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© DUPĂ O CĂLĂTORIE DE 53 DE ORE FOTBALIȘTII ROMÂNI AU 
FĂCUT ANTRENAMENT • LA VERONA TIMPUL ESTE PRIELNIC 

MECIUL VA FI TELEVIZAT ÎN... ITALIAFOTBALULUI ©

După cum am mai anun
țat, azi, la Vcrona, începe 
competiția triunghiulară de 
fotbal la care participă e- 
cliipele de tineret ale Ita
liei, României și Austriei.

După turneul întreprins 
recent în vestul Europei, 
fotbaliștii din lotul de ti
neret al țării noastre sînt 
puși în fața unui nou și 
dificil examen. Jucătorii 
români au părăsit Bucu- 
reștiul marți noaptea Ia ora 
23 și au ajuns la Verona 
vineri dimineața, după o 
călătorie cu trenul de... 
53 de ore ! într-o convorbi
re telefonică avută ieri eu 
tov. ION LUP AȘ, vicepre
ședintele F.R.F., conducă-

Surpriză la Predeal

CARABELA CAMPION LA PROBA
INDIVIDUALA Df BIATLON

chimbul de ștafetă Carabela (in stingă) — Zangor 
cadrul triunghiularului de biallon Suedia—R.D. Ger- 

lă—Romania, disputat la Predeal cu cîteva zile in
■ă.

1EDEAL, 21 (prin tele- 
de la trimisul nostru), 
ida (pulver) excelentă, 
:>eratura puțin sub 0 
.e, vizibilitatea perfec- 
■entru proba de tir, o 
e și un poligon exce- 
amenajate, acestea au 
condițiile în care s-a 

utat proba de 20 km 
cadrul ediției a IlI-a 

ampionatului republi- 
cle biatlon. Adăugind 

cemplara organizare a- 
rată de A. S. Armata 
iov, avem și mai bine 
t cadrul în care s-a 
utat această dificilă 
•ă, încheiată cu o sur- 
zătoare, dar pe deplin 
tată victorie realizată 
Constantin Carabela 
S. Armata Brașov). 
iiar după primul tur 

km, N. Bărbășescu a 
un ușor avans, pe 

, treptat, l-a mărit, 
șîndu-se astfel de prin- 
ii săi rivali Gh. Vil-

Gh. Cimpoia, C. Ca
la și Gh. Bădescu. In- 
aceștia, în schimb, dis- 

a fost caracterizată 
un sensibil echilibru 
ric, confirmat la în- 
?rea celor 20 km de 
>ii înregistrați : Vilmoș 
26:28,0; Carabela lti 
,0; Bădescu lh 27:00,0; 
poia lh 27:45,0. Aceas- 
:n timp ce Bărbășescu 
linase cursa cu un a- 
r de peste 2 minute : 
:4:25,0 !
ir proba de biatlon era 
bia la... jumătate, 
ă ce ultimul concurent 
-ecut linia de sosire, 
il s-a îndreptat spre 
»onul unde se aflau 
‘le ce urmau să deci- 
rezultatul final. O ra- 

examinare a țintelor

Foto : P. Roniașan

și clasamentul este stabilit: 
titlul îi revine lui C. Ca
rabela, autorul unei per
formanțe excepționale : un 
singur minut penalizare ! 
Bărbășescu a obținut cea 
mai bună performanță a sa 
Ia tir, dar cele 4 minute 
penalizare l-au „aruncat “ 
cu un minut în urma lui 
Carabela. Favoritul cursei. 
Gh. Vilmoș, a fost pena
lizat cu 7 minute, dintre 
care 4, surprinzător, la po
ziția culcat. Cimpoia ni s-a 
părut mai calm la trage
re, dar mai puțin comba
tiv Ia fond, iar Bădescu 
și-a dovedit din nou in
constanța la tragere. în 
rest, subliniem timpul lui 
Cercel la fond : lh 25:42,0 
— al doilea dintre toți 
concurenții. Ce păcat însă 
că atît el cît și ceilalți ti
neri biatloniștl nu stăpî- 
nesc încă destul tehnica 
tirului...

Rezultate tehnice : 1.
Constantin Carabela (A.S. 
Armata Brașov) lh 27:36,0 
(1 min. penalizare); 2. N. 
Bărbășescu (A.S.A. Brașov) 
lh 28:25.0 (4); 3. Gh. Vil-
mos (Dinamo Brașov) lh 
33:28,0 (7); 4. Gh. Cimpoia 
(A.S. A. Brasov) lh 33:45.0 
(6): 5. Gh. Bădescu (Dina
mo Brasov) lh 39:00,0 (12): 
6. D. Zangor (A„S.A. Bra
șov) lh 39:24,0 (8): 7. Gh. 
Cercel (A.S. A. Brasov) lh 
41:42,0 (16): 8. Moise Stoian 
(A.S. A. Brasov) lh 45:37.0 
(19); 9. St. Drăguș (A.S.A. 
Brașov) lh 47:01.0 (19): 10 
Dumitru Soiu (A.S.A. Bra
șov) lh 58:47.0 (24).

Duminică se dispută șta
feta de 3x7.5 km.

D. STÂNCULESCU

Pc sălile Mtrlnci Universități 
„Alexandru loan (uza “

21 ianuarie, 
istoric ca aricind., 
de pe Bahlui se 

tntr-un decor

Iați, 
Mai 

orașul 
pregătește 
de pastel ca al bardului
de la Mircești să sărbăto
rească Ziua Unirii. Lun
gile troiene călătoare s-au 
așezat cu temeinicie pe 
străzile bătrtnei urbe — 
mai tînără, prin noile sale 
construcții ca oricind și 
un drum spre Universitatea 
A. I. Cuza cuprinde in 
nuanțele sale ceva dintr-o 
probă... alpină. Dar, cele
bra stradă Lăpușneanu este 
la fel de animată ca întot
deauna și, suind alături de 
oamenii ei, aud intretăin- 
du-se frînturi de frază:

torul delegației, am aflat 
amănunte 
și despre

— La 
spus Ion 
rile celor 
nale de tineret sînt aștep
tate cu interes. Ziarele se 
ocupa intens și acordă mult 
spațiu acestor partide. în 
special primului joc, Ita
lia—România. După cum 
am văzut intr-un cotidian 
local, meciul nostru va fi 
televizat pentru întreaga 
Italie.

— Cum ați călătorit ?
— Călătoria cu trenul a 

fost foarte obositoare, du
ri nd 53 de ore din cauza 
înzăpezirii liniilor, în spe
cial la trecerea prin Iugo
slavia. Totuși, băieții nu 
se plîng de oboseală.

— Echipa a făcut vreun 
antrenament ?

— Da. După cîteva ore 
de odihnă la hotelul San 
Pietro, unde sîntem găz
dui ți, am plecat la stadio
nul din localitate pentru o 
ușoară... dezmorțire.

— Cum este timpul ?
— Aici vremea este des

tul de friguroasă, totuși 
ea nu constituie un impe-

despre călătorie 
meciul de astăzi. 
Verona — ne-a 
Lupaș — jocu- 

trei echipe natio-

(Continuare în pag. a 5-a)

Finalele campionatelor de patinaj artistic

DUPĂ IMPUSE"

Rodica Didă (Construc
torul ) desenînd o figură 

obligatorie

Foto : T. Roibu

Concurs de sărituri cu schiurile la Odorhel
In prezența a 1 200 de 

spectatori, la Odorhei a 
fost inaugurat sezonul 
competițional de sărituri 
cu schiurile. Concursul a 
contat ca fază raională 
a campionatului repu
blican. Asociația sportivă 
Voința din localitate a 
asigurat condiții bune de

desfășurare întrecerilor, 
care au fost cîștigate de 
Paul Sandor — 183,5
puncte (39+ 39 m), la
seniori, Z. Cismadia — 
150,5 p (42 + 421 Ia ju
niori I și Z. Kiss — 161,3 
(33+381 Ia juniori II. 
(Adolf Pialoga-coresp).

După două zile de nin
soare, ieri a apărut — 
spre satisfacția organiza
torilor și finaliștilor cam
pionatelor republicane — 
un soare fără... dinți. Da
torită eforturilor depuse 
de personalul administra
tiv al stadionului de iar
nă din parcul „23 Au
gust”, care a lucrat in
tens în cursul nopții la 
evacuarea zăpezii, drep
tunghiul de gheață a fost 
dat în folosință în bune 
condiții, la ora stabilită 
în program. îi felicităm 
călduros pe lucrătorii pa
tinoarului !

Prima figură, „serpen
tina înapoi“, a fost dese
nată pe luciul gheții de 
juniorul Dragoș Sandu. 
Apoi au intrat în concurs, 
ceilalți juniori, iar după- 
amiază și-au disputat în- 
tîietatea junioarele. Din 
păcate la întreceri au fost 
prezenți doar concurenții 
din Capitală.

Atît juniorii cît și ju
nioarele au avut de exe
cutat cîte șase exerciții 
impuse, în fața unui ju
riu din care au făcut par
te și două arbitre de 
peste hotare: Tatiana Da
nilenko (U.R.S.S.) și Wal
burga Grimm (R.D.G.). 
Sorții au stabilit ca și 
unii și alții să deseneze 
complicata figură „ser
pentină ea contra trei

TR. IOANIȚESCU
(Continuare in pag. a 6-a)

complicate formule mate
matice, date geografice, 
determinări de ordin 
lingvistic sau considerații 
de natură economico-so
cială. Sînt ecourile preo
cupărilor actuale ale oa
menilor străzii Lăpușneanu; 
elevii, studenții. Și mă 
gîndesc că puține orașe din 
lume au o stradă asemă
nătoare, o stradă pe care 
media de vîrstă a oame
nilor ei să fi rămas a- 
ceeași de. mai bine de 100 
de ani. Scriu asta gîndin- 
du-mă la rîndurile citite 
astăzi dimineață într-o suc
cintă monografie a Uni
versității A. I. Cuza, cea 
mai veche din țară, ins
tituție de învățămînt a că
rei înființare a fost de
cretată de domnitorul (al 
cărui nume îl poartă) în 
ziua de 26 octombrie I860, 
la cererea sfetnicului și 
prietenului său, Mihail Ko- 
gălniceanu.

Am urcat într-o dimi
neață de ianuarie, alături 
de studenți, spre Univer
sitate. Am pătruns pe cu
loarele ei. Pe ușile sălilor 
de curs sau de semi narii

sînt prinse acum înștiin
țări, atrăgîndu-se atenția 
neavizaților că înăuntru se 
desfășoară examene: bilan
țuri ale activității de 
studiu din primul semes
tru al anti lui universitar.

Pentru cîți oameni, oare, 
se adaugă în aceste zile 
la frigul iernii și cele ale 
examenelor? Cifra poate 
că l-ar uimi și pe cărtu
rarul Mihail Kogălriicea- 
nu: 6 181. dintre care pesto 
600 de cadre didactice. 
Urcă aici cărările științei 
tineri și tinere din toata 
colțurile țării — moldo
veni, munteni, transilvă
neni, olteni — așa cum au 
visat creatorii ei.

Am rătăcit pe culoarele 
Universității ceasuri lungi. 
Uneori m-am oprit în drep
tul unei uși în spatele că
reia se desfășura un exa
men, gîndindu-mă că 
poate în clipa aceea se 
aflau în fața profesoru-

P. VALENTIN

(Continuare în pag. a 3-a)'
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STEAGUL ROȘU PLEACĂ 
ASTĂZI SPRE BARCE

LONA

Echipa Steagul ro$u, 
eare va susține miercuri 
primul său meci cu Espa- 
nol Barcelona, urmează să 
plece astăzi pe calea aeru
lui.

ECHIPA DE HANDBAL 
DINAMO BUCUREȘTI 

A PLECAT 
IN R.F. GERMANA

După cum am anunțat, 
campioana țării la handbal 
Dinamo București a fost 
invitată să participe la un 
turneu car® se desfășoară 
azi la Koln, în R.F. Ger
mană. Lotul dinamoviștilor, 
cuprinzînd opt jucători 
(printre care Coman, L. 
Popescu, Ionescu etc.), a 
plecat ieri la Koln, unde 
se va completa cu șase din 
jucătorii care au făcut 
parte din selecționata ora
șului București (Redl, Bo- 
golea, Nica, Moser, ivă- 
nescu și Costache II) și

care se găsesc în prezent 
în acest oraș.

CONCURS DE ATLETISM 
LA FLOREASCA

In sala Floreasca II va 
avea loc azi și mîine un 
nou concurs de atletism 
pentru juniorii iniei și 
mari. Azi, de Ia ora 16,30, 
se vor desfășura probele 
de lungime, înălțime și 
greutate (B și F cat. I), 
iar mîine, de Ia ora 8,30, 
sînt programate : 55 mg 
(B I și II), 40 mg (F I și 
II). De asemenea se vor 
desfășura probele de greu
tate și înălțime pentru*. 
copii.

„CUPA DINAMO1 LA 
PATINAJ VITEZA

Ajunsă la cea de a X-a 
ediție, „Cupa Dinamo" la« 
patinaj viteză se desfășoa
ră azi și mîine pe pista 
amenajată pe lacul Ciucaș 
din Tușnad. Și-au anun
țat participarea sportivi 
din Brașov, Miercurea 
Ciuc, Tg. Mureș; Cluj și 
București, întrecerile con
stituie o ultimă verificare 
înaintea finalei campiona
telor republicane.

Reportajul 1 FRIGUL
nostru

Zile de iarnă cu frig 
pătrunzător care înro
șește nasul și urechile, 
amorțește degetele chiar 
prin mănuși. Strîngi mai 
bine fularul în jurul gî- 
tului și grăbești spre 
căldura camerii.

Pe sportivi nu-i sperie 
însă frigul I Pe atleți, de 
pildă, îi poți vedea zil
nic antrenîndu-se cu sîr- 
guinfă, participînd la cro
suri de mulți kilometri, 
pe aleile înzăpezite ale 
parcurilor sau pe stadi
oanele pustii. Ti vezi fu
gind în grup, cu trans
pirația șiroind de sub că- 
ciulițele de lînă. Apoi, 
exerciții de gimnastică și 
lucru în sală. Halterele 
și celelalte aparate pen
tru dezvoltarea forței nu 
mai cunosc odihna, din 
zori și pînă noaptea tîr- 
ziu.

Antrenamente... antre
namente... antrenamente! 
Cei mai mulți dintre at- 
leți lucrează cu foarte 
multă seriozitate, cu tra
gere de inimă. Cenfime-

din vară, ze- 
secundele în

trii în plus 
cimile sau 
minus, depind - în primă 
sau mai bine zis în ul
timă instanță - de volu
mul și de calitatea mun
cii depuse în aceste zile 
friguroase de iarnă. Ori
ce „rabat" de cîteva 
sute de metri la cros, 
cîteva kilograme mai pu
țin la haltere, 1/2 în loc 
de 1/1 la intensitatea e- 
fortului și aceste cîteva 
amănunte, poate mai pu
țin importante la prima 
vedere, vor avea efecte 
hotărîtoare la vară, în 
plin sezon de con
cursuri.

în București, la Șosea, 
zăpada s-o așternut în- 
tr-un strat gros. în apro
pierea stadionului Tine
retului e o liniște depli
nă. Mai sînt încă multe 
săptămîni pînă cînd pe 
această frumoasă bază 
sportivă vor răsuna ia
răși glasurile spectatori
lor, martori entuziaști ai 
întrecerilor alierilor și 
rugbiștilor.

Dintr-un troleibuz co-

■

Tinerii atlefi de la

■W+ ...

: ill 1 v, .: Wi

boară un grup de tineri. 
Deși grăbiți, cîțiva se a- 
pleacă, strîng în pumni 
bulgări și-i aruncă spre 
ceilalți. Răspunsul celor 
„loviți" este prompt și în 
cîteva secunde, se încin
ge, o adevărată bătălie 
cu bulgări.

în poarta stadionului 
intervine... armistițiul I

Bucure.ști se antrenează cu sîrguinjă
Foto: P. Romoșan *

teva minute tinerii s-au 
echipat în treninguri și 
s-au aliniat pentru ra
port. Profesorul GHEOR- 
GHE STĂNESCU, pre
zintă tema lecției de an
trenament. Urmează în
călzirea. multe și atrac-

ROMEO VILARA

(Continuare în pag. a 3-a)

Bătălia va fi reluată însă 
după antrenament.

Din curiozitate îi ur
măresc cu privirea pe 
tineri. Dar unde au dis
părut ? Urmele pașilor 
dtn zăpadă mă călăuzesc 
spre tribuna stadionului. 
Hai, îmi zic, să văd ce 
fac I

Sala de forță I în cî-



TURISMUL DE IARNA • RECREARE

• SĂNĂTATE

• VOIE BUNĂ

M
ulte pagini s-au scris despre frumusețea și utilitatea 'drume

țiilor de iarna ! Și - ca în fiecare sezon - zeoi de mii de pasionați 

ai turismului adaugă acum noi file pline de însemnări și amintiri. 

Dar, mai sînt încă multi cei care, obișnuițî poate cu... căldura de 

la „gura sobei*, așteaptă lunile de vară pentru a-șî relua activi

tatea turistică. Lor le adresăm, în primul rînd, invitația de a-și 

pregăti rucsacul. Și ne-ar bucura nespus dacă ei, sau alții, vor 

aăși__în_aceașță_pagină îndemnul de a încerca să cunoască și fru

musețea turismului de iarnă. Dacă o vor face, cu siguranță că nu 

vor regreta..______________ __________ ______________________ ,

Pîrtie liberă!...
DE VORBA CU MAESTRUL 

SPORTULUI EMILIAN CRISTEA

In completarea invitației noastre am 
solicitat un interviu maestrului spor
tului EMILIAN CRISTEA, drumeț 
neobosit, căutător pasionat al frumu
seților, alpinist încercat.

— Ce_ar fi să începem cu cîteva 
amintiri ?

— Am cunoscut muntele cu tot ce 
are el mai frumos. E greu, insă, să 
povestești în cîteva rînduri marile 
bucurii pe care ți le dăruiește această 
prietenie. Ce să vă spun ? Am gustat 
— mereu cu aceeași sete — frumuse
țea și liniștea poienilor înflorite, am 
ascultat susurul izvoarelor și m-am 
oprit adesea să le sorb apa din 
găvan, am pornit spre culmile seme, 
țe avînd drept călăuză doar hățașul 
subțire...

— Care sînt cele mai puternice im
presii ?

— Din nou sînt nevoit să fac o 
„triere** foarte dificilă. Să încerc. 
PIATRA CRAIULUI—pentru că este 
paradisul tancurilor și al crestelor din 
piatră albă, o lume împietrită pe 
care privirea o tălmăcește însă în în
tregime. FĂGĂRAȘII — pentru că 
gravi și impunători, amintesc de^ un 
bunic tare bătrîn, dar voinic și încă 
plin de sănătate care vara — după 
ce își leapădă cojocul alb — îmbracă 
straie țesute din floare de rododen
dron. RETEZATUL — pentru că, hao
tic și imens, își ascunde ochiurile de 
mare limpezi în funduri de căldări.

— Și acum, cronica drumețiilor de 
iarnă...

— Peisajul se schimbă, frumusețea 
rămîne. „Rănile" muntelui, cauzate 
de intemperii, dispar sub imensitatea 
albă. Lumile peisajului devin mai ar
monioase. mai odihnitoare. Muntele, 
acoperit cu lințoliul imaculat al ză. 
pezii, se scaldă în lumină. Simți, 
puternic, îndemnul de a ajunge sus 
pe creste, acolo unde privirea va putea 
hoinări fără opreliști peste coame 
și văi. Cine nu se încumetă la astfel 
de urcușuri poate alege drumul cu 
schiurile prin păduri, tot atît de fru
mos și tot atît de binefăcător.

— Așadar. în pledoaria pentru tu. 
rismul de iarnă sănătatea ocupă un 
loc principal.

— Fără discuție ! Efectul repausu
lui activ prin turismul practicat în 
anotimpul rece este de nemăsurat. 
El alungă oboseala și face să creas
că cu multe procente potențialul de 
muncă, de învățătură.

— Deci, tuturor... pîrtie liberă !
— Da. Tuturor ! Insă nu oricum. 

Frumusețile turismului de iarnă tre
buie căutate treptat, cu grija, în 
funcție de starea timpului si a ză
pezii, de cunoștințele și antrena
mentele fiecărui excursionist. Dar, 
cel mai important lucru este să iei 
rucsacul la spinare și să pornești 
la drum...

— REPORTER —

Cu schiul, pe munte...
Dacă pentru efectuarea ascensiunilor 

cununa Carpaților românești oferă ne
numărate și variate posibilități turismu
lui de iarnă, nici practicarea schiului 
nu rămine mai prejos in alcătuirea de 
itinerarii. In cele ce urmează ne-am 
propus să trecem In revistă citeva din
tre complexele de turism și schi ce 
împodobesc versanțil falnicilor noștri 
munți
• începem cu POIANA BRAȘOV, cea 

mai prețioasă perlă din colanul de măr
găritare al complexelor noastre turis
tice. Situată la 1020 m altitudine, in 
imediata apropiere a Brașovului șl la 
poalele Postăvarului, Poiana Brașov, re
numită stațiune climaterică, complex tu
ristic și de sporturi de iarnă, este ușor 
accesibilă (șosea asfaltată și cursa de 
autobuze pornind din orașul de la poa
lele Tîmpei). Pîrtiile excelente de schi 
(Sulinar etc.), pentru începători și avan
sați, trambuline pentru sărituri și pîrtii 
pentru săniuțe, un patinoar, un telefe
ric ce înlesnește urcușul la cabanele de 
pe Postăvarul și excursiile ce se orga
nizează de aici, iată numai citeva dintre 
excelentele amenajări ce stau la dispo
ziția oaspeților stațiunii pentru turismul 
de iarnă.

A Nu departe de Brașov, Ia 1000 m 
altitudine, pe cumpăna de apă dintre 
bazinul Timișului și cel a) Prahovei, în 
iungui șoselei internaționale și lingă 
calea ferată ce leagă P.ucureștiul de 
Brașov, poposim la PREDEAL. Străjuită 
de giganții de piatră ai Bucegiîor, Pos
tăvarului și Pietrii Mari, stațiunea dis
pune de multe amenajări realizate pen
tru practicarea turismului și sporturilor 
do iarnă. Menționăm excelentele pirtil 
de schi (Cioplea, Clăbucet etc ), derdelu- 
șurile și telefericul de la Clăbucet. Din 
Predeal se pot organiza variate deplasări 
cu schiul în masivii înconjurători, pe 
rute de-a lungul cărora numeroase ca
bane își așteaptă oaspeții (Trei Brazi, 
Poiana Secuilor, Timiș, Piatra Mare, Clă
bucet. pinul Rece, Diham și întreaga 
rețea de cabane din Bucegi).

A în nordul țării, la poalele munților 
Rodnei, pe valea riului Vișeu, și la 850 
m altitudine se află un alt renumit cen
tru pentru practicarea sporturilor de 
iarnă : COMPLEXUL BORȘA, situat in 
cătunul Gura Fintînii. Trecînd peste 
Buza Dealului, turiștii schiori află și o 
cabană austeră, dar binevenită în dru
mul spre creste : Puzdra. Minunate 
locuri și pirtii de schi („linia turistică”, 
in limbaj local) și trambulinele amena
jate pentru sărituri, creează condiții ca 
Ia Gura Fintînii să se practice cu suc
ces schiul de performanță (aici se orga
nizează. de altfel, numeroase competi
ții).
• In munții Banatului, trei complexe 

(MUNTELE MIC, SEMENICUL și CRI- 
VAIA) atrag numeroși amatori al tu
rismului de iarnă.

Sub piscul Muntelui Mic, la 1586 m 
altitudine, dincolo de limita superioară 
a pădurii, se află un hotel și numeroase 
cabane. Pirtiile de schi se dezvoltă atît 
între piscul de 1806 m altitudine și com
plexul

duc In împrejurimi (Borlova, refugiul 
Cuntu etc.). Minunate deplasări cu «chiul 
se pot face și către Fîntîna Voinlî, vîr- 
ful Tarcu, stînca Scorila etc.

Tot în munții Banatului, în masivul 
Semenic, la 1445 m altitudine, pe un 
întins pod de munte, se află complexul 
turistic Semenic. Pentru practicarea 
sporturilor de iarnă, platoul larg dintre 
vîrful Semenic și Gozna oferă nume
roase posibilități de colaborare cu schiul, 
un schilift ușurînd efortul cerut de re- 
cîștigarea altitudinii. De Ia complex se 
pot face excursii ușoare în împrejurimi, 
iar legătura cu Crivaia este scurtă și 
lipsită de dificultăți.

La vest de Semenic, în valea Bîrzavei 
și la 600 m altitudine, nu departe de 
Văliug (4 km) se află complexul Crivaia, 
cu 6 cabane. Terenuri de schi foarte 
indicate pentru începători se află pe 
versantele văii Birzava. Accesul la com
plex se poate face, ca și pentru Se
menic, atît dinspre Reșița, pe la Vă
liug, cit și dinspre Anina (pe șcsca, 30 
km sau de la complexul Semenic, po
tecă pe 5 km).
• Un demn rival al complexelor tre

cute în revistă pină aici este și stațiu
nea PĂLTINIȘ (1442 m altitudine), si
tuată Ia adăpostul pădurilor, pe un larg 
platou desfășurat sub ocrotirea vîrfuri- 
lor înalte ale masivului Cibinului. Tu
riștii schiori au la dispoziție numeroase 
posibilități pentru practicarea minunatu
lui sport al zăpezii. Pentru cei mai pre
tențioși, pîrtia ee coboară din vîrful 
Oneești pină la „Cabana schiorilor” con
stituie o adevărată îneîntare

Prof. VALERIU TEBEICA 
Ing. EMILIAN ILIESCU

încă Înainte de deschiderea sezonu
lui turistic de iarnă, Comisia Centra
lă de Turism și Alpinism a elabo
rat un plan de activitate — mai bo
gat ca In alfi ani — și a dat indi
cații precise comisiilor locale pen
tru a se asigura o varietate a ac
țiunilor turistice și angrenarea unui 
număr cit mai mare de oameni ai 
muncii in excursiile de iarnă. Este 
necesar, In primul rlnd, să se revi
zuiască și — acolo unde se simte ne
voia — -să se completeze materia
lele turistice și alpine, să se stabi
lească cu grijă acele itinerarii care 
să asigure practicantilor turismului 
de
de reconfortare, de

iarnă cele mai

U

turistic, cit și pe drumurile ce
largi posibilități 
destindere.

S F A T U R .* ÎNAINTEA STA

La drum, cu schiurile și... buna dispoziție
Foto : A. Neagu

Excursia — mijloc de fortificare
Numeroși iubitori ai 

sportului de iarnă și 
turismului străbat zil
nic crestele munților 
și cabanele situate la 
înălțimi. Dacă bine
facerile acestei acti
vități, accesibilă tu
turor vîrstelor pe 
parcursul întregului 
an, sînt în general 
unanim recunoscute, 
în condițiile de iarnă 
intervin și alte aspecte 
care o recomandă și 
mai susținut.

Alături de mișcare, 
sub diferitele ei ma
nifestări (excursia este 
elementul de bază) 
se adaugă de astă 
dată și influenta fac
torilor meteorologici. 
Temperatura scăzută 
a aerului, 
cu zăpada etc. soli
cită funcțiile de ter-

contactul

moreglare, cardio- 
respiratorie, sistemul 
nervos vegetativ, con
tribuind din plin la 
creșterea capacității 
de efort, Ia tonifica- 
rea sistemului nervos, 
în general a întregu
lui organism.

în condiții de sănă
tate deplină, organis
mul - printr-o serie 
de mecanisme com
pensatorii - limitează 
pierderea de căldură 
a corpului așa îneît 
temperatura lui ră
mîne relativ cons
tantă. în același timp, 
activitatea inimii și a 
aparatului respirator 
se accentuează la frig, 
îneît - ulterior - ur
mează o creștere a 
capacității de efort. 
Desigur că intervin și 
alte mecanisme. In

In această perioadă, comisiile de tu
rism și alpinism din cluburile și aso
ciațiile sportive trebuie să ia toate 
măsurile pentru instruirea și pregă
tirea multilaterală a instructorilor 
de specialitate, pentru ca aceștia să 
poată organiza și conduce cu compe
tentă excursiile. O aten/ie deosebită 
trebuie să se acorde pregătirii fizi
ce și echipării corespunzătoare a 
turiștilor.

Dar, după cum se știe, turismul nu 
reprezintă un scop In sine, o simplă 
plimbare sau excursie. Iarna — ca 
și vara — participarea la excursii 
trebuie să se Împletească armonios 
cu practicarea sporturilor de sezon:

RTULUI!

a organismului
final toate aceste re
acții conduc la for
tificarea organismu
lui, la călirea lui (așa 
cum admitem astăzi), 
contribuind la crește
rea vigoarei 
a sănătății.

Bineînțeles 
șita acestei 
contribuie și 
de alfi factori (gra
darea efortului, ali
mentația, îmbrăcămin
tea și încălțămintea) 
de a căror respectare 
depinde în mare mă
sură 
telor 
care 
tia 
iarnă.

fizice și

la reu-
acțiuni 

o serie

realizarea efec- 
favorabile 

le 
în

pe
aduce drume- 

sezonul de

I. DRAGANdr.
directorul Centrului 
de medicină sportivă

schiul, săniușul și patinajul — o 
unde există plrtii și lacuri alpine, 
clnd timpul nu este favorabil pe 
desfășurarea acestor Întreceri s 
tive, instructorii de turism tre 
să găsească forme de activitate 
mai variate care să li 
gătească conținutul excursiei 
totodată, să contribuie la spot 
cunoștințelor, la destindere. Expei 
ta multor asociații ca Rulmentul 
șov, Independenta Sibiu, U.T.A 
Vagonul Arad, Caraimanul Buș 
Muscelul Clmpulung, a dovedit 
organizarea — In asemenea sil 
— a concursurilor de șah sau ten. 
masă, a serilor distractive, a 
cursurilor „Cine știe... turism 
tigă!“, a serilor literare sau a ; 
discuții despre drumeție, urmați 
proiecții de diapozitive, se bucur 
multă popularitate In rînd 
excursioniștilor.

Sarcinile recentei plenare a 
siliului General al UCFS privind 
voltarea activității sportive de r

Pentru organizarea și efectuarea 
ascensiunilor de iarnă este necesar să 
ținem seama neapărat de condițiile 
climatice, atît de diferite în acest 
anotimp față de cele întîlnite în ex
cursiile de vară. Voin acorda, deci, 
o grijă deosebită pregătirii echipa
mentului și alegerii alimentelor și 
vom stabili un program al deplasării 
astfel alcătuit îneît să ne putem doza 
fa» mod rațional efortul.

Ca încălțăminte, vom folosi numai 
bocancii, impermeabili și prevăzuți 
cu talpă de cauciuc profilat sau talpă 
din crupon, armată cu „măsele* din 
otel.

Pantalonul cel mai potrivit este 
acela croit ,fus“, din stofă de lînă 
(schiloden). Pentru partea de sus a 
corpului, vom folosi un maiou subțire 
de 1 înă. o căifiașă mai groasă și o 
haină de vînt (hanorac), tn rucsac 
vom avea un pulover de lînă, cu mî- 
•eci și guler-șal și un rînd de schim
buri de rezervă. Capui ne va fi aco- 
fWK cu o caschetă de 6chi ale cărei

părți laterale pot fi trase peste urechi 
(sau o căciuliță tricotată din lînă). 
Puloverul gros din rucsac va fi îm
brăcat numai la popasurile mai lungi, 
în orice caz, nu vom uita să com
pletăm echipamentul nostru cu mă
nușile de lînă, croite numai cu un 
singur deget.

Intrucît cabanele sînt astăzi bine 
aprovizionate cu un sortiment variat 
de preparate alimentare, nu este ne
cesar să ne transformăm rucsacul 
într-o adevărată... cămară. Vom lua 
însă cu noi un minim de alimente

cu potețial energetic ridicat, concen
trat în cantități mici, pe care le vom 
consuma la popasurile de pe drum. 
Zahărul (bucăți) nu trebuie să lipseas
că în nici un caz. el urmînd a fi 
consumat, cîte 2—3 bucăți, la popa
suri și la intervale regulate. Foarte 
indicată este și o pastă preparată din 
miere, cacao și miez de nucă trecută 
prin mașina de tocat. La cabană vom 
consuma, imediat după sosire, un 
ceai cald cu biscuiți, iar la mesele de 
peste zi, atît preparate alimentare în 
alcătuirea cărora intră grăsimile

(unt etc.), cît și făinoase. Fructele, 
mai ales citricele și vitaminele (C, 
complex B etc.) trebuie să facă parte 
din alcătuirea meniului meselor prin
cipale. Un adevărat drumeț nu va 
lua în rucsac nici o băutură alcoolică, 
singurul alcool admis în bagajul tu
ristului fiind... spirtul medicinal din 
mica trusă sanitară.

La stabilirea itinerarului excursiei 
de iarnă, nu vom alege decît trasee 
binecunoscute din timpul verii, evi- 
tînd pe cele despre care indicatoa
rele turistice menționează că nu se 
parcurg iama. Prima ieșire la munte, 
în anotimpul friguros, va fi făcută pe 
un traseu scurt, cu puncte de sprijin 
în drum (cabane, refugii etc.), ur
mînd ca rutele mai lungi și mai di
ficile să fie străbătute gradat, în de
plasările următoare, pe măsură ce că
pătăm antrenamentul necesar. în nici 
un caz nu vom pleca la drum pe vis
col sau cînd, în zăpada groasă, n-a 
fost croită, cît de cît, o pîrtie (po
tecă) vizibilă.

preocuparea pentru găsirea unoi 
me cit mai variate, larg acces 
oamenilor muncii de diferite v 
și, In special, tineretului, cer 
partea Comisiei Centrale de Tu 
și Alpinism, a tuturor comisiilo: 
cale și a instructorilor de tu 
eforturi sporite pentru răsplni 
turismului, pentru organizarea 
mai bună a acestei activități, c 
ca ea să devină o mișcare de r 
să aducă o contribuție sporită lr. 
noașterea frumuseților patriei, li 
tărirea sănătății oamenilor mini 
In mod direct, Ia dezvoltarea t 
tuful. Sezonul turistic de iarnă 
buie intens folosit pentru lndeplii 
acestor obiective. Și pentru aci 
se cere, Înainte de toate, o m 
intensă, competentă, plină de p 
ne din partea noastră, a tuturori

GH. POP și GH. C 
din Comisia centre 

de lurism și alpinism



'CONFIDENTE... FĂRĂ MĂNUȘI!
Stau de vorbă cu un tînăr care la 22 

2 ani a înscris în palmaresul său 
lortiv 137 de victorii și care numai 
? cinci ori (Grecu, Otvds, Citică, Gri- 
oriev, Rankovic) a regretat că n-a 
'mas... junior în echipa de fotbal de 

Electroputere.
Poate l ăți identificat pe oaspetele 
bricii noastre de astăzi — pugilistul 
icolae Giju. îl întreb, fără să aștept... 
mgul :
— Ce îți propui pentru acest an ?
îmi răspunde șoptit, dar hotărît : 

5ă fiu mai bun ca în 1965“, Pare 
rnplu. Trec in revistă principalele suc-

colae Giju (dreapta) In meciul cu olandezul Paske, pe care '-a învins 
In puncte, cu ocazia campionatelor europene de la Berlin

:e ale lui Nicolae Giju în anul care 
; încheiat: medalia de bronz la „tura
lele* de la Berlin, învingător în „Tur
ti celor 4*, primul titlu de campion 
•ublican la seniori (vă amintiți fi- 
a cu Covaliov ?), locul secund la 
iptămîna preolimpică de la Mexic*, 
ci, Giju vrea să fie mai bun. Chiar 
oă un asemenea bilanț pe care și l-ar 
i oricare dintre boxerii noștri.
— Și ce trebuie să faci pentru a te 
e de cuvînt ?
— în primul rînd, să învăț din pro- 
1 mea experiență. Am făcut — se 
me — multe lucruri bune, dar eu 
i că n-au lipsit nici greșelile. Apoi: 
EG ATI RE, cit mai multă PREGA- 
IET
— Ceva special ?

^PÎDEAW
hi lucrarea de fată, cred că mă nu- 
■ printre cei mai mari specialiști ai 
laiului. Am știut să-mi aleg și su
dul : „Apărarea beton — la noi în 
■ni*
ncep cu ultimul meci al lui Interna- 
tale. Scor final, 2—2. De ce ? S-au 
rat „beton*I Alt exemplu: în turul 
stui campionat „Biseuitul" a jucat 
apărare tot sistemul lui Herrera. Re
alul ? Cit pe-aici să retrogradeze I 
oc că regulamentul campionatului ra
il nu prevede sperietoarea asta. Și 
s face! Joacă omul cit vrea, cum 
i și cînd vrea. „Cit vrea", în sensul 
poale juca 15—20 de ani, fără ca 
idntă, cineva să-i reproșeze că în ul
eie 18 campionat» echipa a totalizat 
r un punct și jumătate. „Cum vrea“, 
■« în 7—8 oameni, cîți se găsesc. Și 
id vrea" — ca formația Ciorogîrla 
! anul trecut a forfetat de cinci ori. 
unde știu toate astea ? Păi, eu mă 

p de campionatul raional. E adevărat, 
u rar, dar și cînd îmi apare un ma
ni, se simte ! Bunăoară, ăsta în care 
ic „betonul".
n fond, n-aș fi atît de pornit îm- 
iva amintitei apărări, dacă echipele 
raion ar ațilica formula cum trebuie.
nu o aplică 1 „Mobila11, de. pildă, 

sește sistemul cu patru fundași, cu 
oameni mai retrași, doi „cosași11, 
cîrcotașL Cine pătrunde teafăr în 

nil lor poate juca în ziua respectivă 
Mto. Cîștigă precis I Fac o paranteză. 
:erv că de cile ori dau numele unei 
ipe din raion, zîmbifi nu știu cum... 
igur, urechea dv. obișnuită cu Ra- 
. ’Steaua, Știința, înregistrează mai

• ••
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— Intr-adevăr. La această întrebare 
am multe de spus. E vorba de lupta 
în atac.

— Este ceva care nu merge?
— Acum, dacă am început cu con

fidentele, să continui. Da, așa este. 
Atacul n-a mers. Mai ales cînd am în
tâlnit boxeri înalfi care stăteau în aș
teptare sau pugiliști care se mulțumeau 
cu un rezultat de egalitate. Numai cu 
o bună pregătire în defensivă nu pot 
fi evitate nici surprizele I

— Ne bucură, desigur, aceste confi
dențe — mai ales că le faci acum, 
fără... mănuși — așa că să mergem 

mai departe. Cum ți-ai propus să îmbu
nătățești lupta în atac ?

— Sînt mijloace variate. în orice caz, 
voi căuta să boxez cu pugiliști foarte 
buni în defensivă, astfel îneît să fiu 
obligat să inițiez eu permanent atacul. 
Firește, va trebui să muncesc mult 
pentru perfectionarea loviturilor de a-
tac — directe și în lupta de aproape — 
urmărind, în special, „apropierea* do
adversar.

— Dar în apărare ?
— Și aici, cum spuneam, trebuie

să fiu mai bun ca pînă acum. Cind îrt- 
tîlnești un adversar foarte combativ nu 
poți „scăpa* oricum, cum am făcut și 
eu de multe ori. Pentru eliminarea a- 
cestor lipsuri de ordin tehnic va tre
bui să muncesc mai mult pentru per-

greu formații ca Biseuitul, Lacta, Mis
trețul sau Anticorosivul. Totuși, trebuie 
să vă acomodați cu numele acestor echi
pe raionale, deoarece am de gînd să 
scriu mai des despre ele. Deocamdată 
vă dau de învățat zece formații din 
campionatul raional „Construcția*. Repe
tați după mine: I.C.M.R.U.C., I.C.H.F., 
I.C.M. IV, I.D.P.B., I.I.M.I., I.C.M. V. 
I.P.L.C., I.C.M. 1, Î.A.C., I.U.T. Vă 
imaginați ce galerie păsărească iese cînd 
o mie de oameni strigă „Hai 1-C-M- 
R-U-C!“, iar ceilalți suporteri scandează 
„I-P-L-Gl... 1-P-L-C !...“ Un arbitru
îmi mărturisea că după un asemenea 
meci, trei zile nu mai e bun de nimic I

Cum spuneam și la început: apărarea 
„beton", nu ține-n raion I Faptul că, to
tuși, această primă verigă a fotbalului 
nostru folosește o apărare modernă este 
îmbucurător. înseamnă că există preocu
pare. Și în fotbalul raional, preocuparea 
contează 1 N-am văzut, spre exemplu, 
antrenor care să nu fie frămîntat de pro
blema întineririi echipei. E drept, n-am 
văzut nici o echipă întinerită, dar asta 
contează mai puțin. Apropo: anul acesta 
(culmea coincidenței) 43 de jucători 
din campionatele raionale, ale Capitalei 
împlinesc 43 de ani. Mulți înainte

Unde . rămăsesem ? Exact, la apărarea 
„beton*. Nu sînt de acord cu aplicarea 
ei în campionatul raional! împiedică, 
frânează, aș putea spune, burta desfă
șurare a acestei frumoase compitiții. 
Fiindcă, de ce n-am recunoaște, cu 
tot dezinteresul ce i se acordă, este 
frumoasă! Duminica, primul meci în
cepe la ora 8 dimineața: aer curat, ră
coare, peisajul minunat al drumului

ÎNSEMNĂRI 107 ani de !a Unirea Principatelor Române
Competiții, concursuri...
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fecționarea loviturilor de întîrnpiaare, de 
la distantă și de aproape.

— Așadar, preocupări pentru un box 
complet, eficace ?

— Da. Altfel nu pot fi obținute per
formante mari. 1966 va fi pentru mine 
un an de continuă pregătire in care, 
după cum vă spuneam, voi pune accen
tul pe lupta în atac.

îmi amintesc că, în urmă cu cîteva 
luni, boxerul Nicolae Giju a făcut „pe
reche* cu campioana tării la tenis, 
Letiția Man. De aici, o întrebare, poate, 
indiscretă:

— Vei cere, cumva, ajutorul soției 
pentru realizarea acestui important o- 
biectiv — lupta în atac ?

— Mai curînd se poate spune că vom 
munci împreună să realizăm acest lucru, 
pentru că și ea este încă deficitară în 
atacul la fileu...

Se cuvine, deci, o dublă urare de 
succes !

DAN GÎRLEȘTEANU

Frigul nu-i sperie!
(Urmare din pag. 1)

tive exerciții de gimnastică si... asal
tul kilogramelor halterelor. în înche
iere, afară în zăpadă, accelerări și 
exerciții speciale de viteză în regim 
de rezistență. Toți, dar absolut toți, 
lucrează cu foarte multă sîrguință. 
Motivul îl cunoașteți : vor, ca la va
ră, să realizeze performanțe dintre 
cele mai bune. Ah, dar am uitat să 
vă spun că acești tineri atleți sînt 
reprezentanții Școlii sportive de elevi 
nr. 1.

Pînă la încheierea antrenamentului, 
după care a fost reluată bătălia cu 
bulgări, mi-a fost imposibil să-i 
smulg cîteva vorbe prof. Stănescu, 
atît era de prins de lecția pe care-o 
conducea. După antrenament însă... 
Dar să-i dau cuvîntul :

„Grupa de care mă ocup la S.S.E. 
nr. 1 cuprinde 45 de elevi, dintre 
care 25 de fete. Din cauza progra
mului școlar nu pot veni toți o dată 
Ia antrenament. Cu unii lucrez dimi
neața, cu ceilalți după-amiaza, dar e 
mai bine așa, căci am timp să mă 
pot ocupa mai în „amănunt" de fie
care. Avem condiții de lucru dintre 
cele mai bune, sîntem sprijiniți în
deaproape de directorul S.S.E., tov. 
prof. Ionel Popleșanu, și nutrim con
vingerea că, în plin sezon, atleții 
noștri vor fi capabili să înregistreze 
un serios salt calitativ în ceea ce 
privește performanțele. între ei, 
ȘERBĂN IOAN (17 ani, student la 
construcții de mașini) este cel mai

HI' Apărarea „beton"
la noi în raion

străbătut de echipele plecate cu noaptea 
în cap. S-a terminat prima partidă, ime
diat arbitrul fluieră începutul celei de a 
doua — întrecerile desfășurîndu-se în 
continuare pînă la orele 14. Formațiile 
care n-au apucat să joace între aceste 
ore (nu toate au... relații și sînt 183 
de echipe raionale și orășenești în Ca
pitală), se întîlnesc luni. Cum? Dacă 
se mai duc luni la serviciu ? Nu i-arn în
trebat. Dar nu cred... Mie însă, duminica 
îmi place să le văd la lucru / Și-am 
să vă spun de ce; pot studia „beto
nul" I

II pot studia în condițiile cînd pe te
ren lupta se dă numai în 14 oameni, 
restul de 8 fiind ori eliminați, ori ple
cați după diferite treburi. 11 pot studia VASILE TOFAN

— După ce că 43 -de ani, (dai inlraji și cu fot mafia
incompletă! '. /

— Da, dar na neglijați qfțpeclul pozitiv, că in ielul acesta scădem 
media de vîrstă cu. Hîlu-țilăi nostra I

Desen de Al. Clenciu

Din inițiativa Consiliului raional 
UCFS Găești și a asociației sportive 
Știința din localitate a avut loc re
cent în sala de sport a liceului Gă
ești o frumoasă competiție de volei 
și de baschet, organizată în cinstea 
zilei de 24 ianuarie. La întreceri au 
fost angrenate echipele reprezentative 
ale liceului din Găești, care se pre
gătesc pentru etapa regională a cam
pionatelor republicane școlare. Ele au 
avut ca adversare formațiile asociației 
Progresul Tîrgoviște și Liceului nr. 1 
Tîrgoviște. La volei fete, după o dis
pută dîrză, Progresul Tîrgoviște (e- 
chipă din categoria A) a învins forma
ția locală cu 3—1, iar la băieți vic
toria a revenit echipei Știința Găești, 
care a dispus de Progresul cu 3—2. La 
baschet fete, reprezentantele sportului 
școlar găeștean au fost învinse, la 
mare luptă, de echipa Liceului nr. 1 
Tîrgoviște, cu scorul de 37—31. La

harnic. Vrea cu tot dinadinsul, să 
concureze la campionatele europene 
de la Budapesta și eu nu pot fi de- 
cît de acord cu dorința lui. Anul tre
cut, după cum știți, a sărit 2,03 m la 
înălțime, iar pentru 1966 și-a propus 
cel puțin 2,07 m, dar dacă va reuși 
să egaleze recordul lui Cornel Po
rumb (2,11 m) să nu vă mire 1 Acum 
e în plină sesiune de examene la fa
cultate, învață mult, dar de la antre
nament n-a lipsit niciodată. Și lu
crează foarte, foarte serios. „Europe
nele" de la Budapesta sînt un puter
nic stimulent I

Să vă prezint acum alte talente în 
care-mi pun mari speranțe, lat-o pe 
ELENA MTRZA. Anul trecut concura 
încă la... copii. La 13 ani a sărit 5,41 
m la lungime. Mă gîndesc că pînă în 
1952 recordul nostru de senioare era 
de... 5,44 m I Nu vreau însă să-i for
țez creșterea rezultatelor atletice așa 
că, pentru 1966, va face mai puțină 
specializare și mai multă pregătire 
multilaterală. Sînt convins că va pu
tea alerga 60 m în 7,7 sec. și 60 mg 
în 9,0 sec. De aceeași vîrstă este si 
MARIANA DUMITRACHE pe care o 
văd la 9,3 sec. pe 60 mg. Pe MIHAI 
GEORGESCU, de 15 ani, îl consider 
„succesorul" lui Viorel Suciu între 
juniori. Chiar în acest sezon cred că-i 
va putea egala recordul acestuia pe 
90 mg (12,2)."

Cînd am plecat de la stadionul 
Tineretului, bulgării continuau să 
zboare... Eu însă eram rebegit de 
frig 1 Pe cinstea mea I

cînd I.A.C.-ul este condus la pauză cu 
16—0 (I). Cînd jucătorii celor două 
formații n-au nici în clin, nici în mî- 
necă, cu întreprinderea pentru care joa
că ' Cînd DS.C.I.M.-itl luptă pentru lo
cul I în serie, avînd 12 puncte, prin 
neprezentarea celorlalte echipe adverse. 
Cînd... Ce mai ? Apărarea „beton", nu-i 
bună-n raion 1 La „divizie* poate să 
meargă, nu știu. Și nici nu mă bag I 
Ce, ăilalți specialiști se „amestecă* în 
sectorul meu ?... Totuși, mă gîndesc că 
un schimb de experiență n-ar strica. 
Dar unul deschis, așa, ca între specia
liști și fără să ne „apărăm beton" cind 
e vorba de raion I 

aceste intilniri s-au evidențiat o scrie 
de sportivi, printre care Pompilia 

Băcescu, Vica Zguroiu, Constanța Os- 
tachc, Constanța Efrim, Dan Lăzăres- 
cu, Alexandru Andrei etc.

AL. MOMETE—coresp. reg.

Sportivii bucureșteni vor lisa startul 
într-o seric de competiții dedicate a- 
niversării Unirii Principatelor Româ
ne. Astfel, duminică dimineață înce
pând de la ora 8 va avea loc în sala 
de la stadionul Republicii nn concurs 
de tenis de masă pentru copii, dotat 
cu „Cupa Unirii". De asemenea, ba
zinul Floreasca va săzdui, duminică, 
de la aceeași oră, întreceri de nata- 
țîe pentru copii. închinate aceluiași e- 
veniment, iar în sala întreprinderii 
„Flacăra roșie" va avea Ioc, de la ora 
9,30, o gală festivă de box pentru în
cepători. Totodată, mai multe dintre 

. etapele unor întreceri sportive prevă
zute în calendarul competițional al 
Capitalei au căpătat caracter sărbă
toresc, prin inițiativa comisiilor pe 
ramură de sport ale Consiliului oră
șenesc UCFS București. Este vorba 
de concursul de atletism pentru juni
ori (sala Floreasca II), de cel de 
lupte pentru tineret și copii, de com
petiția de volei „Cupa de iarnă" (sîm- 
bătă și duminică, de Ia ora 16: fetele 
în sala Giulești, iar băieții în sala Re
colta) și de întrecerile de handbal 
„Cupa Sportul popular" (duminică, de 
la ora 10, în sala Recolta).

Pe sălile 
bătrîiiei Universități 

„Alexandru loan Cuza“
(Urmare din pag. 1)

lui „eroi* ai reportajelor noastre de ne 
arenele sportive. Poate că tocmai atunci 
răspundeau baschetbalistele Mioara Idri- 
ceanu sau Mariana Anișoaru, compo
nente ale echipei de categoria A, 
C.S.M.S. lași, și ale lotului de tineret 
al țării. Una este studentă anul I la Fa
cultatea de științe economice, cealaltă 
la Facultatea de drept, în același an, 
și la fel de bună la învățătură. Poate că 
tocmai atunci își pregăteau subiectele fot
balistul Ovidiu Vornicu (C.S.M.S. Iași), 
student în anul IV al Facultății de știin
țe economice sau atletul Rasarab Cio
banii ori colega lui de sport. Tatiana 
Zgarcea. Poate că printre cei care răs
pund în dimineața aceasta se află ma
tematicianul E. Ciurea, viitorul econo
mist loan Lascău, membri ai echipei de 
fotbal a Universității, clasată pe locul 
I în campionatul orășenesc... Par. lista 
aceasta e lungă și in ea oricum n-ar 
putea să încapă toți cei peste I 500 da 
băieți și de fete, sportivi începători si 
consacra țî, cuprinși în cele 8 secții pe 
ramură de sport existente aci (atletism, 
handbal, gimnastică, fotbal ș.a.).

Am deschis totuși o ușă. Scria pe ea 
„Catedra de educație fizică*. Muncesc 
aci entuziaștii membri ai colectivului 
condus de profesoara Eugenia Rateu: 
Octav Ungureanu, Ion Snineami. Marga
reta Miliadis, Maria Zama și ceilalți. 
„Sesiunea* prilejuiește intr-un anumit 
fel o relaxare. Cum este petrecută re
laxarea? Răspunsul la întrebare vine în
soțit de „caietul competițional1*. Nu, nu 
e o inovație a cadrelor didactice de aci. 
Caietul competițional nu înseamnă alt
ceva decît o situație clară a întrecerilor 
sportive în care au fost și sînt angre
nați studenții de la Universitatea A. I. 
Cuza, situație care le permite să tragă 
— cadrele didactice de aci — cele mai 
juste concluzii în legătură cu prezen
tul și mai ales cu viitorul. Noile mă
suri privind sportul studențesc stimu
lează pe cei interesați (profesori și stu- 
denți), prefigurînd, totodată, bogata 
activitate ce se va desfășura în viitorii 
ani. Și proiectele vizează, îndeosebi, 
atletismul și gimnastica...

La sfîrșitul convorbirii primesc o 
amabilă invitație de revenire, căreia, 
după cum am făgăduit, îi voi da curs 
cil plăcere.

...Cobor scara fără trepte a Lăpușnea- 
nului. Aceeași lume tînără, veselă, în
crezătoare în viitorul ei...

SPORTUL POPULAR
Nr. 4876 Pag. a 3-a



Dubla victorie românească 
asupra reprezentativelor 

de tenis de masă ale U.R.S.S.
La fete:

Astăzi au

3-1; la băieți: 5-0

loc turneele individuale

La numai 48 de ore după victoria 
categorică obținută de formația de 
tenis de masă C.S.M. Cluj în dauna 
Olympiei Ljubljana, reprezentanții 
tenisului de masă românesc au reali
zat două noi succese. Echipele țării 
noastre au întrecut cu scoruri clare 
puternicele selecționate ale U.R.S.S. 
România a ieșit învingătoare cu 
3—1 la fete și 5—0 la băieți. Jucînd 
cu multă însuflețire, sportivele și 
sportivii români și-au dominat va
loroșii adversari prin siguranță în 
lovituri, prinlr-o gamă mai variată 
de procedee tehnice.

Revelația întîlnirilor de ieri a fost 
fără îndoială tînăra Eleonora Mi- 
halca, victorioasă în partidele susți
nute. Ceea ce a impresionat in pri
mul rînd la reprezentanta noastră, 
a fost dîrzenia cu care a acționat în 
permanență, maniera ei de joc. Mi- 
halca a atacat cu deosebită hotărîre 
încă de la începutul fieicărui set, 
nelăsînd nici un moment de răgaz 
jucătoarelor sovietice. De asemenea, 
Mihalca a adus o contribuție preți
oasă și la obținerea succesului în me
ciul de dublu, unde, alături de Maria 
Alexandru, a jucat cu multă vi
goare.

Ne așteptam la o comportare mai 
bună din partea Măriei Alexandru. 
Ea a învins-o într-adevăr pe Grin
berg, dar jocul ei a purtat prea mult 
amprenta defensivei, ceea ce a per
mis adversarelor sale să dețină me
reu inițiativa. în acest fel, ea a 
pierdut la Rudnova, fără a încerca 
suficient și cu perseverență cel puțin 
să o deranjeze cu loviturile de atac.

Jucătoarele sovietice Svetlana 
Grinberg și Zoia Rudnova au de
monstrat deseori valoarea lor, adu-

CARE SÎNT OBIECTIVELE ÎNOTĂTORILOR FRUNTAȘI ÎN 1966? |

Cristina Balaban (Dinamo) vizează o medalie la Utrecht! i
Continuăm ancheta noastră privind 

obiectivele pentru 1966 ale înotăto
rilor fruntași, ocupîndu-ne astăzi de 
secția de performanță a clubului 
DINAMO BUCUREȘTI.

Grupul fruntașilor, condus de prof. 
Remus Drăgușanu, a început — chiar 
din primele zile ale anului — o ac
tivitate de pregătire a viitorului se
zon. Dinamoviștii, în frunte cu mul
tipla campioană și recordmană a 
tării, Cristina Balaban, pot fi întîl- 
niți zilnic la bazinul Floreasca lu- 
crînd cu multă ambiție pentru corec
tarea deficientelor semnalate în se
zonul trecut, deficiențe care i-au 
împiedicat pe cei mai mulți dintre 
ei să-și atingă obiectivele propuse.

Deocamdată, grupul performerilor 
(este vorba de Cristina Balaban, 
Cristina Stănescu, Tiberiu Șerban și 
Dan Demetriad) are planificate cîte 
0 antrenamente săptămînale. în fie
care zi, dinamoviștii lucrează pe us
cat cîte 60 de minute (exerciții de 
gimnastică, crosuri, diverse jocuri, 
haltere), după care urmează antre
namentul de înot propriu-zis, de o 
Intensitate crescîndă de la o 6ăptă- 
mînă la alta.

Ce surprize ne vor oferi în 1966 
reprezentanții clubului din șos. Ște
fan cel Mare? La această întrebare 
ne-a răspuns prof. R. Drăgușanu, 
destul de încrezător în posibilitățile 
elevilor săi.

„Pentru Cristina Balaban, '66 va fi 
anul marii încercări. Principalul o- 
biectiv — un loc pe podiumul de 
premiere Ia „europenele" de la U- 
trecht 1 Nu va fi deloc ușor cam
pioanei noastre — anul trecut a 6-a 
specialistă a continentului în proba 
de 100 m spate — dar Cristina este 
hotărită să nu precupețească nici un 
efort, să nu piardă nici un minut fo
lositor pregătirii sale. Perioada pre- 
oiergktoare intrării în bazin i-a folo- 

cîndu-și aportul la spectaculozitatea 
partidelor.

Merite deosebite au și jucătorii 
noștri Giurgiucă, Reti și Bodea, Ei au 
folosit cu mare eficacitate loviturile 
ofensive, cu dese schimbări de direc
ție. în fața unor sportivi recunoscuți 
pentru ridicatul lor nivel tehnic, ca 
și pentru ardoarea cu care luptă, 
Giurgiucă, Reti și Bodea au reușit 
să-și impună superioritatea.

Rezultate tehnice, ECHIPE FEMEI: 
România — U.R.S.S. 3—1 : Alexandru 
— Rudnova 1—2 (—21, 9, ■—f0), 
Mihalca — Grinberg 2—1 (13, —16, 
12), Alexandru, Mihalca — Grinberg, 
Rudnova 2—0 (14, 15), Alexandru — 
Grinberg 2—1 (—18, 19, 18);
ECHIPE BĂRBAȚI : România — 
U.R.S.S. 5—0 : Reti — Vardanian 
2—0 (18, 11), Bodea — Amelin 2—0 
(11, 19), Giurgiucă — Gomoskov 
2—0 (11, 10), Reti — Amelin 2—1 
(11, —20, 17), Giurgiucă — Vardanian 
2—0 (16, 13). Atît la fete cît și la 
băieți s-au mai jucat în continuare și 
celelalte meciuri: Mihalca — Rud
neva 2—1 (—17, 19, 19), Bodea — 
Gomoskov 2—0 (16, 15), Giurgiucă— 
Amelin 0—2 (—18, —20), Reti — Go
moskov 2—1 (18, —18, 19), Bodea— 
Vardanian 2—1 (16, —18, 17).

Astăzi, cu începere de la ora 9 și ora 
17, tot în sala Floreasca, se va desfășu
ra un turneu individual. La simplu fe
mei vor lua parte Rudnova, Gtinberg, 
Alexandru, Mihalca, Constanlincscu, 
Folea, Crișan, iar la băieți: Amelin, 
Vardanian, Gomoskov, Giurgiucă, 
Reti, Cobîrzan, Bodea, Sentivani, 
Sîndeanu.

C. COMARNICHI

Unul dintre primele starturi ale Cristinei Balaban in acest an. La capătul 
celor trei lungimi de bazin (Floreasca), cronometrele au indicat o per- 

formantă promi/ătoare: 1:12,0
Folo : P. Romoșan

sit extrem de mult pentru dezvolta
rea forței, capitol la care ea era de
ficitară. Acum lucrăm foarte mult 
pentru dezvoltarea rezistenței și îm
bunătățirea întoarcerilor, unde se 
pot cîștiga multe zecimi prețioase. 
Cîteva obiective intermediare: un 
Ioc fruntaș la marele concurs inter
național de la Bremen, unde Cristina 
a fost invitată să participe la sfîrși- 
tul acestei luni și o performanță de 
1:09,5 Ia campionatul de sală din 
martie".

Tiberiu Șerban și Dan Demetriad 
lac parte din categoria performerilor 
care nu și-au realizat cifrele propuse 
în anul trecut. Șerban este încă lipsit 
de forță și de îndemînare, iar Deme
triad nu are încă rezistenta în regim 
de viteză necesară unui bun1 sprinter. 
După spusele antrenorului lor, cei 
doi dinamoviști sînt, în general, 
conștiincioși în pregătire. Le lipsește 
Insă acea „flacără", acea dăruire pen

Dinamo I a ciștigat 
(neînvinsă) „Cupa Unirii" . 

la polo |
STEAUA A ÎNTRECUT GREU (2-1) 
FORMAȚIA SECUNDA A CAM

PIONILOR
I
I
I
I
I 
I
i
I
I
I
I
I

Cu victoria obținută aseară în fața 
selecționatei Capitalei, prima forma
ție a clubului Dinamo a terminat ne
învinsă turneul dotat cu „Cupa Uni
rii', în care s-au întrecut timp de 
trei zile, cele mai bune echipe bucu- 
reștene de polo. Meciul a prezentat in
teres numai timp de o repriză, cînd 
selecționata a reușit să facă scor egal 
cu redutabila ei adversară. In conti
nuare, dinamoviștii au acționat „cu 
motoarele în plin", stabilind pe ta
bela de marcaj o diferență netă. Scor 
final: 12—3 (1 — 1, 3—0, 3—0, 5—2) 
realizat de Mihăilescu (4), Mărculescu 
(2), Zahan (3), Grințescu, Kroner, Zam- 
firescu de la Dinamo și Miu, Alexan- 
drescu, Tonciu de la selecționată.

Ultima partidă a turneului a pus față 
în față puternica formație Steaua și 
cea de a doua echipă a clubului Dina
mo. întrecerea a fost viu disputată, 
ambele echipe acționînd într-un ritm 
rapid, cu o succesiune de contraatacuri 
incisive și spectaculoase. „Secunzii" 
campionilor, ambițioși și dornici de 
afirmare (era doar în joc biletul de drum I 
pentru Zagreb) și-au ținut adversarii ■
în șah timp de două reprize, în care 
scorul a rămas alb și datorită unor I 
bune intervenții a portarilor (Csiszer 
și Cheța). In al treilea „sfert", Fleșeriu ■ 
greșește în apărare fiind eliminat, iar | 
steliștii concretizează situația de supe
rioritate numerică prin tînărul Covaci I 
(1—0). La acest scor, Dinamo a avut ■ 
o bună situație de a egala, dar Popa g 
a ratat o lovitură de la „4 metri". Și | 
cum se întîmplă mai întotdeauna in 
asemenea cazuri... replica celor de la I 
Steaua a fost promptă, Culineac mă
rind avantajul echipei sale la 2—0. In | 
ultima parte a meciului, Țăranu a fost | 
pe punctul de a marca un nou gol 
pentru Steaua dar — aflat în poziție | 
clară — el a preferat să... paseze și ■
situația a fost ratată. In schimb, atacul 
dinamovist care a urmat l-a pus pe 
Demeter în poziție bună și acesta a 
trimis balonul cu sete în plasa porții 
adverse. Rezultat final : 2—1 (0—0, 
0—0, 2—0, 0—1) pentru Steaua.

Clasament final : 1. DINAMO I
6 p, 2. Steaua 4 p, 3. Dinamo II 1 p, 
4. Sel. Capitalei 1 p. (a. v.).

I 
I
I
I
I
I
I
I

tru sportul pe care l-au îndrăgit, fără | 
de care ei nu pot depăși, deocam
dată, limitele unor performanțe me- I 
dii. Dacă vor persevera — ne-a de- ■ 
darat prof. Drăgușanu — Șerban va > 
putea atinge un.-2:18,0 Ia 200 m spa- | 
te, iar Demetriad va coborî sub 57,0 
sec. pe „sută".

Cristina Stănescu, cea mai tînără ■ 
(14 ani) din grupul dinamovist, mai » 
are mult de lucru pentru a putea a- I 
junge la cifre superioare. în anul 
acesta, antrenorul va lucra pentru I 
perfecționarea celorlalte procedee (în I 
special „delfinul" la care stă foarte . 
slab), îmbunătățirea forței, rezisten- I 
ței și îndemînării și realizarea unui * 
timp de 1:23,0 la 100 m bras.

Și în încheiere un mic „secret" : I 
toți cel 4 dinamoviști și-au propus 
să realizeze haremurile pentru Utre- I 
cht și să concureze la „europene" “ 
fie în probele lor favorite, fie în șta- | 
fetele mixte 1 (a.v.J. |

PROBLEM
VECHI ȘI

LA ST
Zilele trecute a avut loc ședința de analiză a secției 

de fotbal a clubului Steaua. Printr-un concurs de îm
prejurări s-au aflat în aceeași sală două echipe : 
C.C.A. și Steaua. Erau de față Apolzan, Voinescu, 
Toma, Zavoda II, Dumitrescu, Onisie, Zavoda I, Cons
tantin, I. Alexandrescu (delegat al F.R.F.), Raksi, Jenei 
și Suciu, Haidu, Gornea, Georgescu, Petescu, D. Ni
colae, Hălmăgeanu, Negrea, Sorin Avram, Pavlovici, 
Voinea etc. Din vechea garnitură au mai rămas printre 
„combatanți" Constantin, Jenei, Raksi, numai ultimul 
avînd la ora actuală poziția de titular.

Am notat acest lucru deoarece ni s-a părut semni
ficativ pentru atmosfera în care s-a desfășurat ședința 
amintită. Dincolo de analiza aprofundată a cauzelor 
care au determinat comportarea necorespunzătoare a 
„unsprezecelui" bucureștean în acest campionat, în sală 
a existat parcă, tot timpul, o confruntare între cele 
două generații. Prin simpla lor prezență, fără vorbe, 
„bătrînii" ou judecat aspru actuala generație — Sorin 
Avram, Pavlovici, Voinea, D. Nicolae ele. - „risipitorii" 
unor valori morale și tehnice care făcuseră cu ani 
în urmă faima echipei clubului din Calea Plevnei, 
impunînd-o ca una dintre cele mai reprezentative din 
istoria fotbalului românesc.

Dar, aceasta a fost...
Acum ? lată situația pe care o are Steaua în cla

sament la terminarea turului campionatului categoriei A 
(13 etape desfășurate) : „10. Steaua 13 3 7 4 18-13 11". 
locurile .11" și „12" (Farul și Dinamo Buc.) au de 
asemenea, 11 puncte, iar locul 13 (Crișul) are cu un 
punct mai puțin. La penuria de puncte se adaugă și

faptul c< 
13 dispu 
Cel mult 
Siderurgi 
o corupt 
pe supoi 
tara noc

Care s 
lucruri ? 
răspuns 
discutare 
de vede 
noastre, 

înainte 
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„PATUL LUI PPOCUST
C.C.A. a fost a echipă stimată și 

respectată în fotbalul românesc, mai 
ales pentru valoarea jocului prestat. 
La un moment dat s-a vorbit despre 
o „școală de fotbal C.C.A." și la 
vremea respectivă teoreticieni ai soc- 
cenilui nostru au căutat să-i desprindă 
caracteristicile ei esențiale, apreci
ind-o ca o „metodă de joc", un 
„text de bază" ce poate fi luat drept 
model și de alte echipe. Ca de obicei, 
in cadrul acestor observații nu și-a 
ocupat locul meritat un considerent 
de esență: valoarea jucătorilor care 
compuneau formația, pe baza căreia 
se născuse „stilul și metoda de joc 
C.C.A.". Cînd „valorile" au plecat 
(și această „plecare" s-a făcut in 
grup, dintr-o greșită orientare a con
ducerii de atunci a clubului), a rămas 
„metoda" și antrenorii care s-au suc
cedat la conducerea echipei în această 
perioadă de refacere (care durează 
din 1961) au făcut din ea un fel de 
„pat al lui Procusl", căutînd să 
ajusteze jucătorii noi veniți în secție 
după dimensiunile .cunoscute. Și nu 
numai asta. în procesul de refacere 
a rîndurilor echipei s-a mai făcut o 
eroare pe care noi o considerăm 
cauza principală — „păcatul originar" 
— care a determinat și determină as
pectul de mozaic pe care îl oferă 
astăzi echipa Steaua, situația precară 
în care se află acum. Ne referim Ia 
procesul de selecție, la modul (cum 
s-a desfășurat această acțiune. Pro
movarea noilor elemente in echipă 
nu s-a făcut pe baza unui criteriu 
obiectiv, și cînd spunem asta ne re
ferim la calitățile pe care trebuie să 
le aibă un jucător pentru a se în
cadra în sistemul de joc al echipei.

Să ne explicăm : cînd un antrenor 
își propune promovarea în echipă a 
unui jucător, își pune înainte de toate 
problema înlcadrării lui în sistemul 
de joc al echipei, contribuția pe care 
acest jucător o poate aduce la obți
nerea performanței dorite.

La Steaua (clubul schimbîndu-și 
nu numai numele, ci și componenții 
echipei) lucrurile s-au petrecut însă 
cam așa. Un jucător — M. Georgescu, 
de exemplu — s-a remarcat în cîteva 
meciuri. Atunci el a fost adus în 
lot. Exemple asemănătoare sînt și 
altele : Mateianu, Creiniceanu, Negrea 
etc. Poate că dintre ele cel mai ilus
trativ este cazul lui Creiniceanu. Ac
tuala aripă stingă a echipei Steaua 
s-a făcut remarcată prin driblingul 
său irezistibil și prin capacitatea sa 
de a înscrie. El a fost promovat în 
echipa Steaua tocmai din aceste 
cauze. Dar, o dată ajuns aci, deoarece 
sistemul de joc al echipei, orientarea 
ei tactică nu îngăduiau driblingul 
prelungit, i s-a interzis acest lucru

și Creiniceanu a rămas fără r 
de bază, într-un anumit fel 
du-se ca jucător. Lui i s-a c 
facă un lucru pe care nu-1 
pe care nu l-a putut învăța nii 
să joace ca Tătaru ! De ce n- 
învăța ? Foarte simplu : Crei 
are calitățile lui Creiniceanu 
pe ale lui Tătaru ! Cam ajcela: 
s-a întîmplat și cu Dumitru 1 
cu Georgescu și cu ceilalți no 
la Steaua. Iată, deci, una dint 
zele principale pentru care Sti 
joacă la fel ca C.C.A. și nici 
cum ar trebui să joace... Stea

Spuneam mai sus câ echipa 
oferă aspectul unui mozaic, 
datoria și competența anlreno 
omogenizeze acest „mozaic" 
trebuie și cine poate realiza 
nilatea ? Numai antrenorii. Și 
spus că ei n-au reușit încă să 
acest lucru. Să lămurim mai 
acest lucru. Defectuoasa deși 
a procesului de selecție a 
apariția în rîndurile echipei 
jucători cu stiluri de joc din 
mai diferite. Creiniiceanu, D. 
(dribleri prin excelență), 
Constantin, Jenei (jucători nu 
D. Nicolae, Sorin Avram, P 
(jucători de elan), Petescu, 
geanu (jucători cu rază mică 
țiune) etc. în aceste condiții 
să alcătuiești o formație care 
intr-un anumit sistem, într 
tactică unitară. Poate și ace: 
obligă antrenorii echipei la 
schimbări de formație (atît < 
cate), în speranța ca pînă j 
vor găsi „rețeta fericirii". 
13 etape disputate linia de r 
a avut următoarele alcătuiri
— Raksi, Jenei — D. Popesc
— Negrea, iar cea de atac 
Avram — Constantin — Vc 
Creiniceanu (1) ; Sorin — Co

■ Pavlovici — Voinea (3) ; ; 
Raksi — Pavlovici — Cre 
(4), Sorin — Raksi — Voinea 
nțceanu (3) ; Raksi — Sorin —
— Creiniceanu (1), Creinici 
Constantin — Negrea — Ms 
(Cifrele din paranteză reprez 
mărul partidelor jucate în al 
respectivă). Deci, ȘASE for 
13 etape, ceea ce — trebuii 
cunoaștem — este foarte mi 
ne gindim că și stabilitatea i 
mâții asigură echilibrul ei 
omogenizarea, cristalizarea u 
cepții de joc, sistem, sau ii 
tică. în darea de seamă, pr 
cu prilejul ședinței de ani 
spune icu referire Ia acest 
„Indiferent de formula de 
care s-a jucat, sportivii care 
pus-o nu s-au încadrat în id 
lică de joc a echipei. Din
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conducerea 
măsurile pentru a se asi
de desfășurare procesului

au generat această stare de 
întrebări a căutat să-i dea 

. Dar, înainte de a trece ia 
i, în care vom arăta punctul 
cauză și totodată observațiile 
sînt necesare cîteva precizări. 
1 campionatului, 
rate 
Jitii

utea alege un joc (dintre cele 
□oată primi calificativul bine, 

în partidele cu Farul (a doua), 
iința Timișoara (prima). Deci, 
unzătoare care nemulțumește 
aua, pe iubitorii fotbalului din

O imagine din prima parte a campionatului actual dintre Steaua și Dinamo București (3—3) 
De la stingă la dteapta: Haidu, Georgescu, O. Popescu, Pete seu, Ene II, Nunweiller VI

ent și echipamentul au fost I
perioada pregătitoare) s-a 
de pregătire întocmit de

(în
Jlui
/ăzgt și aprobai de Federația

I
echipei a fost asigurată de I
a, ca și alte măsuri luate în 
ă sub aspectul material-orga- 
j fost asigurate condiții cores- 
insuccesului nu pot fi căutate 

le căutăm acolo unde există,

I
I
I
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Pregătiri, antrenamente, 
pregătiri

ANALIZA SECȚIEI Șl ANTRENAMENTE 
LA ELECTROMOTOR TIMIȘOARA

Conducerea asociației Electromo
tor Timișoara, care are echipă în 
categoria C — Seria Vest, a anali
zat comportarea formației în turul 
campionatului și a ajuns la conclu
zia că rezultatele slabe obținute în 
prima parte a competiției se daloresc 
neseriozității cu care s-au pregătit 
mulți dintre jucători. Pentru retur tu 
fost introduși în echipă doi junioii: 
Vordericeanu și Kneipp.

în prezent, fotbaliștii de la Elec
tromotor se antrenează de două ori 
pe săptămînă în aer liber, iar peste 
puțin timp vor susține jocuri de ve
rificare.

I. JURA-coresp.

REGIUNE" ÎN FAZA FINALA 
A „CUPEI ROMÂNIEI"!

ocul s-a desfășurat de multe 
intîmplare". Comentariile sînt 
os.
«și cauză despre care vorbeam 

(selecția) pune în fața unor 
e greu de rezolvat conduce- 
niică a echipei chiar în ceea 
ește „distribuția rolurilor" in 
Cine ar putea spune astăzi

care sînt cei doi atacanți centrali ai 
Stelei, sau cine sînt „frații siamezi" 
din ultima linie de apărători ? Ajun- 
gind aici, atingem și una dintre cele 
mai delicate probleme ale echipei 
Steaua: „cazul Constantin". Fostul 
căpitan al echipei naționale este unul 
dintre cete mai sonore nume din fot
balul nostru. Ani de zile, Constantin 
a fost jucătorul „nr. 1" al echipei na
ționale și, bineînțeles, al clubului 
său. Iată însă că în ultimul timp nu 
i se mai găsește loc în echipă. Să 
fie de vină oare acel atît de discutat 
„11 m" ratat la Tokio și implicațiile 
sale psihologice ? Ar fi o naivitate 
să acceptăm această idee. Atunci ? 
Problema e mai complicată. Constan
tin, prin calitățile sale, a fost unul 
dintre jucătorii ideali ai W.M.-uIui, 
practicat de C.C.A. Reajustarea 
echipei la sistemul cu patru fundași 
i-a pus lui Constantin problema 
readaptării la noul sistem de joc. Și 
„șarada" este cu atît mai greu de 
rezolvat cu cit în „cazul Constantin" 
mai există și alte puncte nevralgice : 
a) alături de Constantin în echipă, 
nu se mai ailă coechipieri de nivelul 
lui Bone, Alexandrescu, Apolzan și 
ceilalți, care știau să-i pună în va
loare, la maximum, posibilitățile sale,-

bj Constantin s-a impus mai ales în 
rolul de creator, în mijlocul terenu
lui, incursiunile sale în zona de îina- 
lizare fiind cel mai adesea un elect 
al activității desiășurate aci; c) 
adaptarea la sistemul cu patru fun
dași s-a făcut, la noi, in țcele mai 
multe cazuri, în mod mecanic, în 
sensul că cele trei linii ale echipei 
(izvorîte din noua așezare) au «ost 
considerate ca existind independente, 
fără posibilitatea de a avea intre ele 
relații de includere a unor jucători 
dintr-una într-alta*; așa zisul „bloc 
funcțional", ca și „placa turnantă", 
fiind doar vorbe frumoase cu care 
unii dintre teoreticienii noștri și-au 
epatat cititorii în eseurile lor. Iată 
de ce Constantin (Inind in seamă 
unele deficiențe ținînd de vîrstă 
pregătire) nu și-a mai aflat locul 
echipă.

Renunțind la 
construind din 
viu, dinamic, cu 
compartimentele 
cătorii de tipul
avea un cuvînt de spus. Și nu-i vorba 
numai de el, ci și de alți „W.M.-iști* 
considerați neadaptabili. Cel puțin 
pînă cînd vom crea jucători care 
să nu aibă nevoie de „readaptare*.

CONCLUZII

Și 
Și 
în

obsesiile așezării 
echipă un organism 
multiple relații între 
sale, credem că ju- 
Constantin ar mai

Șl

MEDIOCRITATE AURITA

Am prezentat pe scurt cîteva 
dintre cauzele mai importante 
care au determinat comporta1- 
rea necorespunzătoare a echi
pei Steaua în actualul campio
nat. Fără îndoială că mai sînt 
și altele, finind de exigența pe 
care ar fi trebuit s-o manifeste 
colectivul tehnic ci echipei (an
trenor principal llie Savu, an
trenor secund Fr. Zavoda). Ne 
referim la îmbunătățirea con
tinuă a conținutului procesu
lui de antrenament, la moder
nizarea lui, la cristalizarea 
unei concepții de joc a echipei 
în funcție de 
dispoziție, la 
cului echipei, 
care am mai 
prilejuri.

In prezent, 
de fotbal Steaua există 
nunchi de jucători - 
geanu, _Sătmăreanu,

jucătorii avuți la 
modernizarea jo- 
problemă despre 
scris și cu altecu alte

« • •

în lotul

înd formația echipei Steaua, 
■i întilnești nume cu rezonanță 
lut nostru : Haidu, Suciu, M. 
:u, Hălmăgeanu, D. Nicolae, 
i, Voinea, Sorin Avram ș.a., 
toți internaționali (A, B sau 

;t). în cronicile jocurilor sus- 
e Steaua există însă multe 
:onsacrate erorilor tehnice și 
omise de către compotienții 
dtfel, chiar și în darea de 
î care am mai amintit-o ailci 

: „O serie de jucători au o 
individuală nesatisfăcătoare, 
rarte dispune de o tehnică 
ilă satisfăcătoare, iar alții au 
ă bună. Cu toate eforturile 
e colectivul de tehnicieni în 
de instruire, unii jucători, 

Idă, Sorin Avram, Pavlovici, 
i, M. Georgescu ș.a. n-au 
și lichideze deiiciențele teh- 
nu au muncit sufi/cient pen- 
îmbunătăți tehnica indivi- 

:eastă atitudine se datorează 
i exagerate, autt>încrederii 
de prezența lor, uneori ne- 

i, în loturile reprezentative, 
a generală este aceea că în 
nii jucători necorespunzători 
e tehnică pretențiilor echipei

rînduri, conținînd în esența 
cauză a randamentului ne- 

:ător dat de către echipa 
care au darul, totodată, să 

lui 
ciu

Sorin Avram, Pavlovici, 
și altora ca ei adevărul

gol-goluț: nu întotdeauna justificat, 
jucătorii amintiți au făcut parte din 
loturile țării noastre, devenind inter
naționali. Și cu asta s-au considerat 
jucători mari. Ce se ascunde însă în 
spatele acestor „firme" ? O mediocri
tate... aurită. Haidu primește 9 goluri 
în 9 etape, făcînd grave greșeli per
sonale (vezi meciurile cu Crișul, Di
namo București, Rapid), contribuind 
la pierderea unora dintre ele. Deși 
a jucat de cîteva ori în echipa națio
nală, el nu știe însă să prindă corect 
balonul, nu știe să-l boxeze cum tre
buie și comite erori fatale și la re
punerea lui în joc. Nu se orientează 
în spațiul porții, este greoi și-l „hip
notizează" mingile șutate de la dis
tanță.

Internațional A, fundașul dreapta 
M. Georgescu nu stăpînește un pro
cedeu 
pentru 
capul, 
știe să 
sting. 
Avram
„preluarea", lovirea 
nului în fazele de 
această cauză, de 
Avram a marcat UN SINGUR 
în 12 etape jucatei).

Și mai sînt și alte exemple. Discu- 
lînd despre dificultățile de ordin teh
nic ale echipei discutăm de fapt încă 
una dintre cauzele care au dus-o pe 
locul 
faptul

tehnic absolut indispensabil 
postul său : lovirea mingii cu 
Fundașul central Petescu nu 
lovească balonul cu piciorul 

Pavlovici, 
au probleme

Voinea sau Sorin 
privind „stopul", 
corectă a 
finalizare.

exemplu,

balo- 
(Din 

Sorin 
GOL

10 în clasament. Exceptînd 
că, normal, n-ar trebui să se

pună probleme de tehnică (procedee 
elementare) la jucători de categoria A, 
ccmponenți ai unei echipe cu velei
tățile clubului bucureștean, ne între
băm totuși: cum au înțeles cei 
amintiți să muncească pentru a-și re
media lipsurile existente. Să le dăm 
lor cuvîntul:

PAVLOVICI: „La ora actuală sînt 
foarte slab pregătit. N-am fost serios 
la antrenamente. N-am executat 
conștiincios sarcinile trasate de an
trenori în orele de pregătire. Nu am 
dat nici 50 la sută din ceea ce puteam 
să dau. Am fost dezinteresat în pre- 
qătire*.

DE CE? întrebarea rămîne fără răs 
nuns.

FL. VOINEA : „Deoarece nu m-am 
pregătit temeinic mi-am pierdut forța. 
N-am lucrat pentru îmbunătățirea 
tehnicii de joc. Am dus a viață ne
sportivă, fapt care — alături de lipsa 
de pregătire — a dus la forma mea 
foarte slabă. în perioada pregătitoare 
am muncit mult, dar tot ceea ce acu
mulasem am risipit la întoarcerea în 
București. Regret din suflet tot ceea 
ce s-a întîmplat".

SUCIU, DUMITRU NICOLAE, 
CHIRU și ceilalți care au luat cuvîntul 
au fost de comun acord că n-au de
pus străduința necesară atît pentru 
a-și lichida lipsurile existente, cit 
și pentru a acumula noi valori teh
nice. tactice si fizico

Iată deci cauzele pentru care Steaua 
nu ioacă nici măcar la... valoarea ei.

echipei 
un niă- 
Hălmă- 

_____ _________  Creini- 
ceanu, Constantin, Raksi, Ne
grea, Gornea și alții - care 
pot constitui nucleul unei echipe 
capabilă să obțină performanțe 
la nivelul exigențelor actuale, al 
condițiilor create. Dacă și cei
lalți - criticați aici - vor în
țelege să lupte cu hotărîre 
rntru lichidarea tarelor care 

trag înapoi, echipa de fotbal 
Steaua poate și trebuie să ob
țină rezultatele pe care le aș
teaptă masele de iubitori ai 
fotbalului din tara noastră de 
la această formație fruntașă.

Ne îndreptățește să credem 
acest lucru și faptul că, la șe
dința amintită, antrenorii și 
jucătorii din secția de fotbal 
a clubului Steaua și-au ana
lizat cu spirit de răspundere 
activitatea, în mod critic și 
autocritic, scoțînd în evidență 
și linia principală pe care tre
buie să se meargă de acum 
înainte

VALENTIN PĂUNESCU

Echipa asociației noastre. Dună
rea Calafat — ne scrie tov. G. GO- 
GONEAȚÂ, președintele asociației — 
este fruntașă în campionatul regiu
nii Oltenia. La sfirșitul 
clasat pe primul loc în 
petiției obținind 21 de 
posibile, deci nici un
Deosebit de mult i-a bucurat pe su
porterii noștri comportarea din cam
pionat, dar mai ales cea din „Cupa 
României". Precum se știe, Dunărea 
Calafat a eliminat în această popu
lară competiție, pe lingă trei echipe 
„regionale", formațiile Electroputere 
Craiova (învinsă cu 1—0) și Victoria 
Tg. Jiu (cu 2—1) din categoria C și 
Oltul Rm. Vîlcea (2—1) din catego
ria B.

Cum au reușit fotbaliștii din Cala
fat să obțină această performanță 
cu oare nu se pot mîndri multe e- 
chipe de „regiune"? în primul rînd, 
printr-o muncă serioasă de pregătire.

Pînă la data disputării etapei de 
cupă (13 martie), echipa va fi supusă 
unui atent program de pregătire.

în încheiere, iată un „secret" al 
succeselor echipei: dragostea deose
bită a jucătorilor pentru culorile 
asociației. Motivul: Dunărea Calafat 
nu are nici un jucător provenit din 
afara regiunii.

turului ne-am 
seria I a com- 
puncte din 22 
meci pierdut.

Primul meci: Italia-România
(Urmare din pag. 1)

pentru fotbal. Să sperăm că 
atît de capricios în ultimele 
întreaga Europă, se va men-

diment 
timpul, 
zile în 
line așa pînă la urmă.

— La ce oră are loc meciul? Și ce 
formație aliniem în partida cu ita
lienii ?

— Organizatorii au programat în- 
tîlnirea de sîmbătă la ora 15,30 ora lo
cală (16,30 ora Bucureștiului). Pînă la 
începerea jocului mai sînt 24 de ore. 
Antrenorii Bazil Marian și Angelo Nicu- 
lescu vor stabili formația noastră înain
te de meci,

— Ce ne mai puteți spune în plus?
—- Doresc ca echipa României să facă 

un joc frumos, care să placă publicului 
italian, bun cunoscător al jocului de 
fotbal.

— Și noi dorim același lucru. Mult 
succes I

PRONOSPORT

• • •'$1 CEVA DESPRE DISCIPLINA
de seamă prezentată șiea

țiile purtate a reieșit lim- 
nici la capitolul disciplină 
iu s-au prezentat la nivelul 
fel, unii component ai lo- 

Sorin Avram, Pavlovici, 
u avut serioase și repetate 
; la disciplină. Cauze ? în 
din care au făcut parte 
aloarea tehnică a acestor 
fost supraapreciată, măsu- 

ilinare luate împotriva lor 
t duse pînă la capăt. Bene- 
unor condiții de pregătire

și de viață bune, la realizarea cărora 
nu au contribuit, ei n-au înțeles că 
la rîndul lor sînt chemați să răs
pundă prin muncă de calitate și 
printr-un comportament corespunzător 
atît pe terenul de sport cit și în 
afara Iui. Aceasta a dus la lormarea 
unei concepții greșite despre 
despre obligațiile sociale.

Deși conducerea clubului a 
serie de măsuri — analize
observații, mustrări individuale 
în fața colectivului, scoaterea disci
plinară din echipă și altele — juică-

muncă.

luat o 
critice, 

și

torii amintiți nu și-au eliminat lipsu
rile manifestate. Dată fiind această 
situație, conducerea clubului a hotărit 
SUSPENDAREA JUCĂTORULUI 
SORIN AVRAM pe TREI LUNI (pînă 
la 31 martie a.c.) și SANCȚIONAREA 
CU AVERTISMENT PUBLIC A JU
CĂTORILOR C. PAVLOVICI și EL. 
VOINEA.

Sînt măsuri din care credem că ju
cătorii respectivi vor trage învăță
mintele necesare, muncind cu hotărîre 
pentru curmarea din rădăcină a lip
surilor manifestate

MARI ȘANSE DE C1ȘTIG
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO PENTRU AUTOTURISME 

DIN 1 FEBRUARIE

O NOUA FORMULA DE TRAGERE
La 1 februarie 1966, LOTO-PRONO- 

SPORT organizează o tragere excepțio
nală LOTO pentru autoturisme, care se 
acordă In număr nelimitat.

La această tragere, care se va desfă
șura după o nouă formulă, se atribuie 
autoturisme .FIAT 1300“, „Renault 10 
Major*, plus 12 900 lei, „Fiat 1100 D“, 
.Wartburg" 312/1“ și „Trabant 601“.
*Se~vor efectua 12 extrageri separate 
«le elte > numere din 90, în loc de 4 ex
trageri ea la tragerile anterioare.

Se extrag in total 36 numere în loc
18 ea la ’ ---------------

Taxele 
la 40 lei 
și de la

Cu 24
extragerile pentru autoturisme 
mii în bani pentru 2 numere.

Cu numai 10 lei se poate cîștlga un 
autoturism „Fiat 1 300“ sau un autotu
rism „Renault 10 Major" plus 12 900 lei. 
Numărul premiilor eu 2 numere crește 
cu peste 55%.

Procurați-vă bilete din vreme.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT DIN 16 IANUARIE 1966 

PRONOSPORT B. NR. 3
variantă

tragerile anterioare.
de participare s-au micșorat 
la 10 lei, de la 20 lei ’ 
8 lei la 4 lei.
lei se poate participa

de

de 
lei

la toate 
și pre-

Premiul excepțional : 1
19 911 lei

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria ..
Premiul excepțional de 19.911 lei a 

fost obținut de Constandachi Eugen din 
București, care jucînd pe 2 variante sim
ple a obținut și premiul de categoria I 
și a H-a, totallzînd suma de 34.740 lei.

PRONOSPORT A NR. 3
Categoria a II-a : 94 variante a 543 lei.
Categoria a IH-a : £12 variante a 125 

lei.
Report la categoria 1 : 76.359 lei.

LOTO

a 6.355 lei.I : 1 variantă _ ___ .
a II-a : 1 variantă a 8.474 lei. 
a IlI-a : 10 variante a 847 lei. 
a IV-a : 69 variante a 184 lei.

La tragerea Loto din seara zilei de 21 
din urnăianuarie 1966 au fost extrase 

următoarele numere :
64 24 57 13 66 8 40 22
Premii suplimentare : 1 23
Fond de premii : 918.694 lei. 
Tragerea următoare va avea 

28 ianuarie 1966 în București.

63 49
77

loc vineri

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.



CARNET COMPETITION AL DIN VIAȚA ORGANIZAȚIEI NOASTRE

SCRIMĂ: Pe planșe HANDBAL: Actualități
începută încă din pri

mele zile ale anului, ac
tivitatea competițională 
la scrimă se desfășoară, 
în continuare, cu toate... 
motoarele! Punctul 1 pe 
agenda lunii ianuarie, în 
setcțiile de scrimă ale 
cluburilor și asociațiilor 
sportive, l-a reprezentat 
în toate cazurile etapa 
pe oraș din cadrul cam
pionatului republican in
dividual de seniori, care 
se va încheia la 15 mar
tie.

în unele localități au 
fost inițiate — fapt pe 
care ținem să-l subliniem 
— o serie de alte com
petiții menite să facă și 
mai bogată activitatea în 
acest sport.

în Capitală, de pildă, 
sfîrșitul acestei saptă- 
mîni este punctat de 
două interesante con
cursuri rezervate tinere
tului. Primul, programat 
sîmbătă, în sala de la sta
dionul Republicii, va 
reuni — în 'cadrul „Cupei 
Gloria' — floretiști pînă 
la vîrsta de 16 ani, indi
ferent de categoria de 
clasificare. Printre cei în
scriși se numără trăgă
tori cu frumoase posibilități cum 
sînt Laurențiu Meleca (SPC), Alexan
dru Micloș (Știința), Cristian Ioniță 
(Școala sportivă de elevi nr. 1), 
Aurel Ștefan și Mihai Sebeșteanu 
(Gloria).

A doua zi în aceeași sală, pe plan
șe se vor prezenta floretistele înscri
se în „Cupa Sfatului Popular al Ca
pitalei'. Și în acest caz este vorba 
de trăgătoare pînă la vîrsta de 16 
ani. Concursul se va bucura de par-

PATINAJ: După „impuse"
(Urmare diri pag. 1)

înainte*1. La totalul exercițiilor de 
școală, fetele au executat figuri cu un 
coeficient mai mare de dificultate. Iată 
notele pe care le-au obținut concu- 
renții, la totalul figurilor, din partea 
celor două arbitre străine. Tatiana Da
nilenko—Walburga Grimm: Beatrice 
Huștiu 74,4—73,2; Rodica Dîdă 70— 
71,1; Constanța Ionescu 73,4—66,5; 
'Adriana Turcu 66,7—61,4; Cristina 
Oană 57,3—61,7; Ruxandra Marinescu
54.5— 47,6; Dragoș Sandu 55,7—57,6; 
D. Săveanu 40,5—42,2; E. Tăujan
43.6— 44,9; R. Marinescu 41,3—47,8. 
După o simplă cercetare, se poate 
constata că Beatrice Huștiu și Dra-

Unde mergem ?
SlMBĂTA

ATLETISM : Sala Floreaasca II, de 
la ora 1-6.30 : concurs pentru juniori.

PATINAJ ARTISTIC: Patinoarul 
„23 August": finalele campionate
lor republicane de la ora 7,30 și 
14,30.

TENIS DE MASĂ : Sala Floreasca, 
de la ora 9 și 17 : turneu individual 
internațional cu participarea jucăto
rilor români și sovietici.

DUMINICĂ

ATLETISM : Sala Floreasca II, de 
la ora 8,30: concurs pentru juniori 
și copii.

PATINAJ ARTISTIC: Patinoarul 
„23 August", de la ora 18: fina
lele campionatelor republicane — 
exerciții liber alese pentru toate 
categoriile dc sportivi.

HANDBAL : Sala Floreasca, ora 
13: Fabrica de timbre—SSE II 
(F); ora 14: SSE I—Voința (F) ; 
ora 15: ICF—Progresul (F) —
meciuri în „Cupa FRII“; ora 16 
Știința -Tractorul Brașov (F) ; ora 
17: Confecția—Mureșul Tg. Mureș 
(!') — în cadrul campionatului re
publican; ora 18: Steaua—Rapid 
(M); ora 19,15: Voința—Rafinăria 
Teicajen (M) — meciuri în „Cupa 
FRI1“.

NATAȚIE : Bazinul Floreasca, de 
la ora 9 și 15 : concurs de înot pen- ' 
tru copii și meciuri de polo îm ca- 1 
drul campionatului Capitalei (echipe , 
de copii).

Liliana Dinescu (cu spatele) — una dintre flore- 
trstele care vor evolua In „Cupa S.P.C." — la un 

concurs organizat în primele zile ale anului

ticiiparea unor sportive cu rezultate 
remarcabile chiar în competițiile re
zervate senioarelor, printre care A- 
driana Moroșan (Progresul), Rodica 
Văduva, Maria Wasserstrom și Vic- 
torița Petrișor (S.P.C.).

La sfîrșitul lunii ianuarie, o altă 
întrecere la nivelul „speranțelor" : 
campionatul orașului București, flore
tă băieți și fete, la categoria juniori 
mici.

goș Sandu au abținut aprecierile oas- 
petelor noastre.

CLASAMENTELE DUPĂ „IM
PUSE": fete — 1. Beatrice Huștiu (Di
namo) 391,0 P, 2. Rodica Dîdă (Con
structorul) 374,2, 3. Constanța Ionescu 
(Constructorul) 357,1 p. Băieți — 1. 
D. Sandu (Constructorul) 299,6 p, 2. R. 
Marinescu (Dinamo) 239 p, 3. E. Tău
jan (Dinamo) 216,8 p. Perechi : A- 
driana Ionescu (Constr.) — M. Chiosea 
(Din.) 26,2 p.

întrecerile continuă azi și mîine.

HOCHEI: Campionatul se reia sub semnul
luptei pentru locul secund

ÎN CURÎND: CAMPIONATUL DE CALIFICARE

Echipele fruntașe de hochei pe gheață 
se pregătesc intens în aceste zile în 
vederea reluării campionatului, prin dis
putarea, începînd de marți dimineață, a 
ultimei „manșe" a acestei întreceri. Prin
cipalele pretendente la primele locuri, 
dintre care se detașează net Steaua, e-
chipă ce în mod teoretic mt mai poate 
pierde titlul de campioană, își continuă 
antrenamentele cu loturile rcstrînse, de
oarece selecționata țării noastre este în 
turneu în Uniunea Sovietică. La Bucu
rești, Steaua și Dinamo au efectuat în 
ultimele zile antrenamente, completate 
cu jocuri școală, în timp ce Voința a 
continuat pregătirile la Miercurea Ciuc, 
sub conducerea noului antrenor St. Szabo.

Firește că această ultimă parte a cam
pionatului este așteptată cu mai mult 
interes de jucătorii echipelor Voința 
Miercurea Ciuc și Dinamo, angajate în 
lupta pentru ocuparea locului secund, 
în momentul de față, hocheiștii din 
Miercurea Ciuc au un avans de trei 
puncte, care însă nu îi pune la adăpost 
în această dispută. în cazul cînd ei 
pierd meciul cu Dinamo (prima etapă) 
și apoi Dinamo repetă frumoasa victo
rie de la Miercurea Ciuc asupra echipei 
Steaua, înseamnă că echipa bucureșteană 
trece înaintea Voinței, acumulînd un 
avans de un punct. în această situație 
ultimul meci al competiției Steaua— 
Voința Miercurea Ciuc devine decisiv în 
clarificarea disputei pentru locul se
cund.

Nu mult după ce se va încheia cam
pionatul republican (data, precisă osci
lează în funcție dc... oscila|iile . termo- 
metrului) va avea loc la Rădăuți turneul 
de calificare în vedcrFa desemnării e- 
chpei care anul viitor va . activa în locul 
Științei Cluj în campionatul republican.' 
Competiția este așteptată cu interes, 
cu alît mai mult cu cît la startul ei 
se vor prezenta o serie de formații 
(campioane ale regiunilor) cu o „valoare 

DOUĂ MECIURI LA BUCUREȘTI, 
DOUĂ LA TIMIȘOARA

Campionatul republican feminin de 
handbal își continuă desfășurarea. Mîi
ne este programată o nouă etapă (a 
5-a). în mod deosebit pasionează par
tida de la Timișoara în care actualul 
lider, Rapid, are de înfruntat o forma
ție tînără, dar redutabilă pe teren pro
priu : Lie. nr. 4. De asemenea, la Bucu
rești (în sala Floreasca) vor avea loc 
două meciuri care anunță dispute dîr- 
ze : Știința — Tractorul Brașov și 
Confecția — Mureșul. Celelalte întîl- 
niri ale zilei : Rulmentul Brașov — 
Voința Odorhei și Știința Timișoara 
— C. S. M. Sibiu.

Meciurile din Capitală au loc în 
sala Floreasca, într-un program co
mun cu întrecerile din cadrul „Cupei 
F.R.H.'.

FAZA A DOUA A „CUPEI SPOR
TUL POPULAR" ȘI A „CUPEI 

F.R.H."

Zilele acestea se încheie prima etapă 
a celor două competiții de iarna, 
„Cupa Sportul popular" la juniori 
și „Cupa F.R.H." la seniori. La scurt 
interval va începe etapa a doua (in- 
terregiuni) : la 30 ianuarie se vor 
disputa primele jocuri (eliminatorii) 
de juniori și junioare, urmînd să con
tinue la 6 și 13 februarie; iar la 5—6 
februarie se vor inaugura partidele 
de seniori și senioare (tur—retur eli
minatorii), care vor continua pînă la 
19—20 februarie. Programele acestor 
meciuri vor fi alcătuite în scurt timp.

FINALE INTERCENTRE LA 
BRAȘOV

La Brașov au luat sfîrșit întrecerile 
primei faze (pe centre) a competițiilor 
„Cupa Sportul Popular" și „Cupa 
F.R.H.'. La juniori și junioare, primul 
loc l-au ocupat echipele S.S.E. Brașov, 
care urmează să se întîlnească cu for
mațiile cîștigătoare (S.S.E.) în sub- 
centrul Sibiu.

în „Cupa F.R.H.", la băieți, pe pri
mul loc s-a clasat Dinamo, cu 18 
puncte, urmat de Tractorul cu 16 
puncte ; la senioare, victoria finală 
a revenit echipei Partizanul roșu (18 
puncte), pe locul al doilea clasîndu-se 
Lie nr. 2 (16 puncte). Prima ediție a 
finalelor intercentre va avea loc du
minică la Brașov : Dinamo Brașov — 
Textila Cisnădie-seniori și Partizanul 
roșu Brașov — St. roșie Sibiu-senioa- 
re. (V. POPOVICI, coresp.).

ridicată. Este, de asemenea, de subli
niat faptul că printre echipele ce vor fi 
prezente la Rădăuți se vor număra, pro
babil, și două formații de juniori : A- 
vîntul Miercurea Ciuc și Constructorul 
București.

SĂPTĂMÎNA 
VIITOARE 

PE ECRANE

Scenariul : Alexandru Andri- 

țoiu, Nicolae Ștefănescu

Cu : Emil Bota, Ion Besoiu, Hara- 

lambie Boroș, Elena Maria-Vitas, 

Lazâr Vrabie, Silvia Năstaso, loan 

Pâszior, Bo:is Olinsscu

( Imaginea : Gheorghe Fischer, mu
zica : Mircea Istrate, decoruri : 

Liviu Popa.,

DE CE STAU?
Sportivii asociației „Zefirul" de pe 

lingă fabrica Suveica din București 
(președinte inginer Cristea Sava, se
cretar tehnic Gh. Buriu) au activat 
pînă acum cîtva timp cu destul suc
ces în diferite campionate raionale și 
orășenești ale Capitalei.

Echipa de fotbal (antrenor Vasile 
Munteanu), tînără la propriu și la fi
gurat, a promovat din raion în 
„oraș”. Este alcătuită din băieți talcn- 
tați, fruntași în producție, cum șade 
bine unor sportivi.

Aceleași aprecieri sînt valabile și 
pentru celelalte patru secții pe care 
asociația le are afiliate la federațiile 
dc specialitate. Adică volei (echipa fe
minină a cîștigat două cupe anul tre
cut, ocupînd locul II în campionatul 
raional), atletism (Maria Ionescu și 
Aurica Albu s-au numărat printre 
câștigătoarele crosului „1 Mai"), gim
nastică fete și înot (campioană raio
nală Aurica Aldea).

Toate acestea au fost.. De cîtva 
timp, reprezentanții cei mai valoroși 
ai celor aproape o mie de sportivi 
cîți numără asociația stau !

De ce stau ? La aceasta n-a putut să 
ne răspundă nici chiar tovarășul se
cretar tehnic Gheorghe Buriu, fost 
component al echipelor de fotbal 
„Turda" și „Juventus", astăzi anima
torul nr. 1 al întregii mișcări sportive 
din fabrică. (Și, spre părerea gene
rală de rău, singurul).

Explicații există ?
Echipa de fotbal nu are, pur și 

simplu, echipament, iar juniorilor, cu 
care echipa este obligată să se pre
zinte în campionatul orășenesc, nu le 
este acordată nici o atenție.

Pe terenul de volei din curtea inte
rioară s-au depozitat (cu știrea condu
cerii) cărămizi pentru construcții. Cine 
știe dacă echipa cîștigătoare a cupelor 
de anul trecut și — cum spuneam — 
clasată pe locul II la „raion" mai 
poate ține pasul.

înotătoarele stan și... nu dau din 
mîini, pentru că trebuie făcută o adre
să (probabil de cîteva rînduri). Să fie, 
oare, mai «p-eu de redactat o adresă 
decît înotul pe 100 metri în 1:12,0 
cum a reușit Aurica Aldea — un real 
talent ?

Teatrul Barba Delavrancea
prezintă

premiera: JDOLUL Șl ION ANAPODA
de George Mihail Zamfirescu

în distribuție : Cornel Gîrbea, Constantin Rășchitor, Victorii 
Dinu, Lucia Burcovschi, Maria Burbea, Coca Gheorghiu 
Adina Atanasiu-Poenaru, Costin Prișcoveanu, Alexandri 

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

Decoruri-costume : N. Nobilescu

Despre gimnastica la sol... la anu 
și... la mulți ani. în camera „solului 
se află acum „colțul roșu", în care s 
țin ședințe (probabil și despre activi 
tatea sportivă ?). La atletism, alergă 
toarele au luat startul spre... alte aso 
ciații sportive din Capitală...

★

Asociația sportivă „Zefirul" trec 
printr-un moment greu care trebu 
rezolvat urgent. Situația actuală un 
brește frumoasa activitate desfășur: 
tă pînă nu de mult. Mai ales că spo: 
tul are în fabrică destui susținătoi 
iar în tovarășul Gh. Buriu „un sufl 
tist" a-ntîia. Ce-ar fi dacă și Coi 
siliul orășenesc UCFS București i 
lua în discuție aceste lucruri la ș 
dința pe care „se aude” că intenți 
nează s-o convoace ?

V. DUDANOV — coresp.

Numărul 2 al revistei 

ilustrate SPORT 

va apare la 30 ianuarie cu un bogal 
con(inut din care amintim reportajele: 

FOTBAL:

— Cuplul Dridea—Badea (Petro 
Iul), an cuplu în actualitate.

— Prezentarea echipei C.S.M.S 
Iași.

ATLETISM:

— Drumul săriturii cu prăjina d 
la bambus Ia sticlă.

BASCHET:

— La jumătatea drumului spr 
titlu.

In același număr puteți găsi inte 
resante și variate noutăți sportive 1 
rubricile MAGAZIN și FOTOCRON1 
CA ACTUALITĂȚII.



Ultimul minut
Schiță

de SEVER NORAN
Mai erau doar zece minute pînă la 

sfîrșitul meciului $i rezultatul era zero 
la zero. Stînd în poartă, Matei sufla 
în pumni. Era frig, dar deoarece echipa 
cu care jucau îl punea mereu la încer
care, tiu simțea frigul decît la mîlni. 
Ii plăcea că adversarii trăgeau des la 
poartă. Suflă din nou în pumni să-și 
dezmorțească mîinile, apoi sări de cite, 
va ori intr-o parte și în alta a porții. 
Văzînd că Mardare, reporterul sportiv 
de la ziarul regional, se instalase in 
spatele porții, zlmbi :

— Vrei o poză, hai ?
— Se-nțelege — răspunse reporterul.
— Cu sau fără gol? întrebă Matei.
— Cum o fi, dar spectaculoasă! Te 

dau pe prima pagină.
— Fără gol... li cunosc 

cu care jucăm. Doar de, 
echipă... adică...

Matei tăcu. Simțise ceva 
re neplăcută, deoarece își 
dată de întîlnirea pe care 
o zi mai înainte.

eu pe ăștia 
e fosta mea
ca o înflora, 
amintise deo- 
o avusese cu

★

...Se afla în fața cinematografului „Lu
mina**, cînd simțise că cineva îl bate 
pe umăr. Intorcîndu-se, îl văzuse pe 
Gheorghe Moraru, prietenul său din 
copilărie.

— Noroc — îl salutase acesta.
— Noroc, Gicule ! Nu te-am văzut 

de un car de vreme. Sănătos ? Cu ce 
ocazie prin orașul nostru ? Nu cumva 
ai venit sâ-țî încurajezi echipa ?

— Ai ghicit. Tu, ce făceai aici ? Brrr ! 
E cam friguleț. Hai să bem ceva. Fac 
eu cinste. Bine ?

Intraseră într-o bodegă. Matei nu voia 
sâ bea decît o bere.

— Atît 1 Mîine am meci ! Și nu vreau 
să fac vreo boacănă, 
primit decît zece goluri, 
timul meci. Terminăm 
locul întîi. Ehe !

— Hm ! Te cam lauzi.
. veți o echipă bună.

Avem o echipă s_o dăm pe gîrlă. De 
tu plecarea ta, s-a cam dus la ' 
După tine au plecat Meriu, Szabo 
am ajuns pe penultimul loc. 
mîine nu cîștigăm, ne-am ras : 
gradăm. Ei, dar tu de ce taci ?

Matei tuși încurcat.
— Te-oi fi supărat, hai ? Pentru 

ți-am spus că te lauzi. Iacă, îmi cer 
scuze, reluase Moraru. Dar credeam 
că între noi, care sîntem prieteni de la 
facerea lumii, nu.i cazul sd umblăm 
cu mănuși. Cînd e să te apăr, te apăr ! 
Ziceau unii că ai plecat de la noi că 
te-au momit ăștia. Ehe, la cîți nu le.am 
închis eu gura apărîndu-te, pen9 că eu 
știam că te.ai mutat la fabrica de-aici 
să fii aproape de Ileana Giurgiu. Așa-i ?

Matei dăduse să se ridice.
— Ce, vrei să pleci ? Il oprise priete

nul său. Văz’că ești supărat totuși 
hai. Șl ai noștri care credeau că eu o 
să izbutesc.

— Ascultă, ce vrei să 
Matei. Ce, vrei să las 
mine, așa ? Să ne bateți

— Pentru că fosta ta

Jn retur n-am 
Mîine e penul. 

campionatul pe

Nu contest, a- 
Noi, ce să zic ?

fund, 
și așa
Dacă 

retro-

ert

ce? 
nu 

tu !
tot 
nu

ce vrei ?
ca mîine să 
chiar dacă-i

cîștlgăm noi. 
învinsă, nu 
puncte avans

zici ? Izbucnise 
un gol de la 

pe... Pentru 
echipă să

retrogradeze. Tu i.ai pus bazele, 
Din îndemnul tău a luat ființă. Și 
tu trebuie s.o ajuți, dacă ești om.
m.a îndemnat nimeni sâ viu la tine
și să-ți vorbesc așa. Pricepi ? Iar dacă 
a decăzut, e tot din cauza ta. Că Meriu 

-./și Szabo n-ar fi plecat dacă nu plecai 
tu. Asta-i !
- Și... și
— Vreau 

Echipa ta,
pierde nimic. Aveți opt 
față de a doua clasată. Nu pierdeți 
nimic, iar fosta ta echipă, pe care de 
fapt tu ai dezechilibrat.o prin plecarea 
ta, va fi salvată.

Văzînd că Matei tace, Moraru schim
base tonul, ironizîndu-l :

— Aa... mi se pare că-i mîndrla ta 
în joc. Aha 1 Vrei să rămîi la cele zece 
goluri. Te-oi fi așteptînd să te ia în 
„națională". Ei, nu-i nimic, o să retro
gradăm și gata...

Matei sc ridicase.
— Te rog sa taci /
Aproape strigase si o clipă mai tîr

ziu el ieși din bodegă fugind.
Toată noaptea se frământase, dormind 

abia cîteva ceasuri. In zori, știa lim
pede ce avea de făcut : nu î El nu.și va 
pune cinstea în joc. N.au decît să joa
ce foarte bine cei din fosta lui echipă. 
Mingea-i rotundă...

Spre prînz, mergînd în oraș,întîlnise 
alt vechi prieten care, ca și Moraru, 
venise să susțină echipa. Acesta era 
necăjit că vor retrograda. Nu-i ceruse 
nimic lui Matei, dar tocmai pentru că 
nu-l ceruse, hotărîrea acestuia începuse 
să se clatine. La urma urmei, își zicea, 
de ce n.aș face-o ? Noi nu pierdem ni. 
mic, pe cînd ei... Și-apoi, intr-adevăr, 
eu sînt vinovat... oarecum. Dacă nu 
plecam eu, nu plecau nici Meriu, nici 
Szabo...

După ce intrase însă pe teren, această 
ultimă hotărîre se clătinase și ea. Publi
cul care-l cunoaștea îl aplaudase la 
una din intervenții. Din clipa aceea, 
orice altă hotărîre căzuse.

O încredere fără seamăn pusese stă- 
pînire pe el. Intervențiile la minge erau 
sigure, tot mai sigure, pe măsură ce 
meciul sc apropia de sfîrșit. Și, de 
fiecare dată, culegea aplauze, galeria 
îi scanda numele.

Acum, în ultimele minute, de cînd 
apăruse Mardare, avea parcă și mai 
multă încredere în puterile lui. Voia 
să-i dea ocazia să facă o fotografie 
spectaculoasă. Chiar cînd nu era nevoie, 
sărea într-un anumit fel, dînd impresia 
că face un efort cu totul deosebit.

Un nou atac și un șut la poarta lui. 
Matei sări, prinse mingea și se rosto
goli cu ea pe gazon, deși nu era ne. 
voie. Aplauzele nu mai conteneau. Tri_ 
mise mingea spre centru, dar nu prea 
puternic, tocmai pentru a nu înde
părta jocul de poarta lui. Un nou atac 
și Matei 
săritură

— încă 
dare. Că 
Auzi ?

Matei privi cu părere de 
ceasul stadionului. Mai era 
minut și nu știa dacă va 
mai facă o asemenea săritură
Cată cu coada ochiului spre Mardare. 
Acesta își pusese un genunchi la 
și aștepta cu aparatul pregătit.

— O săritură tot ca adineaori 
fi excepțional — strigă Mardare.

înaintarea adversă intră iar în
poartă.
frumos l

reținu cu siguranță, făcînd o 
acrobatică.
o săritură ca asta ! țipă 
pe asta n-am prins-o. Te

Mar- 
rog !

rău
un singur 
putea să 

„de. efect**.

spre

pămînt

și... va

mingii și se îndrepta spre
— Acu9 ! Fii atent ! Sări 

mai frumos ! țipă Mardare.
Unul din adversari trase 

Matei trase mai întîl cu coada ochiului, 
îl văzu gata să fotografieze, apoi sări, 
arcuinduse cu capul puțin dat pe spate, 
spectaculos, spre a fi fotografiat într-o 
poziție cît mai acrobatică.

O clipă simți mingea, apoi...
O liniște adîncă stăpîni tribunele. In 

clipa următoare izbucniră fluierături.
Matei privea uluit spre mingea care 

zăcea în plasă. Nu_l mai -vedea nici pe 
Mardare, a cărui fotografie reușise, de 
bunăseamă, nici mulțimea care, acum, 
la sfîrșitul meciului, se ridicase în pi
cioare, protestînd.

Primise un gol prostește. Și nici mă
car nu putea spune că 
fosta lui echipă...

Se duse spre centru, 
tomat, se îndreptă spre 
auzi un glas cunoscut 
cineva îl bătu pe umeri. Se 
Lîngă el se afla Gicu Moraru, 
din copilărie. Acesta zîmbea cu înțeles. 
„Știam că n-ai 
virea lui, în 
prindă mîna.

Dar acesta se
Simțea o umilință sfîșietoare și, 

nu i-ar fi fost rușine, s-ar fi culcat 
acolo, pe gazonul stadionului și ar fi 
început sd plîngă...

slab, pe

o făcuse pentru

Apoi, ca un au- 
cabină.
care-l

să ne lași" spunea 
timp ce încerca

feri, smucinduse.

VARIETATI Cine c acest
CEA MAI ASPRA 

PEDEAPSA

fot-
are

Echipa engleză de 
bal Leyton Orient 
mulți suporteri. Nici u- 
nul dintre ei nu se iră- 
mîntă însă atîta pentru 
echipa lor favorită, ca 
un grup de tineri, cu- 
noscuți pentru „galeria* 
pe care o fac la fiecare 
meci al lui Leyton Ori
ent.

Numai că, într-o zi, 
acești tineri au sărit 
peste... cal, sau mai bine 
zis peste zidul care îm
prejmuia sediul clubului 
și, intrînd într-un birou, 
au șterpelit niște... 
signe.

Ei au fost judecați 
Tribunalul de minori 
Stradford, care a dat
mătoarea sentință t timp 
de 6 săptămîni, la orele 
cînd joacă Leyton Ori-

ent, ei să fie închiși în
tr-o casă de corecție.

Nici că se putea o pe
deapsă mai aspră I

SANTANA ESTE ÎMPO
TRIVA... PROFESIONIS

MULUI

in

de 
din 
ur-

Tenismanul spaniol 
Manolo Santana a refu
zat oferta ce i s-a făcut 
— 100 000 de dolari — 
pentru a trece la profe
sionism. în schimb, a pri
mit oferta ce i s-a făcut 
de a ocupa un post ad
ministrativ la Real Ma
drid, retribuit cu 2 000 
de dolari pe lună I în 
plus, se pare că Santana 
va fi reprezentantul unei 
mari firme americane de 
țigarete.

La acest preț, mulți 
profesioniști ar prefera 
să redevină ...amatori I

Cel pe care îl vedeți 
în fotografie nu este u- 
nul din fotoreporterii 
ziarului nostru, surprins 
în „exercițiul funcțiuni". 
Dimpotrivă, este un... ri
val al lor. Iar dacă nu 
l-ați recunoscut în acest 
echipament de schi, să vă 
spunem și cine este: 
maestrul emerit al spor
tului Gheorghe Ferariu. 
în imaginea noastră, el 
încadrează în obiectivul 
aparatului de fotografiat 
un schimb la proba de 
ștafetă, disputată la sfîr
șitul săptămîni 
la Predeal, în
„triunghiularului" de biat- 
lon.

Pe cînd prima fotogra
fie de sport în coloanele 
ziarului nostru sub sem
nătura reporterului ama
tor Gheorghe Ferariu ?

trecute
cadrul

Deodată, 
striga șt 
întoarse, 
prietenul

fete intr-o barcă •••

posesia

dacă

POȘTA MAGAZIN-Pnșta M agazin» POȘIA MAGA71N
MIRCEA CONSTANTIN, 

CONSTANTA. Cupa „Jules 
Rimet“ este din aur masiv, 
are Înălțimea de 30 de cen
timetri șl cîntărește peste

DE

In patru rînduri
Ioana Petrescu se 

numără printre cele 
mal bune atlete euro
pene

Comportarea ei frumoasă 
Schimbă vorba din popor : 
Fuga nu e rușinoasă 
Dacă... ieși nvingător !

V. D. POPA
Săritoarei în înăl

țime, Niculina Balea, 
care bate pasul pe 
loc.

Progrese multe tu vei face! 
Așa credeam, dar, din 

păcate^ 
un timp 

încoace 
doar ca...

etate !
DAN CĂPRUCIU

Observ de Ia
Că progresezi

fotoreporter ?

Dicționar sportiv
PARAȘUTA : Umbrelă... 

par avion
TANDEM: Bicicletă...

bisată.
MINCE: Rachetă... fot

balistică.
CAL-CAPRA : Patrupe

de... gimnastice.
ALPENSTOCK: Frină

de mînă... alpină.
EGALAREA : Echinoc- 

țiul... scorului.
SUBSEMNATUL: TITI 

ClIEORGHIU-Vaslui.

ȘTIAȚI CĂ...

patru kg! Valoarea ei: 6 600 
de dolari. La atît o eva. 
luează... giuvaergiii. Fiind 
efi nu ti-ebuie să lupte 
pentru cucerirea el. In o- 
chil echipelor ea are un 
un preț Infinit mal mare ! 
Așa cum am mai arătat, 
cupa intră definitiv în po
sesia echipei care cîștigă 
de trei ori — consecutiv 
sau alternativ — campiona
tul mondial de fotbal. A- 
ceastă perspectivă surîde 
în momentul de față Uru. 
guayului, Italiei și Brazi
liei, care au cucerit de 
două ori titlul de campioa
nă mondială.

Petrolul : OMUL
LINGĂ TINE.

Farul : DINCOLO 
BARIERA.

Dincolo, e adevărat.
Dar... nu cine ctie ce 1

ANTON BUJU, OLTE
NIȚA. — Meciurile de 
box pentru campionatul 
mondial profesionist nu se 
pot disputa pe o distanță 
mai mică ’ 
minute, 
hîrtie I

HORIA
1) Și Steaua (pe atunci 
se numea C.C.A.), a jucat 
cu Internazionale, dar nu 
în cadrul „C.C.E.“ Au avut 
loc două meciuri amica
le : la București a învins 
Steaua cu 2—0, jar Ia Mi
lano au cîștigat italienii 
cu 3—1. Atlt Steaua cît 
și Internazionale au folo
sit atunci cu totul alți 
jucători decît cei de as
tăzi. Dacă Internazionale 
nu mai are nevoie de 
formația aceea, Steaua 
grozav ar avea nevoie de 
ea l

DE

de 10 reprize a 3 
Cel puțin pe...

SUCIU, DEJ. -J

m.ța de 73,47 m. „Campio
nul" juniorilor este 
Costache, care a 
ciocanul la 71,52 m 
cord mondial de juniori 
neoficial). La juniori cio
canul cîntărește 6 kilogra
me, iar la seniori 7.257 kg.

CONSTANTIN PETRES
CU, REȘIȚA. — Ne spuneți 
că în echipa Electrica-T* 
șița și_a făcut apariția

Gh. 
trimis 

(re_

Re-
un

ADRIAN NEGREANU, 
TG. JIU. — Ați găsit 
două „spectacole11 bune :

petrica popescu, 
COMUNA CUJMIR. — 
Recordul mondial la a_ 
runcarea ciocanului este 
deținut de atletul maghiar 
Zsivotski cu performan-

nou... Germano : Stelicâ
Trașeă. Din păcate, după 
eîte am înțeles, el are nu
mai barba lut Germano, 
dar nu și talentul acestuia. 
Mai bine îl imita ca... joc!

MIȘU ZORZOANA, SI
BIU — Stadionul „Mara_ 
cana" din Rio de Janeiro 
are 180.000 de locuri. La 
nevoie, încap și 200 000 de 
spectatori. Ce nu face o- 
mul ca să vadă un meci 
de fotbal. Mai ales în 
Brazilia !

VICTOR MIHELE, TIMI
ȘOARA. — Gheorghe Vac_ 
zi a jucat de 9 ori în e_ 
chipa națională. Acum este 
antrenor la Arleșul Turda.

Acest echipaj vesel nu 
are de glnd sa concure
ze pe temerarii naviga
tori porniți să înfrunte 
mări și oceane In ambar- 
cații fragile. Barca pneu
matică a celor opt fete 
plutește pe apele mult 
mai liniștite ale... bazinu
lui Fl or ease a.

Atunci clnd coboară 
din înălțimi însoțitoarele 
avioanelor Tarom slnt 
mari amatoare de sport, 
Și nici nu s-ar putea să 
fie altfel, din moment ce

In rlndul lor se atlâ și 
fostă 
vorba de Letitia Benăiu 
(a doua din stingă), a- 
tletă de performantă, 
care a făcut parte din 
ștafeta României de 
4x100 metri, Învingătoare 
la Jocurile balcanice.

Nu e străină de sport 
nici vecina ei, Viorica 
llulan, mâcar prin faptul 
că este sora cunoscutului 
antrenor emerit Radu 
Hufon.

Foto: A. NEAGU

o
campioană. Este

...„regele șuterilor” ita
lieni, Sandrino Mazzola, 
are un frate cu trei ani 
mai tînăr ca el, pe nume 
Ferrucio? El joacă la Ve
neția, dar este în trata
tive să se transfere la 
„Inter", unde activează 
fratele său mai mare.

...cea mai bună linie de 
atac engleză este, în pre
zent, cea a lui West Brom
wich ? In 21 de meciuri 
de campionat și „cupă" 
ea a înscris 69 de goluri. 
Mai mult de 3 goluri de 
fiecare partidă.

...fotbalul belgian (pri
ma categorie), arc cei mai 
mulți jucători din străi
nătate? In total 38 ju
cători din 17 țări diferite: 
Congo 9, Brazilia 5, Lu
xemburg 3, Iugoslavia 3, 
Olanda 3, Italia 3, R.F.G. 
și Franța cite 2, iar Por
tugalia, Ungaria, Algeria, 
Argentina, Peru, Austria 
și... Surinam cite 1.

GHEORGHE DRAGAN. 
COMUNA BORZEȘTI. 1) 
Turnu Severin n-a avut 
niciodată o echipă de fot
bal în categoria A. A cîș- 
tigat o competiție ad-hoc, 
organizată în 1941 în locul 
campionatului. — 2) Vasile 
Suciu, portarul echipei 
Steaua, este originar din 
comuna Sopor, regiunea 
Cluj. La 21 octombrie a 
împlinit 23 de ani. Are 
1,78 m înălțime și 70 de 

1 kilograme
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FEL FEL
ales 
bun 
Nici 
Cas_ 

___ ____ „ _______ titlu4- a 
fost decernat lui... Sandy 
Koufax, jucător de base
ball.

• Știți cine a fost 
în S. U. A. cel mai 
sportiv al anului ? 
Randy Matson și nici 
sius Clay. Acest

Zuhal Periz n^a văzut în 
viața ei un meci de fotbal!

gospodină din Is- 
Zuhal Periz, a clș. 

_ sumă în lire tur
cești echivalentă cu... 25.000

• o 
tanbul, 
tigat o 
c_T;; ______ __ _____
de dolari la concursurile 
de pronosticuri sportive. 
Ea n-a fost cîtuși de pu
țin surprinsă deoarece cîș- 
tigase șl acum un an 5 600 
de dolari !

• Un record : de la t 
noiembrie 1964 și pînă a_ 
cum, echipa franceză de 
fotbal U. S. Melun, care 
activează într-o categorie 
inferioară, n-a suferit nici 
o înfrîngere !
• Finala „Cupei campio

nilor europeni** la fotbal 
este prevăzută, pentru ziua 
de 11 mai, la Lisabona. Fi
nala se va „muta" însă la 
Bruxelles în cazul cînd 
una din finaliste va fi Ben
fica, sau într.un oraș din

F. Germană, in cazul 
Anderlecht se va califi- 
în finală.

R. 
că
ca ... .........

După cum se vede, i s-a 
dat dreptate Iul Benfica. 
Insă... cu un an mai tîrziu !

• Mary Rand, record
mană mondială și campi
oană olimpică la săritura 
în lungime, are o părere 
ciudată despre această 
probă : „Să vă spun drept, 
eu o găsesc plictisitoare. Dar 
e prea tîrziu ca să mai re
nunț la ea, după ce mi-a 
adus o faimă mondială**.



PE TEREN ACOPERIT

V. Skvorțov — 2,16 m. la înălțime!

Noi discuții

asupra regulamentului

jocului de rugbi

Sportivi și sportive din 6 țări euro
pene (Franța, Cehoslovacia, Suedia, 
Finlanda, R. D. G. și U.R.S.S.) au 
participat la un concurs internațional 
de atletism pe teren acoperit desfă-

LONDRA (Agerpres). — Reprezen
tanții federațiilor britanice de rugbi, 
întruniți la Edinburgh, au luat în dis
cuție o seric de puncte din regulamen
tul jocului de rugbi, care, după părerea 
lor, erau încă neclare sau dădeau Ioc 
la interpretări diferite.

Una din cele mai importante precizări 
ale noilor reguli adoptate la această re
uniune se referă la repunerea balonului 
de la tușă, în sensul că jucătorul care 
a efectuat repunerea în joc va trebui 
să rămînă la o distanță de 5 yarzi (4,60 
m) de linia sa de tușă. Astfel, o aripă, 
de pildă, nu va putea să efectueze re
punerea în joc de la tușă și apoi să 
joace balonul în spatele înaintașilor săi 
dacă aceștia l-au cîștigat.

în cazul grămezii deschise ce urmea
ză unei repuneri de la tușă, fundașii 
celor două echipe vor trebui să rămînă 
Ia 10 yarzi (9.20 m) atît timp cît pi
cioarele unuia dintre înaintași vor fi în 
poziția ocupată după repunerea de la 
tușă. Tușa nu va fi considerată termi
nată decît atunci eînd toti înaintașii își 
vor fi schimbat locul. Pînă în prezent 
tușa era considerată încheiată din mo
mentul în care ca era transformată în 
grămadă deschisă. Unii arbitri consi
derau această fază a jocului încheiată, 
dacă unul din jucători încercase să 
intre în posesia balonului.

Pe de altă parte s-a recomandat ar
bitrilor să observe cu mai multă stric
tețe modul de introducere a balonului 
în grămadă. S-a constatat că unii jucă
tori aruncă balonul ținîndu-l la înălți
mea centurii, după care aleargă în spa
tele grămezii, mișcarea fiind aproape 
simultană. Rezultatul obținut prin a- 
ceastă practică făcea ca balonul să nu 
intre drept în grămadă. Pe viitor, mij
locașul la grămadă va trebui să țină 
balonul la o înălțime situată între glezne 
și genrmehi, înainte de a-î introduce în 
grămadă. în acest fel, toți jucătorii din 
prima linie vor putea urmări mișcările 
jucătorului respectiv.

S-a hotărît, de asemenea, să se ceară 
arbitrilor o mai mare exigență în apre
cierea ofsaid-ului la grămadă și la tușă, 
mai precis la punctul din regulament 
care prevede ca jucătorii din liniile de 
fund să stea la o distanță de 10 yarzi 
de tușă, iar în ce privește melcul, la 
10 yarzi de cel mai apropiat echipier.

șurat la Riga. Dintre rezultatele în
registrate se remarcă cel al Iui Va
leri Skvorțov învingătorul probei de 
săritură în înălțime cu 2,16 metrii 
Alte rezultate: MASCULIN; 55 in — 
Duriez (Franța) 7,3 ; 1 000 m — Lurot 
(Franța) 2:31,0; lungime — Lauh- 
konenn (Finlanda) 7,41 m. FEMININ : 
55 metri garduri — Larionova 
(U.R.S.S.) 7,7; 800 m — Muhanova 
(U.RJS.S.) 2:20,1 ; lungime — Elena 
Ring. (U.R.S.S.) 6,07 m.

★
Cunoscutul atlet australian Ron 

Clarke a făcut o tentativă de dobo- 
rîre a recordului său mondial în proba 
de 10 000 m. Tentativa a avut loc 
pe stadionul din Hampton, o locali
tate situată în apropierea orașului 
Melbourne. Recordmanul mondial a 
terminat cursa cu o tură și jumătate 
avans înaintea celorlalți 
dar nu a realizat decît 
28:41,0 (recordul mondial 
27:39,4).

concurenți, 
timpul de 
este de

z\

înaintea
de la

• 16 țâri înscrise • Cine
R.F.G.

Fotografia aceasta, transmisa de agenția TASS, prezintă pe cîțiva dintre 
componenții lotului de biatlon al Uniunii Sovietice, în pregătire pentru 
apropiatele campionate mondiale, participînd la o cursa de ștafeta des

fășurată în împrejurimile Moscovei

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN DUSSELDORF

„mondialelor44 de biatlon
Garmisch Parienkirchen
sînt favoriții ? • Noul regulament este Vine venit • Biatlonul „copil orfan" în
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Una din cele mai frumoase 
de iarnă din R.F. Germană este 
doială Garmisch Partenkirchen. 
localitate din apropierea frontierei 
Austria are circa 30 000 de locuitori 
s-a făcut cunoscută in lumea sportului 
alb cu ocazia găzduirii „Olimpiadei albe»* 
din 1936. Acum, această stațiune se pre
gătește pentru o altă mare competiție 
sportivă: campionatele mondiale de biat
lon, care vor avea ioc intre 2 și 6 fe
bruarie. La comitetul de organizare a 
sosit lista țărilor participante care se 
cifrează la 16: S.U A., Canada, Japonia, 
R.P. Mongolă. U.R.S.S., Finlanda, Norve
gia, Suedia. Elveția. Austria. Franța, Po
lonia, Marea Britanie, România, R. D. 
Germană și R.F. Germană. Listele nomi
nale nu au fost trimise, ultimul termen 
fiind 30 ianuarie. Acesta este de altfel 
și motivul că Ia ora actuală comentarii 
mai amănunțite pe probe, nu se pot 
face. De aceea ne vom limita la unele 
echinc cu mari șanse, din care „primele 
viori” nu pot lipsi.

Părerea unanimă a specialiștilor este 
că lupta pentru primele locuri se va da 
între biatloniști! sovietici și cei din ță
rile scandinave. După informațiile pri
mite, sportivii sovietici s-au antrenat 
extrem de conștiincios în timpul verii, 
făcînd pe uscat adevărate curse de 
maraton... la marș și alergări. Aproape 
în fiecare zi, alternativ, ei au alergat 
30 de km sau au mărșăluit 40 de km ! 
O ședință de antrenament avea o du
rată de 4 ore ! Nu știm ce echipă va 
prezenta antrenorul sovietic Evgheni Pq- 
likanin, dar credem că dintre cel 4 (plus 
rezerve) nu vor lipsi campionul olimpic

Vladimir Melanin, medaliatul de argint 
de la Innsbruck Alexandr Privalov și 
Nikolai Pujapov

Dintre nordici, reținem pe norvegianul 
Olaf Jordeth, clasat pe locul al treilea 
la J.O. de Ia Innsbruck și campion al 
Norvegiei, pe finlandezul Antti Tyr- 
văinen și pe suedezul Sven Axelsson.

Desigur, în plutonul fruntaș pot intra 
și biatloniști care se bucură de o valoare 
internațională, din R.D. Germană, Ro
mânia, Polonia, S.U.A., etc. Nominal, aș 
putea aminti de Koschka și Schnabel 
(R.D.G.) pe care biatlonistii români, (în 
frunte cu Vilmoș și Bărbășescu care nu 
sînt lipsiți * ‘ ~
bine de la 
berg.

Și acum 
niștii țării 
știți că în 
„copil orfan’ 
dau chiar cifra exactă a celor care prac
tică acest sport în R.FG.: 10. în litere 
si cifre ! Acesta este întreg efectivul de 
biatloniști din țara noastră din care vot 
fi aleși cei 4 titulari. Nu pot spune că 
unii dintre ei nu sînt talentați. Mă refer 
la Hindelang și Kraus — foarte buni 
schiori, dar deficitari Ia tir. Faptul că 
biatlonul are în R.F.G. atît de puțini 
adepți se explică prin faptul că acest 
sport cere o pregătire minuțioasă, multi
laterală — pe o perioadă de multi ani 
— și firește, în asemenea condiții, ti
nerii sînt interesați în practicarea schiu
lui alpin. în orice caz, campionatele 
mondiale de biatlon de la Garmisch vor 
constitui o bună propagandă în R.F.G. 
pentru acest sport atît de complex.
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cîteva cuvinte despre 
gazdă. Ei bine, trebuie 
R.F.G. biatlonul este încă un 

al sporturilor de iarnă. Vă

în încheiere, cîteva cuvinte în legă
tură cu noul regulament care va fi pus 
în aplicare pentru prima oară într-o 
competiție de mare amploare Interna
țională. Modificările făcute sînt bine ve
nite în special la ștafetă unde tragerile 
nu se fac în ținte ci în baloane, fapt 
care contribuie la spectaculozitatea în
trecerii. In cercul specialiștilor continuă 
însă unele discuții privind sistemul de 
punctaj. Unii sînt de părere că tirul se 
punctează cu mult mai bine decît timpul 
realizat In proba de schi. Cu alte cu
vinte, fie un schior cît de bun, dacă nu 
trage bine, nici nu poate conta printre 
biatloniști! valoroși. De fapt, Îmi aduc 
aminte de un mare schior, dar care pen
tru că trăgea slăbuț nu nutea ajunge 
niciodată oe vîrful piramidei. Este vorba 
de campionul olimpic de schi (fond) 
Veikko Hakulinen ! în concluzie, ca să 
fi un bun biatlonist trebuie să traci 
bine și să schiez! bine.

Să vedem cine va fi cel mai bun din 
lume la Garmisch Partenkirchen.

ARTHUR UNSER
redactor al agenției „Sport Informa

tion Dienst* Diisseâdorf

Dc pc terenurile 
de fotbal

® Echipa R. D. Germane învinsă Iff 
Ciudad de Mexico • Peter Ducko 
ți-a fracturat piciorul • Santos din 

nou învingătoare • Pregătiri 
pentru „mondiale"

CIUDAD DE MEXICO, 21 (Ager
pres). — în turneul internațional de 
la Ciudad de Mexico, echipa ceho
slovacă Sparta Praga a învins repre
zentativa R. D. Germane cu scoru 
de 3—2 (1—0), la capătul unui jo< 
presărat cu durități in cursul cărui; 
cunoscutul jucător german Petei 
Ducke a suferit o fractură a picioru 
Iui drept.

Partida dintre echipele mexicani 
„Atlas" și „Amerilca" s-a încheiat ci 
victoria primei formații cu 1—i 
(0-0).

în urma acestor rezultate în cla 
sament conduc neînvinse Sparta ț 
Atlas cu 5 puncte (din 3 jocuri) ui 
mate de Guadalajara 3 puncte. Vase 
da Gama 2 puncte, America și R. I 
Germană cu cite 1 punct

W

• Cunoscuta formație brazilian
F. C. Santos a susținut un meci li 
lernational în Argentina în compi 
nia echipei Tucuman pe care a î> 
trecut-o cu scorul de 2—0 (1—(
Cele două goluri au fost marcate c 
Pele și Pene.

• Echipa cehoslovacă Slovns 
Bratislava întreprinde un turneu 
Costa Rica. în primul joc al turne 
lui, fotbaliștii cehoslovaci au evolu 
la San Jose în compania forțnati 
locale Punta Arenas, pe care â î 
vins-o cu scorul de 4—0 (1—0).

• Comitetul de organizare a ca: 
pionatului mondial de fotbal a anu 
țat că pentru întîlnirile echipei B> 
ziliei cu Bulgaria (12 iulie), Ungai 
(15 iulie) și Portugalia (19 iulie) 
letele de intrare s-au epuizat. Se pi 
cizează că pînă la sfîrșitul lunii 
nuarie se vor vinde toate biletele 
în valoare de 800 000 lire — peni 
jocurile din cadrul grupelor.

• A fost definitivat progran 
jocurilor de pregătire a reprezet.? 
tivei Elveției înaintea turneului fi 
al campionatului mondial. Fotbaliț 
elvețieni vor juca cu Austria 
martie, orașul nu a fost stabilit), I 
garia (5 iunie la Budapesta) și Me 
(18 iunie la Berna). De asemenea 
duc tratative pentru perfectarea u 
întîlniri cu echipa U.R.S.S.

• Federația engleză a suspen 
miercuri 11 jucători care au avu 
comportare nesportivă pe terenu 
de joc cu ocazia ultimelor întil 
ale campionatului. Printre cei i 
pendați se află și cunoscutul intei 
tional Jim Baxter (Sunderland). I 
ter a fost suspendat pe două să 
mini.

în „Raliul Monte Cari

Echipajele
au fost decise

învingătoare 
la „masa verde

PRAGA. A fost definitivată echipa 
Cehoslovaciei pentru turneul de ho
chei pe gheată din cadrul Jocurilor 
mondiale universitare de iarnă de la 
Torino.

Lotul cuprinde pe : Jursa, Wohl și 
Pietich (portari): Horesovski, Luks- 
cheider, Strbik, Marek, Mefelka Pe- 
terkaterka, Eysett și Toupal (apără
tori),- Gottwald, Msrhalek, Sevcik, Vo- 
lek, Ulrych, Stelsovski. Brdicka. No
vak, Podlaha, Subrt, Zurek, Vasin și 
Kvasnica (atacanti'.

SOFIA. La Sofia s-a disputat returul 
meciului de baschet dintre formațiile 
masculine TSKA Moscova și „Cer- 
veno Zname" Sofia contînd pentru 
sferturile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni'. Baschetbaliștii 
bulgari au terminat învingători cu 
scorul de 78—63 ( 32—27) și astfel au 
cîștigat întîlnirea cu scoru] general 
de 142—140. (în primul joc victoria 
revenise echipei sovietice cu 77—64).

GLASGOW. într-un meci inter
national de box, disputat la Glas
gow, reprezentativa Scoției a în
trecut formația Elveției cu scorul 
18—2.

ATENA. Comileiul executiv al aso

ciației internaționale a presei sportive 
(AIPS) a stabilit clasamentul celor 
mai buni zece sportivi ai anului 
1965: 1. RON CLARKE (Australia) — 
atletism ; 2. Kipchoge Keino (Kenya) 
— atletism; 3. Randy Matson

Pe scurt
(S.U.A.) — atletism ; 4. Ludvik Danek 
(Cehoslovacia) — atletism; 5. Jim 
Clark (Anglia) — automobilism; 6. 
Michel Jazy (Franța) — atletism ; 7. 
Manuel Santana (Spania) — tenis; 
8-9. Cassius Clay (S.U.A.) — box și 
Irena Kirszenstein (Polonia) — atle
tism ; 10. Pele (Brazilia) — fotbal.

• între 31 ianuarie și 2 februarie 
se vor desfășura la Praga campiona
tele internaționale de tenis de masă 
ale Cehoslovaciei. La actuala ediție 
și-au anunțat participarea 65 sportivi 
din 15 țări: Anglia, Austria, Bulga
ria, Cehoslovacia, Finlanda, Franța, 
R. D. Germană, R. F. Germană, 
Iugoslavia, Olanda, Polonia, România, 
Suedia, Ungaria și U.R.S.S

NEW YORK 21 (Agerpres). — Cu
noscutul atlet american Ralph Bo»ton 
a hotărît, la sfatul medicilor, să aban
doneze deocamdată orice activitate 
competițională. După cum se știe, în 
luna august a anului trecut, el sufe
rise o întindere de ligamente, agrava
tă la ultima reuniune de sală de la 
San Francisco.

Deținătorul recordului mondial la 
săritura în lungime a anunțat că ur
mează în prezent un tratament și că 
actualul sezon de sală este terminat 
pentru el.

ULTIMELE ȘTIRI EXTERNE
• La HONG-KONG s-a înregistrat 

ieri o mare surpriză la fotbal. Echi
pa O.F.K. Beograd care întreprinde 
un turneu în Extremul Orient a fost 
învinsă cu 2—0 de o selecționată 
locală.

★
• VIENA. în cadrul unei demonstra

ții de schi care a fost organizată ieri

MONTE CARLO 21 (Agerpres). — 
Cea de-a 35-a ediție a tradiționalului 
concurs automobilistic internațional 
„Raliul Monte Carlo' a luat sfîrșit cu 
victoria echipajului finlandez Toivo- 
nen-Mikandcr, care a concurat pe o 
mașină „Citroen". Cîștigătorii au fost 
deciși însă la „masa verde'. Inițial 
fusese anunțat învingător echipajul 
Makinen-Easter (clasat pe primul loc 
Ia ediția precedentă), dar juriul a des
calificat acest echipaj pe motivul că 
automobilul lor nu poseda un dublu 
fascicul de lumini la faruri. La fel

la Hahnekamm, de Radioteleviziunea 
austriacă, triplul campion olimpic in 
1956, la Cortina d'Ampezzo, Toni Sei
ler și-a fracturat piciorul. Accidentul 
s-a produs din cauza lipsei de antre
nament care s-a făcut resimțită la 
Seiler, după atîția ani de inactivitate.

★
• ROMA 21 (Corespondentul Ager

pres, 1 Mărgineanu, transmite): Cam

s-a procedat și cu echipajele Aaltc 
Ambrose și Hopkirk-Lidcon clasai 
locurile doi și respectiv trei în c 
mentul inițial. La actuala ediții 
participat 192 de echipaje.

Iată primele șase echipaje cla
1. Toivonen — Mikander (Finlar
2. Trautmann — Hanrioud (Fran 
„Lancia") ; 3. Andersson — Dahl, 
(Suedia — „Lancia") ; 4. Neyei 
Terramorsi (Franța — „Citro 
5. Cella — Lombardinj (Itali 
..Lancia"); 6. Slotemaker —Gorri 
landa — „B.M.W.").

pionatele mondiale de bob ce 
avea loc între 29 ianuarie și 
bruarie în stațiunea de sportu 
iarnă Cortina d’Ampezzo, cu p 
parea a 14 țări, printre care ț 
mânia, se vor desfășura în noc 
Pista din Rongo, unde se vor d 
întrecerile, are o lungime de 
m și 16 viraje.
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