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Competiții
in cinstea „Unirii44

MECIURI DE VOLEI 
LA CRAIOVA

CRAIOVA (prin telefon). — 
Comisia orășenească de volei 

organizat, în cinstea zilei de 
4 ianuarie, o frumoasă com- 
etiție la care au participat 
ase echipe craiovene. în pri- 
nele partide, Metalul a dispus 
ie Chimia cu 3—1, Medicina 
e Aripile cu 3—0 și Turbina I 
e Turbina II cu 3—0. Duml- 
ică dimineața, în sala spor
urilor din Craiova, au avut 
)C ultimele meciuri ale com- 
etiției. Rezultate : Metalul— 
Iedicina 3—0 ; Chimia—Aripile 
—2. Clasamentul este urmă- 
irul : ,1. Metalul 6 p ; 2. Ari
ile 4 p ; 3. Chimia 4 p.
In afara obținerii Cupei,

cîștigătorii vor participa la o 
frumoasă excursie pe Valea 
Oltului, organizată de asocia
ția sportivă a Combinatului 
chimic de la Isalnita.

JOCURI DE BASCHET 
LA CONSTANTA

CONSTANTA (prin telefon). 
In localitate se desfășoară o 
interesantă competiție de bas
chet organizată în cinstea zi
lei de 24 ianuarie. Revelația 
competiției a fost echipa de 
juniori Farul care a întrecut 
echipa seniorilor
Alte rezultate : Farul (seniori) 
—S.S.E. 87—72, selecționata „în
vățăminte—S.S.E. 78—62 ; selec
ționata „învățămînt" — Farul

CU 64—56

(juniori) 84—60. (C. POPA 
corespondent).

ÎNTRECERI
DE PATINAJ VITEZĂ 

LA TUȘNAD
Concursul de patinaj viteză 

care urma să se desfășoare 
sîmbătă și duminică, în orga
nizarea clubului Dinamo Bucu
rești, pe lacul Ciucaș din Tuș- 
nad a fost amfnat, din cauza 
timpului nefavorabil, pentru 
astăzi. în program figurează 
cîte două probe pentru fiecare 
categorie de sportivi. La aceste 
întreceri, dotate cu trofeul 
„Cupa Unirii", și-au anunțat 
participarea „viteziști“ din 
București, Brașov, Cluj, Tg. 
Mureș și Miercurea Ciuc.

itloniștii
progresat 

ibilla tir
ind o recapitulare a 
«urării campionatului 
lican de biatlon, în- 

duminică la Pre- 
constatăm că întrece- 
u prilejuit o serie de 
iminte care, adăugate 
trase cu prilejul ce- 

ouă „manșe" ale tri- 
ularului România — 
Germană — Suedia, 
țrmit să avem o pri
de ansamblu asupra 
tirilor efectuate în 
•ea campionatului 
al.
jre fond vom scrie 
puțin, deoarece con- 

diferite de traseu, 
ă și temperatură fac 
’rele să nu fie eloc- 

Totuși, vom sublinia 
ipii înregistrați vineri 
»ba de 20 km sînt cu 
nut și chiar cu două 
uni decît cei cu care 
st cronometrați biat- 
i noștri cu o săptă- 
in urmă, tot pe tra- 
lin Valea Poliștoacă. 
irvațiile cele mai îm- 
îtoare au fost făcu- 
ă la tir, îndeosebi la 
i. într-adevăr, mem- 
itului republican s-au 
rtat evident mai bine 
in concursul interna- 

unde au avut cinci 
zări (deci 1 km de 
■s în plus), față de 

penalizări ale șta- 
Suediei, care a și 
t cursa. La campio- 
republican, însă, cei 
componenți ai lotu- 
au avut decit o pe- 

•e (din 50 de focuri), 
•e reprezintă o per- 
îță excelentă. Adău- 
că pentru spargerea 
erii de cinci baloane 

fost folosite decît 
au șase cartușe, prin 
i fiind redus simti- 
npul de tragere, ne 
i mai bine seama de 

bună a sportivilor

Ștafeta 3x7,5 km, campioană republicană (de la stingă 
Ia dreapta) : Marcel Stuparu (antrenor), Niculae Băr- 
bășescu, Gheorghe Cimpoia și Constantin Carabela 

a, Foto : A. Neagu

ira penalizare, înre- 
ă de Vilmoș, s-a da- 
nerespectării indica- 
antrenorului de tir. 

primul foc Ia poziția 
balonul ochit nu 

irt și Vilmoș a rcpc-

tat tragerea în același ba
lon. Or, întrucît se întîm- 
plă ca un balon lovit să 
nu se dezumfle imediat, 
antrenorul indicase în tim
pul pregătirilor ca baloa
nele să fie țintite pe rînd 
(chiar dacă unul rămînea 
întreg) și de-abia după ce 
arbitrul din poligon anun
ța că lovitura nu a fost 
bună concurentul să repe
te tragerea în balonul ră
mas întreg. Procedînd cum 
am arătat mai sus, Vilmoș 
s-a enervat și în continua
re nu a mai avut lucidita
tea și precizia care-1 carac
terizează. O învățătură pe 
care sîntem siguri că o va 
folosi în viitor.

De al trei, «întem con
vinși că cei doi antrenori 
ai iotului (Marcel Stuparu 
Ia fond și Valerlu Panțuru 
la tir) vor ști să pună în 
valoare toate constatările 
făcute cu prilejul întîlni- 
rilor interne și internațio
nale.

D. STĂNCULESCU

d București—Internazionale Milano
în turneul de fotbal (juniori)

de la Viareggio
ă cum se știe, tn- 

și 18 februarie se 
sfășura la Viareg- 
■a de a 18-a ediție 
teului de fotbal re- 
. echipelor de ju- 

Echipa Rapid 
ești, care reprezin- 
a noastră la acest 
ii, face parte din

grupa D împreună cu In
ternazionale Milano, Du- 
kla Praga și Napoli. Fot
baliștii români vor întîl- 
ni la 12 și 15 februarie 
echipa Internazionale. în- 
vingătoarea din această 
partidă va juca cu câș
tigătoarea întilnirii din 
tre Dtikla și Napoli.

Luni seara, la Teatrul de Operă și Balet 
din Capitală, a avut loc un spectacol festiv 
organizat de Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, cu prilejul aniversării Unirii 
Principalelor Române.

Primiți cu vii aplauze de asistență, în loja 
oficială au luat loc tovarășii Nicolae 
Ceausescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe
Maurer, Gheorghe 
Bîrlădeanu, E..C 
Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec. La spectacol au asistat, de 
asemenea, membri supleanți ai Comitetului 
Executiv și secretari ai C.C. al P.C R., mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obșteșli, academi
cieni și alți oameni de cultură, generali și 
ofițeri superiori, ziariști, numeroși oameni 
ai muncii din întreprinderi și instituții bucu- 
reștene.

Au fost prezenți șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la București și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Programul a cuprins un tablou din piesa

loc tovarășii 
Stoica, 

îorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș,

Alexandru 
Alexandru

„Cuza Vodă", de Mircea Ștefănescu ; frag
mente din scrierile lui Miron Costin, Dimi- 
trie Cantemir, Gheorghe Bariț, Tudor Vladi- 
mirescu, Nicolae Bălcescu ; versuri de Gri- 
gore Alexandrescu, Vasile Alecsandri, 
Mihail Eminescu și Tudor Arghezi ; ciriteca 
închinate patriei și partidului, jocuri popu
lare din diferite regiuni ale tării.

Tn aplauzele entuziaste ale celor pre- 
zenfi, formațiile reunite de cîntece și dan
suri au prezentat în final tabloul „Hora 
Unirii".

Programul a fost susținut de un colectiv 
de la Teatrul Național „I. L. Caragiale", 
artiști ai altor teatre din Capitală, corurile 
și formațiile coregrafice ale ansamblurilor 
Armatei, C.C.S., Sfatului Popular al Capi
talei, „Ciocîrlia".

In repetate rînduri, asistența a subliniat 
cu puternice aplauze evocările din litera
tura clasică și contemporană.

Spectacolul s-a bucurat de un deosebit 
succes. La sfîrșitul spectacolului, artiștilor 
le-au fost oferite flori din partea conducerii 
de partid și de stat.

(Agerpres)

Deschiderea sezonului de schi la Vatra Dornei j ACTUALITĂȚI
La Vatra Dornei, în fața a 

numeroși iubitori ai schiului și 
oameni ai muncii veniți in sta
țiune la odihna, s-a desfășurat 
concursul de inaugurarea se
zonului. întrecerile au avut 
loc pe pirliile parcului, cu 
participarea a 65 de schiori. 
Rezultate: slalom special se
niori: 1. L. Pal (Voința); se
nioare : 1. Mariana Andreescu

(S.S.E.); juniori: 1. M. Silves
tru (S.S.E.),- băieți: 1. 
Rusu (S.S.E.); fetițe: 1. 
Boiarinov (S.S.E.); fond

1. St. Pal (Gloria),
1. V. Bighiu (Automobi- 
junioare: 1. Gabriela Bi- 
(S.S.E.); băieți: 1. I. A- 

ielițe : 1. Doi-

Radu 
Elena 
seni- 
juni-

I
ori: 
ori: 
Iul); 
ghiu 
goston (S.S.E.); 
na Dumbravă (S.S.E.). (PAVEL 
SPAC - coresp).
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CONCURSUL REPUBLI- 
CAN DE CALIFICARE 

LA BOX

Primul curs universitar
de geografie turistică

Ca întotdeauna, în vizita 
făcută acum cîteva zile la 
„Universitatea" din Bucu
rești ne-au însoții... sfiala 
și emoția. Dar, 
dată, ele s-au 
pede datorită 
interlocutorului nostru, pro
fesor doctor MIIIAI 
IANGU. șeful catedrei de 
geografic fizică regională 
din cadrul Facultății Geo- 
logie-Gcografic. Și, pen
tru că acum c sesiune de 
examen și timpul e foar
te prețios, am trecut la 
prima întrebare a inter
viului nostru:

— Se discută, cu 
foarte mult interest, 
despre apropiata inau
gurare a unui curs de-’ ..', 
geografie turistică, un 
eveniment care reclamă 
o consemnare aparte a-

\ ca și altă- 
risipit re- 

ămabilității

peste 
tine

tît pentru ineditul cît, 
mai ales, pentru im
port anț a lui.

— Intr-aderăr, 
cîteva zile se vor
primele prelegeri ale nou
lui curs, cure completează 
astfel cursurile obișnuite. 
El este obligatoriu pentru 
studenții anului IV, dar 
— firește. —■ poate fi au
diat și de. studenții din 
ceilalți uni care manifestă 
interes pentru această nouă 
ramură a geografiei. Tre
buie, cred, subliniat în mod 
deosebit faptul că 
curs se organizează 
tru prima oară in 
noastră. :

'■’-Vtpș,; — Vă rugăm să ne 
vbubițitocmai despre 
facto rîi că re Ăău deter
minat organizarea 

cursului și care, dacă

acest
pen- 
țara

putem spune astfel, au 
înlesnit debutul turis
mului la catedra uni
versitară.

•— Ca și în celelalte do
menii de activitate, prac
tica a fost aceea care a 
arătat necesitatea geogra
fiei turismului. Desigur, 
pe vremuri un asemenea 
curs n-ar fi avut justifi
care. Acum. însă, lucrurile 
stau cu totul altfel. A 
crescut considerabil nivelul 
cunoștințelor oamenilor
muncii și, paralel, setea de 
cunoaștere. Oamenii nu se 
mulțumesc numai cu con
templarea ci doresc să-și 
explice, la un nivel științific 
ridicat, toate aceste frumu-

DAN GlRLEȘTEANIJ

(Continuare în pag. a 2-a)
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La 1 februarie se dă 
startul în concursul repu
blican individual de cali
ficare al seniorilor. Etapa 
I pe raioane (oraș) se va 
încheia la 12 februarie, 
între 22 februarie și 5 
martie se va desfășura eta
pa a doua (regională). 
„Zonele" se dispută între 
15 și 20 martie. în organi
zarea comisiilor regionale 
Suceava, Arad, Galați șt 
Ploiești. Finala concursu
lui de calificare va avea 
loc la Brașov, între 5 șt 
10 aprilie.

CAMPIONATUL CAPITA
LEI LA POLO PENTRU 

COPII
a douaIn 

pionatului 
polo pentru 
înregistrate 
rezultate : 
nr.

etapă a cam-' 
Capitalei la 
copii au fost 

următoarele 
Steaua—Ș.S.E.

2 5—0 ; Progresul —» 
Clubul sportiv 
Rapid—Ș.S.E.
(C. VASILIU

școlar 1—1 ; 
nr. 1 2—0.
— coresp.).

SALĂ DE
LA FILIAȘi

SPORT

Elevii Școlii generale 31 
ai liceului din Fillași au 
la dispoziție de săptămîna 
trecută o sală de gimnas
tică. Sala a fost .'’menajată 
cu sprijinul cadrelor didac
tice ale liceului. Ea este 
utilată cu materiale spor
tive, ca paralele, bară fixă, 
cal. capră, ladă, trambu
lină, saltele șl alte aparate 
necesare desfășurării acti
vității sportive.

N. ClRSTOCEA — coresp.

Prin sălile de lupte în zilele de iarnă
In anul 1966 sportul luptelor din [ara noastră va avea o acti

vitate competițională foarte bogată, atit pe plan intern cit și pe plan 
internațional.

Pentru a cunoaște preocupările secțiilor de lupte în vederea 
întrecerilor prevăzute în calendarul competitional din acest an am 
vizitat recent unele săli de antrenament din Capitală.

FURNICAR DE TINERI 
LA STEAUA

Pe poarta clubului militar din 
calea Plcvnei intrau pe înserat 
numeroși tineri. Toți aveau un

drum: sala de lupte! In- 
nu ne-a venit a crede o- 
cei doi antrenori, I. Le(- 
I. Ilantău, de-abia se pu-

locul sălii, unde se aflau 50—60 
de sportivi. Tinerii de la ,,libere* 
aveau ca temă de antrenament 
rostogolirea cu cheie de picior, 
iar cei de la „grcco-romane“ 
exersau procedeul de ducere în 
parter cu luarea brațului și tre
cerea la spate. Cu toții erau foarte 
atenți fie la cei doi antrenori 
care nu mai pridideau răspunzînd 
întrebărilor: „E bine așa, maestre?** 
sau „Prind și piciorul sting la 
cheia cu dreptul?**, fie la cei din

singur 
trînd, 
cililor: 
ter și
teau mișca pe salteaua din mij-

Toți elevii execută turul de cap. (Imagine de la antrenamentul luptătorilor de la Steaua) 
Foto : N. Aurel

preajma lor, cărora nu le mai a- 
jungea patrulaterul, unii dintre ei 
refugiindu-se chiar pe ringul 
boxerilor aflat în aceeași sală.

Ne-a surprins plăcut faptul că 
la Steaua există o adevărată pe
pinieră de luptători. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît pînă în actua
lul sezon competițional clubul mi
litar n-a prezentat la concursuri 
juniori. Este un merit al acestui 
club care a desemnat, începînd 
din luna octombrie a anului tre
cut, doi tineri antrenori care să 
se ocupe în mod special de creș
terea juniorilor. De altfel, cre
dem că nu este lipsit de intereă 
să subliniem că cei doi antrenori 
sc află la primul lor an de .,uce
nicie*, fiind proaspeți absolvenți 
ai Institutului de cultură fizică.

In scurtul timp de cînd se o- 
cupă de cei peste 60 de tineri, 
care vin cu regularitate de trei 
ori pe săptămînă la sala clubului 
Steaua, antrenorii au și remarcat 
cîteva elemente de perspectivă 
printre care: P. Tonta (elev la 
școala profesională Grivița Roșie), 
A. Gîlbca și D. Angelescu (elevi 
la școala profesională Timpuri 
Noi), la „greco-romane“, V. Ma
nea (elev la școala profesională 
Timpuri Noi), M. Stan (elev la

VASILE GODESCU 
COSTIN CHIRIACJ

(Continuare in pag. a 2-a)



CARNET COMPETI7IONAL

HANDBAL: Programul fazei a doua
a „CUPEI SPORTUL POPULAR"

TENIS DE MASĂ: Marginalii la o interesantă competiție internaționali

De la sfîrșitul acestei săptămâni, a 
IX-a ediție a popularei competiții de 
juniori și junioare „Cupa Sportul 
popular" va intra în cea de a doua 
fază a sa : interregională. Cu acest pri
lej se vor întîlni — în meciuri simple 
eliminatorii — echipele reprezentanțe 
ale celor 14 centre în care s-a organi
zat prima fază. Prin trei etape succe
sive vor fi desemnate trei din echipele 
care vor lua parte la turneele finale.

Federația a alcătuit programul jocu
rilor din faza a doua. El se prezintă 
astfel :

Etapa I (30 ianuarie), JUNIORI : 
Constanța — Bacău (1) ; București II
— Petroșeni (2) ; Galați — Iași (3) ; 
Brașov — Oltenia (4) ; Banat — Ora
dea (5) ; Cluj — Baia Mare (6) ; 
Mureș-Autonomă Maghiară — Ploiești 
(7). JUNIOARE: Bacău — Constanța 
(1) ; Galați — Iași (2) ; București II
— Oltenia (3) ; Cluj — Oradea (4) ; 
Banat — Petroșeni (5) ; Mureș-Auto
nomă Maghiară — Baia Mare (6) ; 
Brașov — Ploiești (7).

CLASAMENTUL CAMPIONATULUI 
FEMININ - SERIA I

1. Rapid București
2. Știința Timișoara
3. Mureșul Tg. Mureș
4. Știința București
5. Tractorul Brașov
6. C.S.M. Sibiu
7. Lie. nr. 4 Timișoara
8. Ru’mentul Brașov
.9. Voința Odorhei

10. Confecția București

5410 65:42 9
5410 51:34 9
5401 52:26 8
5 3 1 1 42:32 7
5221 46:50 6
5203 24:38 4
5113 40:47 3
5 1 0 4 44:55 2
5104 37:55 2
5005 40:62 0

PRIN SĂLILE DE LUPTE
ÎN ZILELE DE IARNĂ

(Urmare din pag. 1) 

școala generală nr. 117), V. Livădaru 
(elev la școala generală nr. 33) Ia „li
bere44.

MULTE „SPERANȚE" 
LA DINAMO

Parcul sportiv Dinamo din Capitală, 
chiar în aceste zile de iarnă, este populat 
de dimineața și pînă seara: poligonul de 
tir, sala de jocuri sau cea de gimnastică, 
cea de haltere, lupte sau noul patinoar 
natural sînt pur și simplu luate cu asalt 
de sute de tineri sportivi.

. Ne-am oprit, firește, acolo unde se 
aflau luptătorii: în sala mare. Aici erau 
pe saltea numai cîteva perechi de „li
bere44 supravegheate de antrenoiul Victor 
Dona. Printre cei prezenți l-am recu
noscut pe talentatul Nicol ae Cristea. 
Antrenorul Victor Dona se ocupa intens 
de el. „Ăn Nicolae Cristea — ne-a spus 
antrenorul dinamoviștilor — mi-am pus 
mari speranțe și pe măsură ce timpul 
trece acest tînăr le confirmă. La antre
namentul de astăzi mi-am propus să 
exersez cu el, din punct de vedere teh
nic, apărările la atacurile de josu.

In altă sală am găsit alte „speranțe44: 
juniorii. Aproape fiecare dintre ei, exe
cutau procedee diferite. Antrenorul Al. 
Ruji ne-a prezentat fișele personale ale 
tinerilor luptători. Tată cîteva dintre 
aceste însemnări edificatoare pentru mo
dul cura se desfășoară aici antrenamen
tele. D. Mardan („greco-roraane44) tre
buie să-și dezvolte forța brațelor și a 
gîtului; Cr. Mache („libere44) este defi
citar la capitolul aruncărilor peste piept 
și peste șold; C. Ionescu („greco-ro- 
mane44) eu toate că este bine dezvoltat 
din punct de vedere fizic se „pierde44 
atunci cînd este condus de adversar.

PREGĂTIRE DIN AMINTIRI... 
LA METALUL

Jn campionatul anului trecut seria A 
echipa de lupte greco-roraane a clubului 
Metalul a avut o comportare bună, ela- 
sîndu-se pe locul 4 înaintea unor for
mații puternice. De altfel, formația me
tallurgists ocupă, de mai mulți ani, 
locuri fruntașe în clasamentul primei 
serii a campionatului. De aceea aștep
tam ca, în această perioadă, să vedem 
niște antrenamente „tari", cu mulți 
sportivi și cu un antrenor pregătit să 
ne arate o documentație pe măsura e- 
chrpei pe care o pregătește. Dar nu în
totdeauna e bine să te duci cu... sacul, 
fiindcă riști să pățești ca noi.

In sala de antrenament erau prezenți 
11 luptători dar dintre aceștia numai 
unul făcea parte din formația de bază 
a echipei Metalul. Ceilalți erau tineri 
începători — lucru îmbucurător, desigur. 
Dar unde erau titularii? După spusele 
antrenorului Ilie Gheorgbe ei se aflau 
IbmB în... vacanță!

Etapa a II-a (6 februarie), JU
NIORI : învingătoarea din meciul nr. 
1 cu învingătoarea din meciul nr. 2 ; 
4 cu 3; 7 cu 6 (A). JUNIOARE: 
învingătoarea din meciul nr. 3 cu în
vingătoarea din meciul nr. 2 (X) ;
4 cu 5 ; 7 cu 6.

Etapa a III-a (13 februarie), JU
NIORI : învingătoarea din meciul nr.
5 cu învingătoarea din meciul A 
(7—6). JUNIOARE : învingătoarea 
din meciul nr. 1 cu X (3—2).

Echipele cîștigătoare în etapele din
6 și 13 februarie vor juca, împreună 
cu prima clasată la București (juniori 
și junioare), în turneele finale, fixate 
la 20—22 februarie la Galați (juniorii) 
și Cluj (junioarele). Reamintim că 
prima clasată în centrul care a cîști- 
gat Cupa în ediția precedentă este 
calificată direct în finală, conform 
regulamentului competiției.

„CUPA F. R. H.“ 
ÎN CAPITALĂ

Rezultatele etapei de duminică, din 
București, în „Cupa F.R.H.* :

Senioare : Ș.S.E. nr. 2 — Fabrica de 
timbre 15—10 (5—7), Ș.S.E. tir. 1 — 
Voința 13—8 (7—4) și Progresul — 
I.C.F. 11— 7 (9—4).

Seniori : Steaua — Rapid 19—10 
(9—6) și Voința — Raf. Teleajen 
24—15 (10—8).

Am asistat la antrenamentul celor pre
zenți. Tinerii făceau fiecare cîte ceva: 
doi jucau tenis de masă (poate dez
voltă.... forța în brațe!?), alții se hîr- 
jone.au pe saltele, iar antrenorul se pu
nea la punct cu... silueta lucrînd pe 
brațe cu unul din elevii săi. Din curio
zitate Dam întrebat care era,, de fapt, 
tema antrenamentului din ziua respec
tivă, la care am primit un răspuns ce 
ne-a făcut „mat44 : „Știți... băieții, după 
cum vedeți, se antrenează. Ce-mi tre
buie mie temă sau caiet? Am destulă ex
periență...u într-adevăr, Ilie Gheorghe 
are experiență, a dat elemente valoroase 
loturilor republicane, dar — în prezent 
— nu se mai poate lucra din... amintiri.

PROGRESUL ÎN DILEMĂ
Clubul Progresul are o echipă în seria 

A la „libere44 și alta în seria B la 
„greco-romane44. Pentru instruirea lup
tătorilor acestor formații (la care se 
adaugă un însemnat număr de juniori) 
sînt angajați 3 antrenori: V. Constantî- 
nescu, L. Bujor și P. Vatrici. Am asis
tat de mai multe ori Ja antrenamentele

Primul curs universitar 
de geografie turistică

(Urmare din pag. 1) 

seți și toate fenomenele naturii. Or, 
pentru aceasta e nevoie de cadre cali
ficate și sub acest aspect, geografi care 
să dea excursioniștilor mai mult decit 
poate da un ghid obișnuit.

— Și, pentru că tot ați ajuns la 
excursii...

— In totalitatea lor, excursiile, 
acțiunile turistice, alcătuiesc, de fapt, 
factorul determinant în inaugurarea 

cursului despre care vorbim. Avem 
astăzi o puternică mișcare turistică de 
masă. Sute și sute de mii de oameni 
din toate regiunile țării desfășoară o 
admirabilă — prin amploare și con
secventă — activitate turistică in cău
tarea frumosului, dar și a cunoștin
țelor despre absolut toate locurile vi
zitate. Impresii și cunoștințe pe care 
le compară, le întregesc după fiecare 
nouă excursie. Mai trebuie, oare, amin
tit și faptul atît de cunoscut că schim
bările structurale ale vieții noastre so
licită o prospețime și actualitate, o 
varietate si vastitate de cunoștințe?

— Fără îndoială că acestor pro
bleme va căuta, în primul rînd, să 
răspundă cursul de geografie a tu
rismului.

— Cursul se va ocupa de deplasările 
sezonale. de intensitatea, durata și com
poziția lor, de explicarea mediului geo
grafic sub aspect turistic și, totodată, de 
cunoașterea complexă a realizărilor con
temporane, O atenție deosebită va fi 

întrecerile internaționale de tenis de 
masă de săplămîna trecută încheiate cu 
succesul sportivilor noștri, au scos în 
evidență o creștere valorică a majori
tății reprezentanților României. Și a- 
ceasta este constatarea cea mai îmbucu
rătoare. Eleonora Mihalca, Giurgiucă, 
Carmen Crișan, Reti, Catrinel Folea, 
Sîndeanu și Bodea au vădit o bună pre
gătire, reflectată în rezultatele obținute. 
In fața unor adversari redutabili, toți 
acești sportivi, dar mai ales Mihalca, 
Crișan și Giurgiucă, au reușit să-și pună 
în valoare realele lor calități, fără a 
considera că cele demonstrate în sala 
Floreasca ating plafonul maxim al posi
bilităților lor. Dimpotrivă, resursele lor 
sînt mult mai mari. S-o luăm, de pildă, 
pe junioara Carmen Crișan (14 ani). 
Dacă acum ea lc-a învins pe Svetlana 
Grinberg și Eleonora Mihalca, este lesne 
de închipuit nivelul la care ar putea 
ajunge această tînără peste un an sau 
doi, deci la 15—16 ani, dacă va continua 
să se antreneze metodic și cu perseveren
ță, dacă va avea și un rodaj corespun
zător In concursurile internaționale.

O altă jucătoare, Eleonora Mihalca, 
a justificat încrederea acordată, dove
dind ambiție deosebită — minus meciul 
cu Crișan — și o concepție sănătoasă 
de joc, ea aeumulînd puncte printr-o 
gamă variată de lovituri, cu accent pe 
cele ofensive, fără a aștepta doar gre
șelile adversarelor. Și Dorin Giurgiucă 
a confirmat locul fruntaș pe care îl o- 
cupă în ierarhia internațională. Cu mai 
multă preocupare pentru îmbunătățirea 
jocului și mai receptiv la îndrumările 
pe care Ie primește de Ia antrenori, 
Giurgiucă poate aspira la rezultate cons
tant superioare.

desfășurate în sala din str. Ion Vidu. 
De fiecare dată era prezent doar V. 
Constantinescu, care lucra pînă scara 
tîrziu cu grupe de începători sau de a- 
vansați de la „greco-romane44 sau de la 
„libere44. Pe ceilalți doi antrenori, se 
vede treaba că n-am avut noi... noroc 
să-i găsim la „lucru44, spunîndu-ni-se, de 
fiecare dată, că sînt în... concediu.

Antrenorul Vasile Constantinescu me
rită toate laudele pentru conștiinciozi
tatea cu care se ocupă de luptătorii de 
la ambele stiluri. Pe deasupra mai are și 
caiet Cu planuri de antrenamente, cu 
teme precise pentru fiecare zi. Dar în 
nici un caz un singur antrenor nu poate 
face, dricum am lua-o, cît... 3. Poate 
clubul Progresul este de altă părere ! 
Ar fi bine s-o cunoaștem și noi.

★
In general, vizita noastră prin sec

țiile de lupte ale cluburilor bucureștene 
ne-a edificat asupra faptului că în a- 
ceastă perioadă se depun strădanii — 
în unele secții mai mult, în altele mai 
puțin — pentru pregătirea, îndeosebi, 
a tinerilor luptători. Cei consacrați aș
teaptă să se mai... apropie sezonul corn- 
petițional cînd vor fi și ei prezenți pe 
saltele la antrenamente. O asemenea 
mentalitate este total greșită și trebuie 
combătută cu toată hotărîrea.

Antrenorii și birourile de secții din 
cluburile bucureștene trebuie să ia, de 
urgență, toate măsurile pentru ca de
ficiențele semnalate să fie analizate și 
lichidate în cel mai scurt timp.

acordată studiului monumentelor isto
rice, vestigiilor trecutului, folclorului și 
tradițiilor poporului nostru.

— In ce măsură se va lărgi 
astfel aria cunoștințelor și preocu
părilor geografilor?

— Profesorii școlilor generale vor 
avea un serios bagaj de cunoștințe 
privind zonele turistice, punctele mai 
frecventate, vor căpăta, desigur, o pre
gătire care să le permită explicarea 
competentă a caracteristicilor acestor 

zone, a complexității lor. Profesorii de 
licee vor avea, de asemenea, aceeași 
pregătire privind geografia turistică, o 
pregătire raportată firește la cunoș
tințele și cerințele mai mari ale ele
vilor de liceu. Important este și faptul 
că toți profesorii vor putea să re
comande, să organizeze și să conducă 
—dînd explicații multilaterale—nume
roasele excursii pe care le fac elevii 
din toate clasele învățământului mediu 
sau superior. Introducerea noului curs 
răspunde și unei alte importante ne
voi reliefate, cum spuneam, de prac
tică, aceea de a pregăti cadre de spe
cialiști pentru mișcarea turistică.

O dată cu mulțumirile pe care le a- 
dresăm gazdei noastre pentru inter
viul acordat, am dori să adăugăm — 
în încheiere — convingerea că prof, 
doctor MI HAI IANCU va transmite 
studenților nu numai vastele 9ale cu
noștințe ci și... pasiunea de iubitor al 
drumețiilor turistice de care știm că 
uu s-a despărțit de foarte mulți ani.

Carmen Crișan, campioana de junioare a țării, a învins pe cunos 
jucătoare sovietică Svetlana Grinberg, demonstrind irumoase perspei

Foto : T. Roi’

Din păcate, sîntem nevoiți să consem
năm comportările nesatisfăcătoare ale 
Măriei Alexandru și Ella Constantinescu, 
sportivele care ne obișnuiseră pînă acum 
să ducă greul competițiilor. Prima a 
cîștigat Intr-adevăr turneul individual 
dar a fost întrecută de R ud nova și 
Grinberg. împotriva acestora, ea s-a 
complăcut să acționeze majoritatea tim
pului numai în apărare, cu foarte rare 
și timide încercări de a prelua iniția
tiva. Este drept, și Campionatele mon
diale de la Ljubljana au demonstrat-o, 
se pot obține performanțe și cu apărarea. 
Dar aceasta trebuie să fie bine diri
jată, razantă, cu mingi plasate cu pre
cizie, intercalate și cu cîte o lovitură 
ofensivă decisivă. Or, Maria Alexan
dru a trimis mingi înalte, fără variație 
în „tăieturi44, iar uneori, a „intrat44 în 
contre (cu Rudnova) serie, executate șa
blon; lucru, fără îndoială, nerecomanda
bil. De ce Maria Alexandru nu atacă mai 
mult, dc ce ea nu execută aceasta și cu 
schimbări de direcție — pentru că știe 
s-o facă destul de bine (antrenamentele 
confirmă aceasta), este un mister pe 
care numai ea poate să-l deslege. Su
pusă unui tratament medical, Ella Con
stantinescu nu a putut efectua volumul 
necesar de pregătire dinaintea concursu
lui. Totuși, ea a reușit deseori să apere 
mingi dificile, cu excepția finalurilor de 
seturi. Atît la Ella Constantinescu cît 
și la Maria Alexandru, pe lîngă antre
namentul tehnic, ar fi necesar să se a- 
corde atenție și mai mare pregătirii 
psihologice.

întrecerile cu sportivii sovietici din 
sala Floreasca au avut un caracter a- 
mical, de verificare. Obiectivele noastre 
sînt însă meciurile din „C.C.E.44 și în 
special, campionatele europene. Adevă
rata măiestrie a antrenorilor este de 
a-și aduce sportivii în formă de vîrf la 
cele mai importante competiții oficiale.

C. COMARNISCHI

DE LA I. E. B. S.
• Din cauza jocurilor de hochei din 

cadrul campionatului republican, care 
se desfășoară astăzi, miercuri, joi, sîm- 
bătă și duminică pe patinoarul „23 
August**, dimineața de la ora 9 și 
după-amiază de la ora 17, patinoarul 
este deschis pentru patinaj public, 
săptămîna aceasta, numai duminică, 
între orele 10 și 13. Biletele pentru 
hochei se găsesc Ia casele patinoarului, 
în zilele competițiilor.

® La bazinul acoperit Floreasca se 
fac înscrieri pentru cursul de inițiere 
la înot pentru copii.

NATAȚIE: Tiner
înotători bucurește 

sînt în progres
Comisia orășenească de faciali 

organizat, duminică, un nou conc 
înot pentru copii, care a adus pe 
starturi peste 100 de tineri spor 
secțiilor fruntașe din Capitală, 
de vîrstă a participanților a fc 
data aceasta... 12 ani, ceea ce nu 
piedicat însă pe unii concurenți s 
te cu necruțătoarele cronometre c; 
adevărați campioni !

Probele au fost dominate de 
înotători, care fac, de pe acum, < 
unor certe calități. Este vorba d 
men Cehanzuc (Șc. generală n 
Matei Alexandrescu (Șc. generală 
și Teodor Nuțeanu (Șc. generală i 
autorii celor mai bune timpuri dii 
te ultime întreceri. Și acum rezul

FETE : 66 m liber : 1. CÂRME 
HANZUC (SSE 2) 49,0 ; 2. C. Piep 
(Rapid) 52,4 ; 3. S. Nuțeanu (D 
52,9 ; 4. A. Pupăzan (Dinamo)
66 m spate : 1. LUCIA RADU (D 
60,8 ; 2. V. Măzgăreanu (SSE 2) 6 
C. Pieptănari* (Rapid) 62,1 ; 4. A. 
Zan 63,0 ; 66 m bras : 1. ANGEL 
TON (Dinamo) 61,7 ; 2. C. Constan 
(SSE 2) 63,5 ; 3. U. Roth (SSE 2) ( 
A. Hidos (Dinamo) 67,2 ; 66 m fl
1. CARMEN CEHANZUC 59,4 ; 2. C 
tănaru 59,7 ; 3. L. Radu 60,4 ; 4. 
roglav (Dinamo) 66,2 ; 133 m mixt 
CEHANZUC 2:07,3 ; 2. L. Radu
3. C. Pieptănaru 2:15,0 ; 4. S. N 
2:16,8 ; 4x66 m mixt : 1. DINAMO
2. SSE 2 4:09,1 ; 3. Dinamo II
4x66 m liber: 1. SSE 2 3:50.1 ; 2 
mo 3:50,2.

BĂIEȚI : 66 m liber : 1. MATE 
XANDRESCU (Steaua) 48,2 ; 2. 
țeanu (Dinamo) 48,3 ; 3. P. G1
(Palatul Pionierilor) 48,7 ; 4. E. 
lescu (SSE 2) 50,5 ; 66 m bras : 
ALEXANDRESCU 59,9 ; 2. Ad. 
(Steaua) 62,4; 3. Z. Ghergely (I 
64.0 ; 4. Ad. Grigoriu (Dinamo) 
G. Popovici (Dinamo) 64,4 ; 6. P 
cescu (Dinamo) 64,5 ; 66 m spate 
NUȚEANU 54,7 ; 2. E. Manolesc
3. C. Geambașu (Pal. Pionierilo
4. Ad. Grigoriu 62,0 ; 66 m flut 
LIVIU COPCEALĂU (Dinamo) 
M. Alexandrescu 57,9 ; 3. T. Nicol
4. M. Lăzărescu (Steaua) 67,5 ;
mixt : 1. T. NUȚEANU 2:03,9 ; 2. I 
daru 2:05,4 ; 3. E. Manolescu 2: 
L. Copcealău 2:12,6; 4x66 m
1. SSE 2 3:26,5 ; 2. Dinamo 3:1
Steaua 3:42,7; 4. Dinamo II 3:46,4 
m mixt : 1. DINAMO 3:52,4 ; 2 
3:53,3 ; 3. Steaua 4:15,3 ; 4. C.S 
4:15,5.

Trebuie subliniat faptul că a 
formanțele cîștigătorilor, cît și 
rezultatelor înregistrate în acest 
sînt superioare celor obținute d 
aceleiași categorii de vîrstă în j 
respectivă a anului trecut.

Teatrul Barbu Delavrancea
prezintă

premiera: „IDOLUL Șl ION ANAPODA
de George Mihail Zamfirescu

Tn distribuție : Cornel Gîrbea, Constantin Rășchitor, Vict 
Dinu, Lucia Burcovschi, Maria Burbea, Coca Gheorc 
Adina Atanasiu-Poenaru, Costin Prișcoveanu, Alexai 

Repan, Marius Marinescu, Romulus Bărbuiescu 
Regia artistică .- ION SIMIONESCU și CORNEL GIRBE 

Decoruri-costume: N. Nobilescu

jone.au


La clubul Rapid

ATLETICA GREA" ÎN IMPAS
OBIECTIVE ÎNDEPLINITE, DAR Șl... 

CÎTEVA RESTANTE

F.ste îndeobște cunoscut faptul că, 
pentru a pretinde performante înal
te, sînt necesare anumite condiții de 
pregătire. Luptătorii rapidiști 
într-adevăr, la dispoziție, 
ce este necesar pentru a 
succese: patru antrenori 
(M. Belușica, V. Pătrașcu — 
co-romane", D. 
la „libere"), o 
sprijin efectiv 
de specialitate, 
vin cu regularitate în mijlocul lup
tătorilor. Beneficiind de astfel de 
condiții este firesc să realizezi rezul
tate remarcabile. Și, într-o bună mă
sură, secția de lupte a Rapidului se 
poate mîndri că în 1965 a trecut la 
capitolul „realizări" o seamă de o- 
biective s 32 de sportivi seniori legiti
mați (în loc de 20, cîți își propuseseră 
antrenorii), 43 de juniori (în loc de 
40), 17 sportivi de categoria I, 14 de a 
II-a, 9 de a III-a și 22 de juniori. 
Antrenorul Belușica a „scos" trei 
campioni republicani de juniori la 
stilul greco-romane (M. Baciu, I. E- 
nache, V. Moisin) și unul la „libere" 
(V. Moisin). Preocupat să asigure 
rezerva de cadre, antrenorul Pătraș
cu a adus în secție un mare număr 
de copii din cartierul Giulești, cu 
care acum lucrează intens. Tot în 
dorința de a aduce în sala de antre
nament un suflu nou, înviorător, 
conducerea clubului, împreună cu 
gnțrenorii, au renunțat la o serie de 
luptători care nu mai prezentau nici 
o speranță (unii dintre aceștia nu
mărau aproape... 40 ani), promovînd 
în locul lor tineri talentați. Planu
rile de perspectivă ale antrenorilor 
de lupte prevăd ca în lotul olimpic 
să fie promovați luptătorii M. Baciu, 
I. Enache, I. Contrea sau R. Chițca- 
rov, tineri într-adevăr talentați, care 
pregătindu-se cu ambiție pot aspira 
la un loc în rîndul celor care ne vor 
reprezenta la J. O.

Nu putem însă să nu relevăm fap
tul că, anul trecut, echipa de „libere" 
nu a ținut... pasul cu formația de 
„greco-romane". Se știe că cei de la 
„libere" au retrogradat în categoria 
secundă a campionatului republican. 
Ni se va explica, probabil, cum s-a 
întîmplat acest lucru : o parte dintre 
sportivii care au compus această 
formație sînt, ca să spunem așa, tre
cu ți de prima tinerețe. Dar cine i-a 
obliqat pe antrenori să folosească 
sportivi de la care nu se mai așteap
tă performanțe înalte ? Antrenorii 
clubului trebuie să pregătească și să 
promoveze cu mai mult curaj luptă
tori tineri, talentați, de care secția 
— lucru cert — nu duce lipsă.

BOXUL IN DIZGRAȚIE

au, 
tot ceea 

realiza 
calificați 
la „gre- 

Hîtru, V. Caras — 
sală excelent dotată, 
din partea federației 

ai cărei tehnicieni

Cert este că boxul produce „bătăi 
de cap" activiștilor clubului rapidist. 
>i pe bună dreptate. Majoritatea obiec
tivelor prevăzute a fi îndeplinite în 
1965 nu au fost duse la bun sfîrșit. 
O singură performanță mai... răsări
tă : sportivul Ștefan Florea a ajuns 
pînă în finalele campionatului republi
can individual. 
Iul „clasificări", 
mano și Mihai 
îfîrșitul anului, 
bjicurător. La 
clasificați 8 sportivi, la a doua 7, iar

In rest... La capito- 
antrenorii Luca Ro- 

Fulea au făcut, la 
un bilanț de loc îm- 
categoria I trebuiau

care n-au fost a- 
trebuiau nomina- 
N. Paraschiv. Pri- 
la Dinamo, iar al

la a treia 9, cifre 
tinse.
lizați: 
mul a 
doilea, 
de limită în campionatul pe echipe, 
n-a mai putut fi nominalizat. „Per
formanta" rapidiștilor în campionatul 
pe echipe (n-au reușit să cîștige nici 
măcar un singur meci) ilustrează mo
dul necorespunzător în care se mun
cește în sala de box.

Rezultatele boxerilor sînt, de fapt, 
urmarea unor multiple deficiențe. 
Subliniem, în primul rînd, condițiile 
necorespunzătoare în care se pregă
tesc. Sala prezintă un aspect urît, 
este întunecoasă, mică, slab dotată 
cu aparate. Aci se pregătesc, conco-

Doi boxeri
Gh. Vlad și 
plecat însă 
pierzînd trei meciuri înainte

dobîndită de-a 
trebui să fie 
eficacitate.

Nu este mai puțin adevărat că 
tehnicienii federației de specialitate 
au fost văzuți, rareori, anul trecut, 
prin sala de box a Rapidului. Și cîtă 
nevoie ar fi avut Luca Romano și 
Mihai Fulea de sprijinul competent 
al antrenorului federal ?

Ar 
totul 
vărul 
nu a 
tatea
corespunzătoare în Care se pregătesc 
pugiliștii reflectă, de fapt, lipsa de 
grijă a clubului din Giulești pentru 
activitatea acestei Secții. Antreno-

lungul multor ani ar 
folosită cu mai mare

fi însă greșit să se... arunce 
în spinarea antrenorilor. Ade- 
este că conducerea clubului 

sprijinit aproape de loc activi- 
secției de box. Condițiile ne-

® La lupte: Obiective 
cîteva restanțe • Boxul 
© Nici o perspectivă

îndeplinite și... 
în dizgrație 

la haltere
confnintare de la Ciudad 

an-
Cîți „olimpici" pregătim pentru marea 

de Mexico ? Iată întrebarea la ordinea zilei, care frămîntă pe 
trenorii din cluburile și asociațiile noastre sportive. Mulți tehni
cieni pot răspunde încă de pe acum. Alții se află în stadiul „cău
tărilor". Cert este că, la ora actuală, numeroși sportivi, împreună 
cu antrenorii lor, se preocupă intens de îndeplinirea obiectivelor de 
performanță, astfel ca în 1968 să se prezinte la J.O. în maximum de 
formă sportivă.

Am poposit, zilele trecute, la clubul bucureștean Rapid, unde am 
căutat să vedem cum se desfășoară munca de instruire în secțiile de 
„atletică grea" : box, lupte, haltere.

mitent, aproape 70 de boxeri seniori, 
juniori și copii. Procesul instructiv- 
educativ nu se desfășoară la nivelul 
unei secții nominalizate. Atenția an
trenorului principal, L. Romano, a 
fost orientată, anul trecut îndeosebi, 
spre alcătuirea unei garnituri care 
să participe în campionatul pe echi
pe. Pentru a face față întrecerilor 
din campionat, antrenorul s-a ocupat 
de cîtiva boxeri cu o mai mare ex
periență (ca Filip Dan, Dumitru Do- 
san, Nicolae Ghibu, Lucian Mocanu), 
dar lipsiți cu totul de valoare. Și 
nici cu aceștia nu s-a lucrat temei
nic, după un plan de pregătire rigu
ros alcătuit. De fapt, antrenorii de 
Ia Rapid nu știu să-și întocmească 
documentele de planificare, pregăti
rea fizică și tehnică a elevilor lor 
făcîndu-se ca și acum..: douăzeci de 
ani î Așa se explică faptul că majori
tatea antrenamentelor sînt stereoti- 
pe, plictisitoare, lipsite de eficacitate. 
Se știe că conținutul etapelor de 
pregătire e diferențiat. în momentul 
de fată boxerii se află în perioada 
pregătitoare, cînd se pune la punct 
pregătirea fizică generală și multila
terală. Rapidiștii își fac și acum — 
lucru de neînțeles — pregătirea fi
zică în sală, deși la doi pași: se află 
stadionul I în linii mari, pregătirea 
lor fizică se rezumă tot la „box cu 
umbra", sărituri la coardă său la 
exerciții de abdomen. Surprinde, de
sigur, aceste lacune în pregătirea pu- 
giliștilor de la Rapid, deoarece an
trenorul Romano a fost un boxer ta
lentat. El are, acum, categoria a doua 
de clasificare, normă care se obține 
în.urma unui examen sever. în ceea 
ce-1 privește pe M. Fulea,; experiența

cu aceștia nu s-a lucrat temei-

rul Romano a fost nevoit, deseori, 
să se ocupe de treburi care nu-1 
aparțin, ea montarea ringului, difu
zarea biletelor la reuniunile organi
zate de Rapid, curățenia în sala de 
antrenament etc. Vădind total de
zinteres activiștii clubului rapidist au 
absentat deseori chiar și de la me
ciurile disputate de sportivii lor pe 
stadionul Giulești I Să ne mai sur
prindă,. atunci, slabul atașament fată 
de culorile clubuluș. performanțele 
necorespunzătoare ale boxerilor în 
competițiile

Conștient 
pare că, în 
al clubului, 
decis să sprijine mai mult activitatea 
secției de box. Era și cazul. Relevăm, 
în această privință, încetarea lucru
lui inutil cu unii boxeri care nu mai 
prezintă nici o valoare, nominaliza
rea și pregătirea tinerilor I. Mageri, 
R. Alexiu și C. Cojocaru pentru a 
promova în lotul olimpic. începutul 
este, fără îndoială, modest. Se simte 
nevoia unui sprijin mai concret din 
partea sectorului tehnic, a unui con
trol și îndrumări permanente a antre
norilor, unei preocupări majore pri
vind crearea unor condiții mai bune 
de pregătire. Atunci — desigur — 
rezultatele sportivilor din secție vor 
prilejui și bucurii.

anului 1965 ?
de aceste defecțiuni se 
sfîrșit, secretarul tehnic 

tov. V. Topoloveanu, s-a

NICI O PERSPECTIVĂ LA HALTERE

Sportivi
Erau .în

Recorduri ? Nici unul I 
nominalizați, — de unde ? 
vedere", anul trecut,, doi tineri (Gh. 
Pencea și C. Mihăilescu) dar acum, 
cînd antrenorul de haltere, I. Dooiu- 
lescu, s-a... supărat pe club și și-a

Astăzi pe patinoarul artificial

SE RIDICĂ CORTINA
LA UIUMUL ACT
AL CAMPIONATULUI
DE HOCHEI

Astă seară, de la ora 19, 
jocul Voința M. Ciuc— Dinamo
Astăzi dimineață, la ora 9, formațiile de hochei 

JTEAUA și TÎRNAVA ODORHEI se aliniază pe 
țheața patinoarului artificial pentru prima dispută 
i ultimului tur al campionatului țării noastre, 
ichipa Steaua pornește în această ultimă etapă 
:u un avans de 5 puncte față de cea de a doua
ilasată (Voința M. Ciuc), ceea ce ne 
ește să credem că bucureștenii nu 
ăerde primul Ioc și titlul de campioni.
Acest lucru nu scade însă cu nimic 

>entru jocurile celei de a IV-a „man- 
e“ a campionatului, în care lupta 
lentru locul secund este încă des- 
hisă și în care sînt așteptate cu ne- 
ăbdare unele meciuri ce vor consti-

îndreptă- 
mai pot

interesul

Iată o fază din meciul Steaua — Tirnava Odorhei, disputat 
in primul tur al campionatului. Astăzi, cele două echipe se 
intilnesc din nou in primul joc al ultimei etape a acestei 
întreceri. Foto : P. Romoșan

tul pasionante revanșe, ținînd seama 
de rezultatele obținute pînă acum. 
Din programul primei etape, care are 
loc azi, se detașează meciul VOINȚA 
M. CIUC — DINAMO BUCUREȘTI,

(ora 19), partidă decisivă în desem
narea vice-campionilor țării. In des
chidere, la ora 17, un joc atractiv : 
ȘTIINȚA BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
CLUJ.

cerut transferul, n-au mai venit la 
antrenament nici sportivii. Cu excep
ția noilor legitimați (59), secția de 
haltere nu și-a îndeplinit nici unul 
din obiectivele de performanță ale 
anului 1965. Spre deosebire de sala 
de box, în cea de haltere este o 
adevărată plăcere să te pregătești. 
Ea este, de altfel, una dintre cele 
mai bune din țară. Bine îngrijită, 
dotată cu toată aparatura necesară, 
„sala de fortă“ a Rapidului poate 
constitui un excelent... atelier de 
pregătire a viitoarelor recorduri. Nu 
degeaba halterofilii de la Steaua se 
antrenează tot aici.

Antrenorul Dociulescu este consi
derat de conducerea clubului ca un 
bun tehnician. Practic, însă, rezulta
tele realizate de elevii săi, nu con
firmă acest calificativ. Aceștia au 
criticat deseori, în ședințele secției, 
faptul că antrenorul nu depune in
teres pentru pregătirea lor temeini
că. Și, după cum ni s-a relatat, spor
tivii au avut dreptate. Atenția prin
cipală a antrenorului a fost îndrep
tată exclusiv spre trei... atleți (Gh. 
Costache — de la Dinamo, C. Drăgu- 
lescu — Steaua și L. Cotter — Meta
lul), sportivi legitimați și în secția 
de haltere a Rapidului. De altfel, a- 
ceștia au fost unii dintre componen- 
ții formației de haltere cu care an
trenorul Dociulescu s-a prezentat în 
campionatul republican pe echipe. 
De aproape două luni halterofilii de 
la Rapid nu au antrenor și, deci, nici 
perspective de a obține rezultate mai 
bune. în această situație considerăm 
că orice comentarii în plus sînt de 
prisos. Iată motive care ne determină 
să cerem federației de specialitate să 
intervină eneraic

*
După cum se vede, raidul între

prins în secțiile de „atletică grea" ale 
clubului Rapid nu ne-a dat prilejul 
unor constatări îmbucurătoare. La 
box, ca și la haltere, se muncește 
încă după metode... antice, pe baza 
rutinei, noutățile științifice nefiind 
popularizate și, deci,.total necunos
cute. Se pare că activiștii clubului 
au împărțit secțiile sportive în două; 
cele importante și mâi‘puțin impor
tante, boxul, halterele și luptele (în- 
tr-o măsură) fiind considerate ca fă
când parte din categoria a doua. Dar 
aceste ramuri sportive, sprijinite e- 
fectiv, pot contribui Ia ridicarea pres
tigiului clubului Rapid. Pentru că ele
mente tinere, talentate, cu posibili
tăți certe de progres, bat în perma
nentă la poarta stadionului. Măiestria 
antrenorilor constă în a-i selecționa 
pe cei mai buni și a-i pregăti, în 
continuare, pe baze cu adevărat ști
ințifice. în această privință sprijinul 
federațiilor de specialitate, al secto
rului tehnic din 
orășenesc UCFS 
Numai să... vină 
eficace 1

PREGĂTIRI INTENSE
LA VAGONUL ARAD

abundență și 
cu mult sub

tn

cadrul consiliului 
este de necontestat, 
la timp și în mod

Nici zăpada căzută din 
nici coborîrea mercurului 
zero grade nu i-a împiedicat pe fot
baliștii de la Vagonul Arad să-și des
fășoare antrenamentele programate
cadrul perioadei pregătitoare. Incepînd 
din 11 ianuarie, cînd a avut loc primul 
antrenament de acomodare, echipa de fot
bal a constructorilor de vagoane se an
trenează de zor în vederea returului 
campionatului categoriei B. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît locul fruntaș ocu
pat în tur (la două puncte de lider) 
îi obligă la o comportare... și mai bună 
în cea de a doua parte a campionatului.

...Pe terenul Vagonul, acoperit cu un 
strat gros de zăpadă și-au făcut apari
ția 15 jucători: Kiss, Aufmulh, 
Miillroth, Izghireanu, Matușinea, Horos, 
Danilef, Schweillinger, Dvorjac. Stă- 
noaie, Scumpia, Cuteanu, Toma și Ma
ca tei. Aceștia, sub conducerea 
norului Toma Jurcă. au efectuat 
trenament de 50 de minute care 
ca obiectiv dezvoltarea rezistenței și în
tărirea forței. Astfel, după un veritabil 
cros de 1500 m, fotbaliștii 
la efectuarea unor exerciții 
la diferite jocuri de mișcare, 
minge.

După cum ne-a informat 
T. Jurcă, perioada pregătitoare, 
tită în două etape, va dura pînă în 13 
martie, data primului joc oficial susți
nut în cadrul „Cupei României". In 
prima etapă (10 ianuarie—10 februarie), 
rezervată pregătirii fizice generale, 
trenamentele vor avea o 
die și o durată de 40 
In cea de a doua etapă 
13 martie) intensitatea 
va crește, iar durata lor va scade (va
riind între 90 și 120 minute). In această 
etapă se va urmări pregătirea fizică spe
cifică, pregătirea tehnică și tactică, pu- 
nîndu-se accent pe omogenizarea echipei!

-— Care va fi lotul complet al echipei 
în vederea returului?

— Actualului lot de 15 jucători i so 
tor adăuga jucătorii Lenart și Mat.

— Ce obiective de performanță v-ați 
propus pentru „actul doi" al earn piu 
natului?

— In primul rînd, obținerea unui loc 
fruntaș în clasament, apoi îmbunătăți 
rea calității jocului.

Din discuțiile purtate am aflat că, 
pentru o cît mai bună pregătire, a fost 
perfectată pînă la 13 martie efectuarea 
a nu mai puțiu de 10 jocuri pregăti
toare
C.S.M. Reșița, C.F.R. Timișoara, I.C.A. 
Teba și altele.

Duma,

antre
uri an- 
a avut

au trecut 
complexe, 

cu și fă ră

antrenorul 
împiir-

an- 
intensitatc me- 
la 140 minute. 
(10 februarie—— 
antrenamentelor

cu Știința Timișoara, Crișul.

ST. IACOB - coresp.R. CĂLĂRĂȘANU

B

MP

PRONOEXPRES
Dăm programul concursurilor PRO-

NOSPORT A 5 și B5 de duminică,
30 ianuarie 1966 :

I. Brescia—Fiorentina (pauză)
II. Brescia—Fiorentina (final)

III. Catania—Napoli (pauză)
IV. Catania—Napoli (final)
V. Foggia—Milan (pauză)

VI. Foggia—Milan (final)
VII. Spal—Roma (pauză)

VIII. Spal—Roma (final)
IX. Bologna—Varese
X. Juventus—Atalanta

XI. Lazio—Torino
XII. Sampdoria—Cagliari

XIII. Internazionale—Lanerossi

6 ZILE PÎNĂ LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALĂ LOTO

Mai sînt șase zile pînă la închide
rea vînzării pentru tragerea excepțio
nală LOTO.

Noua formulă asigură participanților 
șanse mari de cîștig prin aceea că se 
vor face 12 extrageri în loc de 4 ca la 
tragerile anterioare micșorîndu-se. în 
același timp, și taxele de participare.

Se atribuie autoturisme în număr ne
limitat.

La categoria I : 2 autoturisme
„FIAT 1300" prin tragere la sorți și 
autoturisme „RENAULT 10 MAJOR" 
plus 12.900 lei, în număr nelimitat ;

La categoria a II-a : autoturisme 
„FIAT 1100 D“ în număr nelimitat ;

La categoria a III-a: autoturisme 
„WARTBURG 312/1“ în număr ne
limitat ;

La categoria a IV-a: autoturisme 
„TRABANT 601" în număr nelimitat.

• Deoarece la concursul PRONO
SPORT B.4, de duminică 23 ianuarie, 
meciul (XIII) a fost anulat, conform 
regulamentului „se acordă pronostic 
gratuit tuturor variantelor cîștigătoare 
cu 12 rezultate exacte, indiferent ce 
pronostic au trecut la meciul special 
(XIII), toate variantele cu 12 rezul
tate exacte devenind variante cu 
12 + 1 rezultate exacte".

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres 
nr. 3 din 19 ianuarie 1966.

Categoria a II-a : 1 variantă a 
36.700 Iei și 7 variante a 11.700 lei

Categoria a III-a: 62 variante a 
1.625 lei

Categoria a IV-a: 487 variante a 
266 lei

Categoria a V-a : 1306 variante a 
99 lei '

Cateqoria a Vl-a : 6552 variante a 
27 lei.

Report la categoria I: 61.400 lei.
Premiul de 25.000 lei atribuit unei 

variante de Ia categoria a II-a va fi 
tras la sorți miercuri 26 ianuarie a.c.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.



Spoitul Bilanț atletic 1965 (V)

pe glal
Net progres în cursele de 1500 m, 5000 m și 10 OOOm

3:36,4 
3:38,4Pe scurt

RECORD 
(Australia)

Trei din cele patru probe pe care 
le prezentăm astăzi au marcat, pe plan 
european, ca să nu mai vorbim de cel 
mondial, un progres deosebit în anul 
trecut. A crescut substanțial valoarea 
rezultatelor primilor 10 clasați iar la 
1500 m, 5000 m și 10 000 m au fost 
înregistrat© noi recorduri ale conti

nentului.
Alergătorii noștri, cu foarte puține 

excepții, n-au reușit să se mențină în 
ritmul cerințelor internaționale. 
BLOȚIU și VAMOȘ ocupă locuri 
țumitoare în ierarhia europeană 
mondială, Barabaș (al 
pean în 1964) a pierdut 
oase.

Avem însă o 
neri care dacă

BILANȚ REPUBLICAN 1965

(3:45,9) 
(3:46,6) 
(3:47,0) 
(3:51,7) 
(4:01,2) 
(3:58,1) 
(4:00,3) 
(3:56,9) 
( - ) 
( ~ )

C-tin Bloțiu (Rapid) 
Zoltan Vamoș (Dinamo) 
Andrei Barabaș (Dinamo) 
St. Beregszaszi (Dinamo) 
Ion Iordache (Dinamo) 
Ilie Cioca (A.S. Cugir) 
Victor Caramihai (Steaua) 
Cornel Tatu (Știința) 
Gheorghe Ene (Steaua) 
C-tin Grecescu (Metalul)

5 000 METRI

10-lea
poziții

Dacă 
mul-

ȘÎ 
euro- 
seri-

alergători ti- 
și mai bine, 

cursă cu <lo- 
deosebit și nu 

ar putea în- 
sezon, cifrele

seamă de 
vor munci 

dacă vor aborda fiecare 
rința de a realiza ceva 
numai un loc oarecare, 
registra, chiar în acest 
așteptate. Altfel ei nu vor avea cum să 
fie printre cei angrenați la finișul ma
rilor curse 1

1 500 METRI

MONDIAL : 3:35,6 H. Elliott 
1960

RECORD
(R.D. Germană) 1965

EUROPEAN : 3:36,4 J. May

BILANȚ EUROPEAN 1965 :

RECORD MONDIAL : 13:24,2 K. Keino 
(Kenia) 1965

RECORD EUROPEAN : 13:27,6 M. Jazy 
(Franța) 1965

BILANȚ EUROPEAN 1965

Michel Jazy (Franța) 
Siegfried Herrmann (RDG) 
Mike Wiggs (Anglia) 
Gaston Roelants (Belgia) 
Thor Helland (Norvegia) 
Bengt Najde (Suedia) 
Lajos Mecser (Ungaria) 
Iuri Tiurin (U.R.S.S.) 
Istvan Kiss (Ungaria) 
Harald Norpoth (R.F.G.) 
Piotr Bolotnikov (U.R.S.S.)

RECORDUL 
rabaș 1963

ROMÂNIEI: 13:49,8 A. Ba-

BILANȚ REPUBLICAN 1965 :

28:29,8 (28:40,6) Leonid Ivanov (URSS)
28:31,2 (29:31,8) Lajos Mecser (Ungaria) 
28:35,6 (29:32,6) Lutz Philipp (R.F.G.) 
28:37,2 (30:18,8) Michael Freary (Anglia) 
28:45,2 ( — ) Bernard Maroquin (Franța) 
28:46,0 (30:11,0) Kazimierz Zimny (Polonia) 
28:47,2 (29:24,6) Kestutis Orentas (URSS) 
28:48,0 ( s ) Vladislav. Alanov (URSS)

RECORDUL ROMÂNIEI: 29:24,4 C. Gre
cescu 1962

BILANȚ REPUBLICAN 1965 :

:25,8 (29:44,0) Nicolae Mustață (Dinamo) 
:49,8 ( — ) c-tin Grecescu (Metalul)
:23,2 (30:22,0) Ovidiu Lupu (Steaua)
:42,7 (32:39,2) Victor Caramihai (Steaua)
:55,2 (31:41,8) Ion Rusnac (Steaua)
:45,8 (32:16,6) Toma Voicu (Rapid)
:52,2 ( — ) Paul Lazăr (Farul C-ța)
:53,8 (32:39,4) Ad. Balint (CSO B. Mare) 
:59,4 (32:34,6) D-tru Buiac (Steaua)
:11,4 (33:22,0) Nicolae Siminoiu (Rapid)

MARATON

CEA MAI BUNA PERFORMANTA 
MONDIALA :

2.12:00,0 M. Shigematsu (Japonia) 1965

BILANȚ EUROPEAN 1965 1

• LA MARIBOR (Iugoslavia) s-a dis
putat tradiționalul concurs feminin de 
schi. Victoria în prima probă de slalom 
special a fost repurtată de campioana 
olimpică Marielle Goitschel (Franța) care 
a realizat timpul de 50 sec. 11/100. Sora 
sa,- Christine, s-a clasat pe locul doi cu 
51 sec. 19/100 urmată de austriaca Traudl 
Hecher — 52 sec. 27/100. A doua zi s-au 
disputat alte două probe de slalom spe
cial care au revenit în ordine austriecei 
Traudl Hecher — 98 sec. 51/100 urmată 
de Nancy Greene (Canada) 99 sec. 33/

i 100 și respectiv Fernandei Bochatay (El
veția) — 107 sec. 47/100.
• IN TRADIȚIONALUL concurs inter

național de schi de la Brassus au fost 
înregistrate următoarele rezultate : 15 km 
Anderson (Suedia) 51:08,0: săritură de la 
trambulină pentru combinata nordică : 
Kraus (R. S. Cehoslovacă) 244.03 puncte 
(83 m și 82 m): combinata nordică: Alois 
Kaelin (Suedia) 465,14 puncte. Kraus s-a 
clasat pe locul doi cu 435,47 puncte.
• TNVINSI SÎMBATA în proba de co- 

borîre, schiorii francezi s-au revanșat 
duminică în fața celor austrieci în con
cursul de la Kitzbuehl. Proba de slalom 
special a revenit francezului Jean Clau
de Killy care a realizat în ambele man-

, șe timpul total de 114 sec. 23/100. L-au
■ urmat în clasament coechipierii săi Ju- 
; Ies Melquiond — 114 sec. 71/100 și Guy
■ Perillat — 115 sec. 41/100. Schranz (Aus
tria) s-a clasat pe locul 4.
• 50 DE SĂRITORI cu schiurile de la 

trambulină reprezentînd : Austria. Ceho
slovacia, Finlanda, Polonia și U.R.S.S.

. s-au prezentat la startul concursului in
ternațional de la Visla dotat cu „Cupa 
Beskid". Concursul a luat sfîrșit cu vic
toria polonezului Iosef Prszibyla care a 
totalizat 203.8 puncte. Săriturile sale au

■ măsurat 72,5 m și 73.5 m. Pe locurile 
următoare s-au clasat Takadze (U.R.S.S.) 
202,7 puncte (72 m și 73 m) și Petr Va-

l lia (Polonia) 200 puncte (73 m si 72.5 m).
• LA KAUNAS s-a desfășurat un con- 

: curs internațional de atletism pe teren 
1 acoperit. Cea mai discutată nrobă a con
cursului a fost cea de săritură cu pră
jina, unde francezul D’Encausse a obți
nut o surprinzătoare victorie cu perfor
manta de 4,80 m întrecîndu-1 pe cunos
cutul atlet sovietic Ghenadi Bliznetov. 
Alte rezultate : femei : săritura în înăl
țime Doris Meltzer (R.D. Germană) — 
1.68 m: lungime Ludmila Samotesova 
(U.R.S.S.) — 6,18 (cea mai bună perfor
manță de sală a sezonului).
• TN OPTIMILE DE FINALA ale „Cu

pei campionilor europeni" la volei :
La Paris, campioana masculină a Fran

ței „Asniers Sports" a învins surprin
zător formația bulgară ;,Minior P.ernik" 
cu scorul de 3—2 (8—15: 15—10: 13—15:
15—13; 15—9). învingători în primul loc 
cu 3—1, voleibaliștii bulgari s-au califi
cat pentru turul următor al S" J
Primul joc dintre echipele 
A. Z. Varșovia și U.S.C. MUnster (R.F. 
Germană),- desfășurat la Miinster. a luat 
sfîrșit cu victoria voleibaliștilor polonezi 
cu scorul de 3—0 (15—7; 15—6: 15—5).

. • LA VICENZA s-a disputat jocul de 
baschet feminin contînd pentru sfertu
rile de finală ale C.C.E. dintre echipa 
Italiană ;,Porto Rico" din Vicenza si cam
pioana Bulgariei „Slavia Sofia". Baschet
balistele bulgare au terminat învingă
toare cu scorul de 86—66 (49—33).

m:

competiției, 
masculine

Primii trei clasați în campionatul eu
ropean de patinaj viteză. în mijloc, 
cîștigătorul medaliei de aur, olande
zul Ard Schenk. în dreapta, al doilea 
clasat, compatriotul său Cees Ver- 
kerk iar în stînga sovieticul Kaplan 

(locul III)
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COMENTARIUL
NOSTRU

:40,6
:40,8

3 
3: 
3:40,8 
3:40,9 
3:41,2 
3:41.2

Jiirgen May (R.D.G.) 
Michel Jazy (Franța)
Bodo Tummler (R.F.G.) 
Josef Odlozil (Ceh.).
Harald Norpoth (R.F.G.) 
Alan Simpson (Anglia) 
Gerard Vervoort (Franța) 
C-tin Bloțiu (România). 
Zollan Vamoș (România) 
Witold Baran (Polonia) 
Oleg .................. *

(13:49,8) Andrei Barabaș (Dinamo) 
(14:22,0) Nicolae Mustață (Dinamo) 
( — ) C-tin Grecescu (Metalul) 
(14:55,6) Victor Caramihai (Steaua) 
(14:22,2) Ovidiu Lupu (Steaua) 
(14:58,8) Ion Rusnac (Steaua) 
(16:03,8) Iile Cioca (A.S. Cugir) 
( — ) Ion Veliciu (Farul C-ța) 
( — ) Toma Voicu (Rapid) 
(15:30,7) Paul Lazăr (Farul C-ța)

2.16:57,4
2.17:04,0
2.17:34,0
2.17:36,0
2.17:44,0
2.18:24,0
2.18:30,0 Fergs Murray (Anglia)
2.18:31,8 Fink (R.D.G.)

William Adcocks (Anglia)
Juan Taylor (Anglia)
Brian Kilby (Anglia)
Ivan Popov (URSS)
Auriele Vandendriessche (Bel.) 
M. Goreliov (URSS)

CEA MAI BUNA PERFORMANȚA 
ROMANEASCA :

2.27:43,4 C-tin Grecescu 1964

BILANȚ REPUBLICAN 1965

10 000 METRI

RECORDURILE

Rajko (U.R.S.S.)

ROMÂNIEI :

Z. Vamoș 1960

RECORD
(Australia)

MONDIAL :
1965
EUROPEANRECORD 

lants (Belgia) 1965

BILANȚ EUROPEAN

27:39.4 R. Clarke

; 28:10,6 G. Roe-

1965 :
— seniori 3:40,5
— juniori I 3:53,8 I. Buia cili 1962

28:10,6 (28:41,8) Gaston Roelants (Belgia)
28:22,0 (28:40,0) Nikolai Ditov (URSS)

2.37:15,2 (
2.38:30,0
2.42:52,4
2.49:34,6 
2.50:14,2 
2.51:03,2 
2.54:10,6 
tul).
2.55:04,6
3.00:24,2

Hunedoara).
3.01:23,0 '

) Toma Voicu (Rapid) 
(2.46:21.0) D-tru Buiac (Steaua) 
(2.35:26,0) Paul Lazăr (Farul C-ța) 
(2.46:21,0) Vasile Weiss (Cz«str.) 

Ion Veliciu (Farut»C-ța) 
Vasile Moldoveanu (C) 

Virgil Bonțiu (Bana-
( ~ )
(2.44:53.0)
(3.02:55 (•'

Moise Ruse (Constr.)
Ai. Arnăutu (Met

1 O discuție actuală in schiul internațional
U

j Cu unul sau cu două fanioane ?
Rubrici'le de schi ale ziarelor de pes

te hotare comentează, cu lux de amă
nunte, cursa de jslalom de la Grindel- 
wald, la care a participat elita schiu
lui mondial feminin și care s-a des
fășurat după așa-numita formulă a 
„slalomului cu un singur fanion*.

Cititorii noștri care au urmărit lu
crările Congresului Federației Inter
naționale de Schi, ținut în luna iunie 
a anului trecut la Mamaia, sub condu
cerea d-lui Marc Holder, președintele 
acestui for, își amintesc, desigur, că 
— la propunerea comisiei tehnice — 
F.I.S. a adoptat, deocamdată experi
mental, formula slalomului eu un sin
gur 
fost, 
mari concursuri internaționale. Primul 
din
Grindelwald. Modificarea față de slalo
mul clasic constă în faptul că 
porților obișnuite, marcate 
prin cîte două fanioane și 
care concurentul trebuie să se 
re, s-a fixat un singur fanion care tre
buie ocolit (albastru la dreapta, galben 
la stînga). Cu alte cuvinte, a fost 
eliminat din marcaj fanionul exterior 
al fiecărei porți.

Care sînt concluziile care se degajă 
după acest prim experiment pe scară 
internațională ? In general, franeexii 
se arată cuceriți de această nouă for
mulă. Poate atît pentru că promotorul 
ei este directorul tehnic al echipei 
Franței, Honor6 Bonnet, cît și pentru 
că primele clasate la Grindelwald

fanion. Acest gen de slalom a
de altfel, introdus în cadrul a 3

această suită a fost cel de la

în locul 
fiecare 
printre 

strecoa-

De pe terenurile de fotbal
ESPANOL ÎNVINGĂTOARE

Tn etapa de duminică a campionatului 
spaniol, echipa Espanol din Barcelona, 
care va întîlni miercuri echipa Steagul 
roșu Brașov în „Cupa orașelor tîrguri", 
a obținut o nouă victorie dispunînd, de 
data aceasta, de Malaga, cu 3—2. Alte 
rezultate : Valencia—F.C. Barcelona 0—2 : 
Real Madrid—Cordoba 2—1 ; Atletico 
Madrid—Atletico Bilbao 1—0 ; Ponteve- 
dra—Majorca 2—1 ; Betis Sevilla—Saba
dell 2—1 ; Saragossa—Sevilla 2—0. în cla
sament, Atletico Madrid și Real Madrid 
sînt în frunte cu cîte 29 p.

NANTES
ARE UN AVANS DE 5 PUNCTE
Echipa Nantes își continuă șirul vic

toriilor. . . Duminică ea a dispus de

Stade Francais cu 2—1 șl totalizează 36 p 
după 22 de etape. In urmărirea liderului 
se află Valenciennes care are 31 p, ulti
mele două obținîndu-le în meciul dispu
tat duminică cu Nîmes (3—0). Cu același 
scor a cîștigat și Bordeaux (locul III cu 
30 p) partida susținută cu Toulouse.

• In meciul amical desfășurat la Bu
dapesta, Ujpesti Dozsa — care se pre
gătește pentru meciul cu F.C. Kdln din 
„Cupa orașelor tîrguri" — a învins pe 
Dynamo Berlin cu 3—1.

• Mîine se dispută mal multe meciuri 
în competițiile europene :

Tn „Cupa cupelor** : Dinamo Kiev — 
Celtic Glasgow (în tur 0—3). In „Cupa 
orașelor tîrguri" : Hearts — Saragossa 
(în tur 3—3). Spartak Brno — Dunferm
line. Espanol Barcelona — Steagul roșu 
Brașov.

au fost 3 franțuzoaice 
Goitschel, sora sa Christine 
leine Bochatay) 1

Iată ce spunea campioana
Marielle Goitschel : „Slalomul cu un 
singur fanion e minunat ! E pur și 
simplu viitorul slalomului ! Se poate 
«ataca» mai bine fanionul, se mărește 
viteza.**

Sora sa, Christine, apreciază cam la 
fel. Foarte categorică partizană a ideii 
este . ~
..îmi place mult formula. Poți să iei 
mai multe riscuri.
mult. în phis, sînt și posibilități 
mari de redresare decît la două 
nîoane".

Revelația ultimelor concursuri, 
nadiana Nancy Green, care-și petrece 
tot sezonul pe pîrtiile europene, este 
— în schimb — mai rezervată : „Nu 
sînt convinsă — spune ca. Acest gen 
e mai monoton și prea ușor. Nu se 
poate exploata. îndeajuns, finețea teh
nică și schiorul nu-și poate arăta per
sonalitatea. Prefer formula porții cu 
două fanioane**.

Austriaca Edith Zimmerman găsește 
formula „elegantă și armonioasă*, cre
de că întrecerea este mai spectaculoa
să, alunecarea mai curgătoare, atacul 
mai decis. Iar concurenta elvețiană 
Fernande Bochatay, declară că acestui 
slalom îi lipsește fantezia. „Mereu 
dreapta-stînga, dreapta-stînga, — spu
ne ca — sîntem prea mult «canalizați», 
diferențierea dintre concurenți se face 
mai greu".

Fostul campion olimpic, Toni Sailer, 
• apreciază că traseul dc la Grindelwald 
a fost prea facil pentru a permite con
cluzii definitive asupra acestui slalom, 
dar că s-ar putea găsi, printr-un mar
caj judicios, posibilități dc a scoate în 
evidență diferențele de clasă dintre 
schiori.

In fine, Honore Bonnet, arată că 
traseul a fost, în mod voit, mai ușor, 
pentru a face o demonstrație, pentru 
a evita căderile numeroase.

Presa italiană comentează, și ea, pe 
larg, acest experiment arătînd că dacă, 
într-adevăr, se mărește viteza, în 
schimb se reduce spectaculozitatea 
cursei.

Incercînd să grupăm diversele păreri

(Marielle 
și Made-

olimpică,

și Annie Famose, care spune :

să te avînți mat 
mai 
fa-

<*a-

exprimate în această pri
vință de numeroși antre
nori, schiori și gazetari 
de specialitate, putem con
chide că — pînă acum — 
slalomul cu un singur fa
nion pare a prezenta ur
mătoarele avantaje (enu
merate foarte sintetic) :

— permite o orientare 
mai ușoară în cursă, fiind 
vorba de a ocoli un sin
gur fanion, la dreapta sau 
la stînga, după culoare ;

— reduce posibilitățile 
de accidentare ;

— mărește viteza de 
parcurgere a traseelor ;

— facilitează organiza
rea (economic dc fanioa
ne, economie de timp la 
reașezarea fanioanelor 
doborîte), permite organi
zarea a două manșe para
lele pentru antrenament 
sau chiar pentru concurs.

Cît despre dezavantaje, 
ele, s-ar putea 
astfel :

— Posibilități 
de diferențiere 
reducerea solicitării capacității de me
morare, de intuire a traseului ;

— reduce gama posibilităților tac
tice de atac, pe care le simplifică 
mult față de sistemul clasic ;

— scade spectaculozitatea ;
— solicită mai puțin îndemînarea, 

abilitatea de strecurare.
Toate aceste păreri comportă încă, 

desigur, discuții. Pe care, de altfel, 
presa străină Ic face din plin. Rămîne

Gh. Nicolae (Steaua)

concentra

„Sînt pentru slalomul cu un singur fanion'1 spui
Annie Famose, pe care o vedem 
grafie, în timpul cursei de slalom

aprimei zăpezi", pe care

mai mici
a concurenților prin

în această fob 
de la „Criteri 
cîștigat-o
Foto : A.F.P.

ca viitoarele curse
Elveția și Italia) 
noi capitolului „avantaje 
„dezavantajelor**, pentru ca F.I.S. să 
o hotărîre fermă.

în orice caz, ediția din acest an 
„mondialelor" de la Portillo se 
desfășura după formula 
ților marcate prin două

internaționale (d 
să adauge pune 

sau celui

clasică a pt 
fanioane.

RADU URZICEAN

Turneul de șah de la Beverwij
HAGA 24 (Agerpres). — Tn runda a 

Vi-a a turneului internațional de șah 
de la Beverwijk cele două reprezen
tante ale României, Alexandra Nicolau 
și Elisabeta Polihroniade, au obținut vic
torii. Nicolau a învins-o pe Malypetrova, 
iar Polihroniade pe R. Jovanovici. Alte 
rezultate : Litmanowicz—Timmer 1—0 ; 
Chaude de Silans—Karakas remiză. Cele
lalte partide s-au întrerupt. In clasa
ment conduce Nicolau cu 5 puncte, ur
mată de K. Jovanovici (Iugoslavia) cu 
3 puncte și două partide întrerupte, 
Chaude de Silans (Franța), Karakas (Un
garia) și Vreeken (Olanda) cu cîte 3 
puncte fiecare.

Tn turneu] maeștrilor. Ghițescu a pi 
dut la liderul clasamentului, Vesterin 
iar Nona Gaprindașvili l-a învins 
Șandor. Cu un rezultat de remiză s 
încheiat partidele : Kramer—Beni ; Si 
derevac — Ree ; Gereben — Waltemal 
Partida Ostoici—Jongsma s-a întrerup

Iată clasamentul turneului masei 
după șase runde : 1. Vesterinen (Fini 
da) 4,5 
(U.R.S.S.) 
puncte ; 
slavia) și
fiecare și două partide întrerupte.

puncte ; 2—3. Gaprindaș
și Smederevac (Iugoslavia)

4—6. Ghițescu, Ostoici (Iu 
Ree (Olanda) cu cîte 3 pur
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