Adina Atanasiu-Poenaru, Costin Prișcoveanu, Alexandru 

Repan, Marius Marinescu, Romulus Bărbulescu 
Regia artistică : ION SIMIONESCU și CORNEL GIRBEA 

Decoruri-costume : N. Nobilescu

X. Fiorentina—Atalanta
1964— 1965=1—0 și 1—2
1965— 1966=1—1

XI. Roma—Lanerossi
1964— 1965=0—0 și 0—1
1965— 1966 = 1—1

XII. Torino—Sampdoria
1964— 1965=0—1 și 0—1
1965— 1966 = 1—1

XIII. Milan—Lazio
1964— 1965 = 2—1 și 0—0
1965— 1966=0—0

• Tragerea Pronoexpres d< 
avea loc la București in st 
bului Finanțe Bănci din str. 
nei nr. 2. Ea va fi urmată de 
artistic.

Rubrică redactată de Loti 
sport.



DE CE N-A AVUT LOC
„CURSA DE AGREMENT1*?

Pe marginea 
comportării echipei 
Dinamo București 
in turul 
campionatului

„Dinamo București a cucerit pentru a 4 a oară 
- consecutiv - titlul de campioană a tării la capă
tul unei întreceri pasionante, în care nu a renunțat 
nici un moment să se gîndească la primul loc.
Omogenitatea, tactica „â la Internazionale", cu
apărare fermă și contraatacuri fulgerătoare, jocul
pe extreme și, în general, preocuparea pentru
EFICACITATE, fără prea multe artificii și floricele
de prisos, iată care sînt - după părerea noastră -
atuurile care au adus echipa Dinamo București la 
titlul de care se bucură pe merit și pentru care îi 
adresăm cuvenitele felicitări".

Iubitorii sportului cu balonul rotund 
din fara noastră, cei cate au apreciat 
in atitea rinduri spectacolele de bună 
calitate oferite de fotbaliștii dinamo
viști, ca să nu mai vorbim de supor
terii echipei din șoseaua Ștefan cel 
Mare, recitesc desigur, cu plăcere 
i îndurile de mai sus. Ele au fost 
scrise de cronicarul sportiv la 28 iunie 
1965, după ce Dinamo București (tn- 
vingînd și pe Petrolul), reușea valo
roasa performantă de a cuceri titlul 
de campioană a tării. Succesul era 
cu atît mai prețios cu cit fusese ob
ținut la capătul unui finiș de cam
pionat cu adevărat dramatic, în care 
conducerea a avut-o aproape în per
manență Rapid, dar Dinamo, cu o 
mai justă dozare a efortului, cu dir- 
zenia-i cunoscută și cu aportul co
lectiv ai tuturor jucătorilor a știut 
să incline f nț rifltițruil moment balanța 

victorie 
atît de

sâ incline în i/ltimuj' mom 
în favoarea sa, țcpurtînd o 
pe cil ele spectaculoasă, pe 
meritată.

Cine putea să presupună,

numai peste 
ierea turului 
frumoasele aprecieri la adresa com
portării echipei Dinamo aveau să ră- 
mînă doar plăcute amintiri, că deți
nătorii titlului aveau să se afle 
undeva în coada clasamentului ?... 
Deși eta greu de anticipat o aseme
nea răsturnare de Situație, totuși ea 
s-a petrecut: la jumătatea campiona
tului 1965—1966 echipa noastră cam
pioană ocupă locul 11 in clasament, 
la 10 puncte de lider și cu un avans 
de numai 3 puncte față de ultima 
clasată I

Aceiași iubitori ai fotbalului, aceiași 
suporteri se intreabă: ce s-a întîm- 
plat cu echipa Dinamo București, de 
ce s-a comportat atît de slab ? Au 
uitat oare Pîrcălab, Nunweiller III, 
Popa, Ghergheli, Frățilă, Haidu și 
ceilalți dinamoviști să . mai joace 
fotbal ?

Iată întrebări ia care vom încerca 
să , dăm răspunsuri în rîndurile de 

însă,' că mai jos.

cîteva luni (la înche- 
urmălorului campionat)

• pus eforturile cerute la antrenamente, 
I și-au menajat forțele, nu au dat ran

damentul așteptat în unele meciuri 
importante. De altfel, trebuie sub
liniat faptul că printre jucătorii di-

■ namoviști și-au făcut Joc tot mai mult 
în ultima vreme automulțumirea, ten
dința pentru obținerea pe seama fot-

; balului a unor avantaje materiale 
personale primind în fața preocupării 
pentru creșterea măiestriei. Ca ur
mare, o generalizată atitudine de de- 

: zinteres, lipsă de pasiune si dăruire 
sportului preferat. Unii jucători au o 
optică curioasă în ce privește răs- 

' punderea pe care ar trebui să și-o 
asume în timpul jocurilor : ei consi
deră că numai antrenorii sînt aceia 
care poartă vina eșecurilor. Așa gîn- 
desc, din păcate, de multe ori Pîr-

1 călab, Haidu, Frățilă, Uțu, Ivan, Po-
■ pbscu, Petru.

Echipa Dinamo era cunoscută ca

Meciul Dinamo — Internazionale a probat evident posibilitățile fotbaliș
tilor bucureșteni.

In fotografie: apărarea milaneză intervenind la un atac al lui Ene 
și Pîrcălab

Un turneu cu implicații neașteptate
Am subliniat succesul formației 

dinamoviste în campionatul trecut. 
Trebuie însă să menționăm că el a 
fost rezultatul unei maxime concen
trări colective, că timp de mai multe 
etape echipa a trebuit să facă o ade
vărată risipă de energie fizică și 
nervoasă pentru a-și atinge obiecti
vul propus — cîștigarea titlului de 
campioană. Din discuțiile purtate cu 
antrenorii, jucătorii și conducătorii 
secției, a reieșit că folosirea timp de 
mai mulți ani a acelorași sportivi i-a 
adus pe aceștia în iunie 1965 într-o 
stare de evidentă oboseală, accen
tuată de finalul extenuant al ediției 
arecedente a campionatului. Și poate 
:ă aceste solicitări nu ar fi fost atît 
ie resimțite, dacă după bucuria vic- 
oriei ar fi urmat o binevenită pe
rioadă de odihnă, de refacere a or- 
janismului.

Dar, după o pauză de numai 7 zile, 
ucătorii și-au reluat pregătirile, ur- 
nate de un turneu de două jocuri în 
IF. Germană și apoi startul în noul 
ampionat.
Rezultatele bune (3—2 cu Miinchen 

860 și 1—1 cu Borussia Dortmund, 
chipe care se bucură de un frumos 
enume în fotbalul european), ca și 
omportarea în general satisfăcătoare 
n acest turneu au creat în rindurile 
ucătorilor, a antrenorilor și chiar a 
onducerii secției o stare de automul- 
umire exagerată, de supraestimare a 
orțelor proprii. Și-a făcut astfel loc 
deea că ediția 1965—1966 a cam- 
ionatului va fi o simplă formalitate 
entru echipa Dinamo, că drumul spre 
tiu va fl doar o simplă „cursă de 
grement". Alimentată și de debutul 
ictorios de la Galați (unde știm cît 
e greu șe cîștigă !) această concep- 
e și-a atras și mai mulți aderenți, 
ocurile următoare aveau să demons- 
reze însă fragilitatea acestei apre- 
ieri, să evidențieze cît de simplist 
u fost privite lucrurile. Și primul 
duș rece" nu a întirziat prea mult:

ei a venit duminică 22 august, în 
meciul cu Știința Timișoara, de la 
București. Căpitanul echipei dinamo
viste, internaționalul ION NUN- 
WEILLER, ne spunea cu o urmă de 
regret: „Toți jucătorii au intrat pe 
teren cu nasul pe sus, siguri că vor 
repurta o victoie facilă*. Dar, la ca
pătul partidei stupoare în tabăra di- 
namovistă: înfrîngere cu 3—2 !

Era tras astfel primul semnal de 
alarmă. Nepregătită moralicește, 
echipa și-a pierdut repede busola, 
și-a pierdut încrederea în posibili
tățile atît de manifest dovedite în 
campionatele trecute. în locul unei 
mobilizări colective, a unei voințe 
dîrze pentru strîngerea rîndurilor, la 
jucători au apărut deruta, teama de 
a nu pierde, o accentuată stare ner
voasă. Dar greul abia începea : echipa 
avea în față meciuri și mai dificile 
decît cel cu Știința Timișoara. în 
etapa următoare Dinamo avea să ce
deze cu 4—1 la Brașov, neputînd re
zista dorinței de reabilitare a „stega
rilor", după acel 10—1. Acestui nou 
insucces i s-au adăugat altele: 0—2 
cu Rapid, 1—2 cu Dinamo Pitești și 
astfel după cinci etape campionii 
aveau o „zestre" de numai 2 puncte 
(7 goluri înscrise, 13 primite). Ce a 
mai urmat ? Cîteva victorii și me
ciuri egale, dar și noi înfrîngeri, o 
comportare mereu oscilatorie,' în con
tinuare goluri primite cu mare ușu
rință în primele minute (ceea ce 
sporea și mai mult tensiunea printre 
jucători), greșeli inadmisibile în exe
cuțiile tehnice. Ca urmare, Dinamo 
a încheiat prima parte a campiona
tului cu un bilanț nefavorabil: 22 
de goluri primite (cit în întreg cam
pionatul trecut !) și numai 20 mar
cate. Și nici nu ar trebui să ne mire 
prea mult această situație dacă amin
tim un fapt simplu, dar semnificativ: 
înaintașul central Frățilă a înscris 
în 11 etape un singur goli

toi : Petru Emil, Ivan, Uțu, Pîrcălab, 
Haidu, Popescu. Tot ca abateri grave 
de Ia disciplină mai pot fi menționate 
și absențele nemotivate de la pro
gram ale lui Pîrcălab și Petru Emil. 

Fărăîndoială, multe din lipsurile 
amintite mai sus ar fi fost," probabil, 
evitate dacă antrenorii ar fi manifes
tat mai multă exigență în desfășu
rarea procesului instructiv-educativ, 
în supravegherea atentă, plină de 
grijă, a comportării sportivilor, dacă 

______ _______ __ _________ ____ , ar „fi „luat, țnăsuri prompte și exem- 
1 un colectiv închegat, unit? cu relații • Plaje împotrjva . jucătorilor care au 
' prietenești între componentîi ei. Dar av-Uț Abateri de la discipline. De ase- 

iată că, în fața dificultăților apârute bienea, în. cadrul echipei nu există 
în sezonul trecut, cînd se impunea încă .o puternică ppjnie, de masă îm- 
cel mai mult manifestarea unității, P.otriya celor care comit greșeli, iar 
în cadrul formației au ieșit la iveală • antrenorii, pn. au. făcut totul pentru a 
lacune nebănuite : disensiuni, discuții 
neprincipiale între jucători (Nun- 

i weilier IV, Ghergheli, Ivan, Petru) 
i lipsă de colaborare, reproșuri reci-
■ proCe. Este adevărat, apărarea, altă-
■ dată punctul forte al formației, s-a
> dovedit în toamnă deficitară, contri- 
: buind la instaurarea unei stări de

neîncredere în posibilitățile echipei
• de a obține rezultate favorabile. Din
■ păcate, nici atacul nu și-a făcut da

toria. Au fost însă multe ocaziile
> cînd atacanții și apărătorii s-au 
, „acuzat" reciproc chiar în timpul me- 
. ciurilor, imputîndu-și cu voce tare
■ greșelile.
i Dar, se mai poate aminti și despre 
i alt fel de manifestări, grave prin
> aceea că au anulat rezultatele și 
i roadele obținute cu greu după ore 
i întregi de antrenamente. Ca în le-
• genda meșterului Manole: ceea ce 
i se cîștiga ziua la pregătire se năruia
> noaptea ! Este vorba de irosirea tim

pului de odihnă în petreceri îndelun
gate, în „spectacole nocturne", nu-

. meroși jucători dinamoviști semnînd 
i „condica de prezență", la acest capi-

o slimula.,/. ,
Vorbind despre pregătire, este ade

vărat că ■ nu întotdeauna antrenorii 
au avut posibilitatea să exercite o 
influență continuă asupra întregului 
lot de care dispuneau, deoarece în 
mai multe rînduri echipa a fost frag
mentată, unii dintre jucători aflîn- 
du-se în pregătire Ia lotul reprezen
tativ pentru meciurile din cadrul pre
liminariilor campionatului mondial, 
alții — Ia lotul olimpic, iar o parte 
la club. Cînd se întorceau la club 
jucătorii aveau — în mod obiectiv — 
un nivel diferit de pregătire, fapt ce 
solicita eforturi suplimentare pentru 
realizarea unui echilibru al posibili
tăților componențiior echipei. în plus, 
de cele mai multe ori jucătorii selec
ționați în loturi republicane (chiar 
și acei care aveau o bună comportare 
în meciurile internaționale) se lăsau 
foarte greu convinși că trebuie să 
muncească Ia fel de susținut și în 
partidele de campionat. Nu o dată 
Pîrcălab, Ghergheli și Frățilă s-au 
comportat slab în meciurile interne, 
după ce evoluaseră bine în confrun
tări internaționale.

Si totuși...

început, dar 
evident, fot- 
arătat (mai 

în cele două

3a in legenda meșterului Manole.
Firește, comportarea nesatisfăcă- 

>are ca și poziția de loc de invidiat 
n clasament nu au lăsat impasibili 
ici pe antrenori și nici conducerea 
jeției. Antrenorii Angelo Niculescu
Traian Ionescu (ultimul de la sfîr- 

tul lui septembrie) s-au străduit să 
sigure jucătorilor un proces cores- 
anzător de pregătire, încercînd prin 
ferite măsuri să aducă din nou 
diipa pe linia de plutire. Dacă lu-

ciul acesta s-a reușit atît de greu, 
abia spre sfîrșitul sezonului, faptul 
își are explicația în rezistența dîrză 
opusă de unii dintre jucători față 
de cerințele procesului instructiv- 
educativ, în superficialitatea cu care 
aceștia au privit meciurile, în reți
nerea cu care au participat atît la 
pregătire cît și la jocuri. Este cazul 
jucătorilor Petru Emil, Octavian Po
pescu, Frățilă, Haidu, care nu au de-

...Și totuși, vorbind despre compor
tarea echipei noastre campioane în 
sezonul de toamnă nu putem să nu 
subliniem că, timid la 
apoi din ce în ce mai 
baliștii dinamoviști au 
ales în finalul turului și
jocuri cu faimoasa Internazionale) că 
au depășit perioada critică, au făcut 
jocuri apropiate de valoarea care i-a 
consacrat. Aceeași echipă, cu aceiași 
jucători (dar cu o atitudine mult 
schimbată în bine față de îndeplini
rea programului de pregătire, cu mai 
multă voință și hotărire) a practicat 
un joc constructiv, dinamic, ofensiv 
și eficace, și-a îmbunătățit conside
rabil omogenitatea, sportivii intr-aju- 
lorindu-se și acționînd colectiv. Fap
tul că la un moment dat se aflau 
într-o postură de-a dreptul jenantă 
pentru o echipă campioană, pe un loc 
în clasament pe care nu l-au avut 
niciodată în vreun alt campionat, a 
avut darul să-i trezească pe fotbaliștii 
dinamoviști, să-i aducă la realitate. 
Treptat-treptat, ca urmare a măsurilor 
adoptate pentru redresare, a atenției 
sporite a secției și a conducerii clu
bului pentru soarta echipei, s-a ob
servat o participare conștientă a ju
cătorilor Ia procesul instructiv-edu- 
cativ, a existat o mobilizare a între
gului colectiv pentru o comportare

cît mai bună, a crescut simțul de 
răspundere atît la antrenamente cit 
și in meciurile oficiale. Așa a fost 
posibil ca evoluția din unele meciuri 
să amintească de o echipă Dinamo 
din zilele ei bune, comportarea și 
victoria înregistrată la București in 
meciul cu Internazionale (desiășurat 
în cadrul „C.C.E."), ca și partida re
tur de pe San Siro din Milano au consti
tuit o încununare meritată a efortu
rilor, a energiei fizice și nervoase 
cheltuită la cea mai înaltă tensiune 
pentru depășirea unei perioade atît 
de dificile. Ghergheli, Popa, Pîrcălab 
și colegii lor au demonstrat adevă
ratele lor posibilități, au arătat că 
atunci cind preocuparea pentru fot
bal se bucură de atenția cuvenită 
apar și rezultate corespunzătoare.

in dorința de a găsi răspuns la 
atîtea întrebări care-i frământă pe 
iubitorii fotbalului în legătură cu 
comportarea echipei noastre cam
pioane, am discutat cu multi din fac
torii care, într-o măsură mai mare 
sau mai mică, au influențat — nega
tiv sau pozitiv — randamentul, evo
luția formației din șoseaua Ștefan 
cel Mare: jucători, antrenori, mem
bri ai consiliului clubului sau con
ducerii secției de fotbal. Cu toții 
erau afectați de rezultatele nesatis
făcătoare din tur ale echipei, de slă-

biciunile manifestate în toamna tre
cută în rîndurile componențiior for
mației. Ne-au vorbit despre această 
perioadă ca de un vis urît.

Bine ar fi, într-adevăr, ca toate 
acestea să ramiriă doar o amintire. 
Pentru aceasta, însă, se impun cîteva 
măsuri și ele trebuie luate și urmă
rite cu perseverență de toți cei de 
a căror muncă depinde activitatea 
viitoare a fotbaliștilor dinamoviști. 
Pornind de la ceea ce s-a cîștigaț 
în direcția redresării echipei, antre
norii trebuie să stabilească pentru pe
rioada următoare o judicioasă dozare 
a efortului în cadrul pregătirilor pen
tru retur, cu ac cent pe individuali
zare, să îndrumeZe în permanență 
activitatea jucătorilor șl în afara ‘te
renului de joc, să fie exigenți cu 
acei care se abat de la disciplină, in
diferent cine sînt aceștia, să ia în 
mod consecvent măsuri pentru îndrep
tarea lipsurilor ce se ivesc. Fede
rația de specialitate poate și trebuie 
să-și aducă și ea o mai mare con
tribuție la bunul mers al treburilor 
la această echipă valoroasă a fotba
lului nostru și bine ar fi fost dacă 
s-ar fi sesizat mai din vreme de 
declinul și impasul formației Dinamo, 
luînd la vreme măsurile corespunză
toare. De asemenea, bine ar fi dacă 
federația de fotbal ar sprijini măsu
rile disciplinare luate la club (dar 
nu așa ca anul trecut cînd un jucător 
sancționat de conducerea clubului 
pentru abateri a fost chemat la pre
gătirile comune ale lotului, anulin- 
du-se total efectul educativ al măsu
rilor disciplinare și dîndu-se astfel 
„apă la moară" celor certați cu con 
duita sportivă).

Conducerea clubului Dinamo are 
datoria să privească cu toată serio
zitatea problema „schimbului de 
miine", intreprinzind măsuri mai ales 
în direcția întăririi și perfecționării 
procesului instructiv-educativ al 
piilor și juniorilor, astfel ca din 
pmiera proprie să se ridice, să 
pregătiți cu grijă și promovați 
curaj viitorii jucători talentați.
niori ca Dumitrache, Iordache, Florea, 
Iorgulescu, Profir șl Velicu posedă 
bune calități fizico-tehnice, au pers
pective frumoase de afirmare.

Pînă la reluarea campionatului mai 
sînt multe săptămîni. Iubitorii fot
balului numără însă zilele cu înfri
gurare, gindindu-se la echipa lor fa
vorită, făcînd socoteli, calcule. Prin
tre aceștia și numeroșii suporteri ai; 
echipei Dinamo București. Ce Ie vor; 
rezerva lor ca și fotbalului nostru 
jucătorii formației campioane ? La 
această întrebare, firește, nu noi tre
buie să dăm răspuns. îi putem însă 
informa pe cititorii noștri că în ca
drul echipei Dinamo lipsurile mani
festate în tur au fost analizate cu 
multă seriozitate, iar jucătorii sînt 
hotărîți să depună toate strădaniile 
la antrenamente, așteaptă cu încre
dere în capacitatea lor reînceperea 
campionatului, noul sezon competi- 
țional.

Există așadar premise să privim cu . 
optimism viitoarea evoluție a echipei 
Dinamo București. Rezultatele viitoare 
vor confirma oare acest optimism ? 
Depinde în primul rind de... echipa 
Dinamo !

c.o- 
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cu 
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Astăzi la Riga,

Meciul de hochei pe gheață, București-Daugava
Ura tîrzie la care s-a încheiat jo

cul dintre selecționatele de hochei pe 
gheată ale României și Ucrainei nu 
ne-a permis să oferim cititorilor noș
tri o serie de amănunte în legătură cu 
desfășurarea acestei partide, care a 
inaugurat turneul echipei noastre în 
Uniunea Sovietică.

Și acum amănunte despre jocul Ro
mânia—Ucraina. Partida a început în 
nota de dominare a jucătorilor so
vietici. dar la un contraatac inițiat de 
lonescu, Ferenczi a deschis scorul 
(min. 6). în continuare, inițiativa a 
aparținut tot echipei gazdă, însă por
tarul Dumitraș a făcut o partidă ex
celentă. în repriza secundă selecționa
ta română a jucat excepțional, 
minînd categoric. Superioritatea 
cheiștilor noștri a fost concretizată 
Ia capătul a două acțiuni frumoase — 
de Calamar (min. 23) și I. Szabo (min.

do- 
ho-

32). Și în ultima parte a meciului su
perioritatea a fost de partea echipei 
române care a realizat ua gol mult 
aplaudat de cei 5 000 de spectatori 
prezenți la Palatul Sporturilor din 
Kiev. La o combinație a liniei a Il a 
Pană a driblat 
în poarta goală 

în ultimele 5 
cheiștii sovietici 
sistent, în timp 
slăbit ritmul. Astfel gazdele au înscris 
în min. 55 prin Serebrenkov și apoi 
în min. 58 prin Masleghin și Bîstrov. 
Rezultat final: 4—3 (1—0, 2—0, 1—3) 
pentru echipa noastră.

Astăzi, la Riga, echipa Bucureștiului 
va evolua în compania formației Dau
gava, din prima serie a campionatu
lui sovietic.

și portarul, înscriind 
(min. 45).

minute de joc, ho- 
au atacat tot mai i«j- 
ce echipa noastră a

înaintea semifinalei din „C. C. E.“ la polo

Interviu cu Tabanelli, antrenorul echipei
de tineret a Italiei

Corespondența specială pentru „Sportul popular44

Alexandra Nlcolau
învingătoare 
la Beverwijk

Ultima verificare pentru campionii noștri
• SE CUNOAȘTE PROGRAMUL MECIURILOR DE LA ZAGREB • IN 

PRIMA ZI : PARTIZAN BELGRAD - DINAMO BUCUREȘTI

începînd de astăzi după-amiază, pis
cina acoperită de la Floreasca găzdu
iește un interesant turneu de polo do
tat cu „Cupa Unirii” în organizarea 
clubului Dinamo București. Participan
te : două formații alcătuite din lotul 
dinamoviștilor, echipa Steaua și o se
lecționată a Capitalei. Turneul pro
gramează chiar din prima zi atractiva 
întîlnire dintre Dinamo și Steaua (ora 
18), urmată de meciul Dinamo II — 
Selecționata Capitalei (ora 19). Mîine 
vor avea loc partidele Dinamo I —• 
Dinamo II (ora 20) și Steaua — Sel. 
Capitalei (ora 21), iar vineri jocurile 
Dinamo 1 —- Sel. Capitalei (ora 18) și 
Steaua — Dinamo II (ora 19). întrece-

rile constituie o ultimă verificare a 
sportivilor dinamoviști înaintea semi
finalelor din „C.C.E.*.

• Prin intermediul redacției „Sport-
skie Novosti* am obținut ultima in
formație în legătură cu turneul grupei 
semifinale programată săptămîna vi
itoare în bazinul de 25 m din Zagreb. 
Iată, programul acestor întreceri, co
municat de comisia de organizare : 
ZIUA I — Partizan Belgrad — DINA
MO BUCUREȘTI și Amateur Duisburg 
— Dynamo Magdeburg : ZIUA a 
II a : DINAMO BUCUREȘTI _ A- 
mateur Duisburg și Dynamo Mag
deburg — Partizan Belgrad ; ZIUA 
a III-a : Partizan Belgrad — A-
mateiir Duisburg și DINAMO BUCU
REȘTI — Dynamo Magdeburg. Așa
dar, sorții au făcut ca cele mai pu
ternice echipe ale grupei de la Za
greb să se întilnească chiar în pri
mul meci al turneului.

• Cu mare interes sînt așteptate 
și întrecerile grupei a II-a de la 
Genova, unde se vor întîlni Pro 
Recco — cîștigătoarca ediției pre
cedente, N. C. Barcelona, Ferencva- 
ros Budapesta și V.M.F. Leningrad.

Genova, telefon 886323. De la ce
lălalt capăt al firului răspunde Paolo 
Tabanelli, selecționerul echipei de ti
neret a Italiei, care va întîlni în 
„triunghiularul* de săptămîna viitoare 
reprezentativele similare ale României 
și Austriei.

îi cer părerea asupra competiției 
încep cu echipa italiană.
— Primele antrenamente n-au fost 

prea elocvente — spune Tabanelli. 
Pot să remarc, totuși, o serie de ju
cători in care îmi pun mari speranțe. 
Dintre aceștia, it notez în primul 
rind pe Troia, centru atacant de la 
Palermo. Apoi pe Vincenzi, Neri, 
Incerti, De Paoli.

— Presa a criticat selecționarea a 
4 jucători de la Genoa, o echipă 
care lasă de dorit in campionat. Ce 
p.ărere aveți despre acest lucru ?

— Cei 4 pe care i-am selecționat 
sînt jucători talentafi și cu experiență 
in același timp. Selecția trebuia fă
cută nu pe baza comportării echipei, 
ci a jucătorilor, individual.

— Cunoașteți echipele României si 
Austriei ?

— Nu le-am văzut la lucru, dar 
le-am urmărit rezultatele. Prin această 
prismă, se disting mai ales românii.

— Meciurile lui Dinamo București 
cu Inter nu vă „spun" nimic ?

— De fapt acesta este singurul 
meu punct concret de apreciere asu
pra românilor. Dinamo s-a dovedit ia 
Milano o echipă puternică, mai pu- 
'einică decit prevedeam. Si cum știu 
că în campionat Dinamo nu ocupă 
un loc prea bun, este de așteptat că 
România va prezenta o echipă pu
ternică la Verona, selectionind jucă
tori din formalii care ocupă locuri 
fruntașe in campionat. Un jucător de 
temut va fi pentru noi dinamovislu! 
Frătilă, pe care-l știu ca pe un ata
cant pătrunzător, cu

— Deci, nu e de 
acest turneu !,,.

— Nici vorbă. Mai 
după cum știu, de/in 
gătire fizică.

— Cînd se deschide cantonamentul 
italian ?

—■ Jucătorii au fost convocafi pen
tru data de 17 ianuarie. Pină la 22 
ianuarie vom face lucru de omoge 
riizare. Nu era nevoie de un canto 
nament mai lung, deoarece jucătorii 
italieni sini in plin campionat.

HAGA, 18 (Agerpres). — A începui 
tradiționalul turneu internațional de 
șah de la Beverwijk. în competiția 
feminină, campioana României, Ale
xandra Nicolau, a obținut victoria în 
fața polonezei Raczikowska. A dou< 
reprezentantă a României, Elisabett 
Polihroniade, a întrerupt partida ct 
Timmer (Olanda). Alte rezultate : K 
Jovanovici (Iugoslavia) —- Vreekei 
(Olanda) 1—0,- Karakaș (Ungaria).1». 
Petrova (Cehoslovacia) remiză.

în turneul masculin, T. Ghițesct 
(România) a întrerupt cu Ree (Olan 
da). în acest turneu joacă și campi 
oana mondială Nona Gaprindașvil 
(U.R.S.S.), care în prima partidă t 
fost învinsă de Ostojici (Iugoslavia' 
Celelalte rezultate: Smederevaa (Iu 
goslavia) —- Krammer (Olanda) 0—1 
Gereben (Elveția) — Westerinei 
(Finlanda) 0—1; Jongsma (Olanda) - 
Beni (Austria) remiză. Sandor (Un 
garia) a întrerupt cu Waltemblh 
(R. F. Germană).

Din sporturile de iarnă

simțul porții. 
luat în glumă

ales că românii, 
și o bună pr«-

LA SMOLENSK s-a desfășurat un 
concurs internațional de biatlon. între
cerile s-au soldat cu mari surprize, cam
pionul olimpic Vladimir Melanin nereu
șind să se claseze în primii șase. Pri
mele trei locuri în clasament au fost 
ocupate de Evghenii Repin cu timpul de 
lh 28:23,0 (1 minut penalizare), Nikolai
Puzanov cu lh 30:49,0 și Nikolai Meș- 
ceriakov cu lh 31:10,0,

Dintre concurenții străini primul s-a 
clasat Stanislav Lukașin (Polonia) care 
a ocupat locul 16 cu timpul de lh 43:06,0.

în aceeași localitate a avut loc și un 
concurs de schi-fond cu participarea 
schiorilor fruntași sovietici.

Proba de 10 km femei a fost cîștigată 
de Evdochia Mekșilo cu performanța de 
39:16.0, iar cursa de 15 km bărbați a 
revenit lui Igor Voroncihin cu 49:08,0.

ÎN LOCALITATEA Drammen au luat 
sfîrșit campionatele masculine de pati
naj viteză ale Norvegiei, ultim criteriu 
de verificare a patinatorilor fruntași 
norvegieni înaintea Campionatelor mon
diale.

Titlul de campion absolut a revenit lui 
Erik Stiansen care a totalizat 181,742 
puncte. El a obținut următoarele rezul
tate : 500 m — 42.8: 1500 m — 2:10,4;
5 000 m — 7:49.2; 10 000 m — 16:11.1.

Pe locurile, următoare s-au clasat 
ton Mayer și. campionul mondial 
anul trecut Per Ivar Mor.

de sărituri cu schlurile de la trâmbe 
lină desfășurat In localitatea Kapioli 
El a totalizat 211,3 puncte, săriturile sal 
măsurînd 90 m șl 92,5 m. Pe locurile ui 
mătoare s-au clasat compatrloțli si 
Halonen șl Niemi.

INTR-UN MECI Internațional 
de hochei pe gheață, formația S. 
bine Erfurt (R. D. Germană) a 
echipa cehoslovacă Konstructiva 
cu scorul de 4—3 (0—-1; 1—0; 3—2).

ÎN CADRUL campionatului unional <! 
hochei pe gheață s-au disputat dou 
noi intîlniri. Himik Voskresensk a îi 
vins cu scoru' de 5—1 pe Siblrsk N< 
vosibirsk, iar Aripile Sovietelor Moscov 
a terminat la egalitate: 4—4 cu Dinam 
Kiev. Lidera clasamentului este form; 
ția Ț.s.K.A. cu 33 puncte urmată c 
Spartak Mosc.,va — 24 puncte și Dinam 
Moscova — 17 puncte, dar cu trei m< 
ciur! mai puțin jucate.

amlci 
K. Tui 

învie 
Prag
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CESARE TRENTINI

An- 
de

pa-AU LUAT sfîrșit campionatele de . 
tina; artistic ale Cehoslovaciei. Titlurile 
de campioni au fost obținute de Hana 
Maskova (femei); Vlachowska — Bar- 
tosiewlcz (perechi) și Babicka — Holan 
(dans).

CAMPIONUL olimpic. finlandezul 
Veikko Kankkonen, a cîștigat concursul

Joe Louis noul antrenor al lui Clay!
NEW YORK, 18 (Agerpres). — în 

cadrul unei conferințe de presă, pu- 
gilistul de categoria „grea" Cassius 
Clay a anunțat că noul său antrenor 
și manager este fostul campion al 
lumii la această categorie, Joe Louis.

Clay se antrenează de cîteva zile 
sub îndrumarea directă a lui Louis.

Fostul campion olimpic a anunțat ofi
cial că se va întîlni pentru titlul 
mondial în decurs de 3 luni cu Ernie 
Terrel. Clay a declarat că în cursul 
acestui an va mai boxa cu Doug Jones 
(S.U.A.), George Chuvalo (Canada) 
și Brian London (Anglia).

VARȘOVIA

Fostul campion european de bc. 
Lesek Drogosz și-a făcut o senzați 
nală reintrare în turneul de la Lot 
la care participă cei mai valoro 
puqiliști polonezi. în cadrul categ 
riei semimiilocii el l-a învins net 
puncte pe campionul olimpic Mărit 
Kasprzik.

LENINGRAD

La Leningrad se desfășoară un cq 
curs de atletism pe teren acoperit < 
participarea atletilor fruntași d 
U.R.S.S. Igor Feld a cîștigat prol 
de săritură cu prăjina cu performan 
de 4,80 m. Cursa de 10 km marș 
revenit lui Bondarenco cu timpul > 
44:15,6. în probele rezervate femeili 
Galina Zîbina s-a clasat pe locul în 
la greutate cu 16,33 m, iar Lidi i V 
silieva a cîștiqat cursa de 100 
garduri cu timpul de 14.1

ÎNTlLNIRE CU SPORTIVUL Nr. 1 AL ANULUI 1965, RON CLARKE
GUAYAQUIL

de TONI NETT

7'rrn intermediul agenției vest-germane — Internationale Sport Korres- 
pondenz —- am primit un articol semnat de Toni Nett — membru în comitetul 
execuții’ al Federației de atletism a R. F. Germane și conducătorul catedrei de 
studii și cercetări științifice al acestei federații. Recent, Toni Nett a făcut o 
călătorie de studii in Australia, unde a avut prilejul să urmărească antrena
mentele recordmanului mondial Ron Clarke și să stea mult timp de vorbă cu el.

In nodurile de mai jos publicăm articolul lui TONI NET1.

Clarke a 
atribute, 
de atle-

Roa Clarke a surprins, în anul 7965, 
pe toți specialiștii de atletism prin ad
mirabilele sale recorduri mondiale obți
nute pe distante lungi. De aceea, nici 
nu e de mirare că sportivul australian 
a fost ales sportivul nr. 1 al lumii, in 
urma marii anchete întreprinse de I.S.K., 
la care un număr de 31 de ziare și-au 
spus cuviritul. Dintre acestea nu mai 
puțin de 24 l-au ales pe primul loc pe 
Ron Clarke. Multi se întreabă dacă lo
cul I se acordă numai datorită marilor 
performante. Eu sînt de părere că a- 
ceastă cinste nu trebuie acordată numai 
unui sportiv cu mari performante ci 
aceluia care întrunește o serie întreagă 
de calități: PERFORMANȚĂ + CA
LITĂȚI MORALE SI DE VOINȚĂ + 
O ADEVĂRATA SPORTIVITATE dove
dită atît pe terenul de sport cît și în

viața de toate zilele. Or, Ron 
întrunit iu unanimitate aceste 

în Australia, antrenamentele 
tism au loc pe străzi asfaltate, pe dru
muri de țară sau pe hipodromuri. Im 
Melbourne, oraș cu 2 milioane de locui
tori, există doar patru piste cu zgură, 
dintre care numai una stă la dispoziția 
sportivilor din cluburi ! O muncă me
todică cu atleții, cu antrenori angajați 
de cluburi, nu există în îndepărtatul con
tinent ! Astfel atleții se antrenează „pe 
cont propriu" și iși completează cuno
ștințele teoretice din articole citite în 
revistele de specialitate; uneori ei sînt 
ajutați în mod voluntar de unii profe
sori de educație fizică.

Pentru a acumula o experiență inter
națională , în fața atletului australian 
a Dare un nou obstacol: Europa se află 
la o distanță de circa 20 000 km de 
Australia, iar S.U.A. la circa 10 000 km. 
Pînă și cea mai apropiată tară. Noua 
Zeelandă. este despărțită de Australia 
de circa 2000 km / Firește, în asemenea 
condiții, la care se mai adaugă și cele

de ordin financiar, (illeful australian 
nn-și poate, permite prea multe depla
sări. Un al doilea obstacol important 
constă în „contratimpur1... anotimpuri
lor. Atît timp cit în Australia este vară, 
în țările cu un atletism dezvoltat din 
Europa și în S.U.A.— din emisfera nor
dică — atleții sînt în plină iarnă! Și 
invers... Cred acum că mă înțelegeți ce, 
înseamnă pentru un atlet ca Eon Clarite

un 
un

să obțină în Europa sau America 
rezultat mare, un record sau chiar 
loc I.

Am asistat la clteva antrenamente 
lui Ron. Cu acest prilej am avut ocazia 
să mă conving de trăsăturile extraordi
nare moral-volitive ale acestui mare 
atlet. Ron se antrenează de la ora 6 pînă 
la 7 dimineața, pentru că de. cum 
scoală gîndul lui se îndreaptă spre 
singur lucru : alergare și alergare, 
pauza de la prînz, aleargă din nou 
de minute și apoi iși ia gustarea, 
care tinăra sa soție IIelene i-o pune 
mineața în servietă. In paranteză 
spus, llelene îi este un admirabil prie
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Echipa de fotbal Emelec, campioa 
Ecuadorului, a suslinut la Guayaq 
un meci amical în compania echiț 
Rapid Viena. Gazdele au dominat n 
joritatea timpului, oblinînd victo 
cu scorul de 2—0 (1—01.

DELHI

sovietică -l 
de simplu < 
internațion 
se desfășoț

di- 
în 
de

ten. Ea este alături de Ron la antre
namente, la concursuri, în toate împre
jurările. După consumarea celor 8 ore 
de muncă (Clarke este vînzător într-un 
magazin de articole sportive) la ora 17, 
Ron poate, fi găsit zilnic pe hipodromul 
de la Glenhuntly (un earlier al orașului 
Melbourne) unde timp de o oră și ju
mătate aleargă necontenit cu colegii săi 
de antrenament. In fiecare duminică 
mineața, Ron Clarke se antrenează 
pădurea Eucalipților (în apropiere
Melbourne) unde aleargă nu mai puțin 
de 35 km. De multe ori acest mic ma
raton este străbătut de Ron și cu o zi 
înainte, adică sîmbătă, pentru ca a doua 
zi să-l găsim din nou aici. Am fost 
martor al acestei isprăvi, în care erou 
nu a fost numai Ron Clarke, ci încă o 
duzină de atleți îndrăgostiți de alergă
rile de fond.

Am stat de vorbă cu Ron Clarke și 
am constatat cită modestie și cită dra
goste pentru sport există la acest mure 
atlet. Inlrebîndu-l ce dorințe are în 
viitor, recordmanul lumii mi-a spus: 
„Poate va veni timpul cînd federația 
noastră de specialitate ne va sprijini 
mai mult.“

Ani înțeles din aceasta că Ron Clarke 
nu gîndește prin „sprijin" satisfacerea 
unor interese personale, de ordin mate
rial, ci condiții cît mai bune de a prac
tica sportul pe care-l iubește atît de 
mult.

Jucătoarea de tenis 
Soome a cîștigat proba 
cadrul campionatelor 
de tenis ale Indiei ce 
la Delhi.

în semifinala probei, Soome a 
vins pe prima jucătoare a Ind 
N. Vasant, cu 2—6; 6—1 , 8—6, 
în finală a dispus cu 6—3; 2— 
6—4 de M. Low (Noua Zeelandă

TALLIN

în localitate s-a desfășurat un c< 
curs internațional atletic de sală 
care au participat sportivi din Ce 
slovacia. Franța, Finlanda, Suedia 
U.R.S.S.

în ultima zi a concursului, fr 
cezul d’Encausse a cîștigat proba 
săritură cu prăjina cu performanța 
4,80 m. Cursa de 3 000 m a revi 
sovieticului Baranov cu timpul 
8:33,4. Iată celelalte rezultate : n 
culin : 55 in garduri : Duriez (Frai 
7,2 ; 1 000 m : Lunot (Franța) 2:3' 
lungime: Kivine (U.R.S.S.) 7,36 
triplu salt : Liigand (U.R.S.S.) 15,68 
feminin : lungime: Samotcs
(U.R.S.S.) 5,49 m; 600 m : Stap 
(U.R.S.S.) 1:36,9.
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