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dar nu cu orice
In ultimul timp au a- 

părut în presă numeroase 
articole critice cu privire 
la activitatea sportului 
nostru cu mănuși. Consi
der că asemenea discuții 
sînt foarte utile, mai ales

DISCUȚII

cui lor — în echipele re
prezentative — a fost 
luat de tineri care nu 
s-au ridicat la valoarea 
celor care lc-au predat 
„ștafeta".

în ultimii ani am ob
servat că se pune 
mult accent pe ac
țiunea de promo
vare a boxerilor ti
neri. Era și timpul ! 
Dar ceea ce nu mi

preț!
brăcat tricoul de campion 
în urma unor decizii foar
te discutabile, dictate de 
arbitri în meciurile cu V. 
Tiță și D. Gheorghiu.

GHEORGHE NEGREA
maestru emerit al sportu
lui, fost campion al Eu

ropei
(Continuare in pag. a 2-a)
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acum, cînd se depun efor
turi pentru redresarea a- 
cestui sport atît de popu
lar în țara noastră.

Intr-adevăr, boxul ro
mânesc trece, cam de 
mulți ani, printr-un im
pas vizibil, iar rezultatele 
obținute de pugiliștii din 
generația actuală nu s’nt 
la nivelul performanțelor 
realizate de boxerii ro
mâni în urmă cu 10—15 
ani.

Am avut, cîndva, un 
lot valoros de boxeri, dar 
la tinerii care urmau să-i 
înlocuiască pe consacrați, 
nu s-a gîndit nimeni. Se- 
coșan, Borduz, Linca, 
Fiat, Dobrescu și alții 
și-au încheiat activitatea 
compctițională, însă lo

SPARTACHIADA DE IARNĂ
A TINERETULUI

Consiliul asociației spor
tive Flacăra Moreni se 
preocupă intens de orga
nizarea întrecerilor Spar- 
tachiadei de iarnă a tine
retului. Zilele trecute, de 
pildă, s-au organizat între
ceri la care au luat parte 
peste 600 de tineri. Ei s-au 
întrecut la săniuțe, schi, 
popice, patinaj și tenis de 
masă. „Concursul pîrtiilor-4, 
cum a fost denumită în
trecerea celor mai mici, a 
atras pe derdelușuri aproa
pe 500 de copii. O dispută... 
aprigă a avut loc pe pîrtia 
de la „Sonda 1001”, unde

lata pentru start I „Cei mici" așteaptă cu eino/ie 
să fie chema/i pe linia de plecare

Foto: G. Ilinca — Moreni

UN CAMPIONAT DE HOCHEI MAI REUȘIT■»

DEClT IN ANII PRECEDENTI
Scurte considerații asupra echipelor

S-a încheiat cea mai 
nportantă competiție lio- 
heistică internă a sezo- 
uilui. campionatul repu- 
lican. Cu succesul meritat 
și-am putea adăuga — 
irevizibil) al echipei 
toana, care și-a însușit 
rofeul pentru a treia oară 
onseeuliv. Cu toate a- 
eslea. militarii bucureș
tii n-au mai făcut, cum 
c spune, „un galop de 
ănătate". Tururile 3 și 4 
le competiției le-au dat 
îai mult de furcă dccît 
i al ți ani și decît în cele 
ouă manșe, din decern- 
rie, ale acestui campio- 
at.

în orice caz, formula de 
ampionat adoptată dc fe- 
crație (patru manșe) și-a 
ovedit utilitatea cel pu
ii sub două aspecte:
— a asigurat echipelor 
untașe un program corn- 
etitional mai bogat, eșa- 
mat pe întinderea a două 
ini;
— a contribuit la un 

îai bun „rodaj" al hoche- 

se pare firesc, este că a- 
ceastă promovare se face 
cu orice preț, subestimîn- 
du-se aportul pe care-1 
mai pot aduce unii bo
xeri mai vechi, dar capa
bili încă de rezultate 
bune. Să nu fiu înțeles 
greșit. Nu pledez pentru 
menținerea în echipele re
prezentative, a unor pu- 
giliști „bătrîni" care, cu 
toată experiența lor, nu 
mai au vigoarea necesară 
de a face față luptei din 
ring, de-a lungul celor 9 
minute. Mi se pare, însă, 
greșită „încurajarea" bo
xerilor tineri, cînd aceș
tia susțin meciuri cu ad
versari mai în vîrstă. îmi 
amintesc că, acum cîțiva 
ani, Mihai Nicolau a îm-

s-au întrecut cu săniuțele 
200 de cpncurenți. Cei mai 
iuți dintre ei au fost — 
la categoria „cei mici“ — 
Aurică Voica și Cornel 
Pinete iar la „cei mai mari“ 
Gh. Cîmpeanu (Schela Mo
reni) și G. Stan (Uzina Me
canică). La schi, dintre cei 
40 de concurenți pe prime
le locuri s-au clasat I. 
Barbu și R. Dumitrescu. 
La fel de reușite au fost și 
confruntările de la patinaj 
(30 de participanți), tenis 
de masă (32) și popice (26).
(Gh. Ilinca — coresp.) 

iștilor susceptibili de a 
îmbrăca tricoul național 

la „mondiale".
La acestea adăugăm și 

câștigul pe plan propagan
distic precum și clemen
tul stimulativ pc care 
noua formulă l-a adus 
pentru activitatea secțiilor 
dc hochei fruntașe.

★
Contactul mai îndelun

gat cu gheața a contribuit 
și la creșterea nivelului 
calitativ al întrecerilor. 
Toți cci care au urmărit 
îndeaproape competiția au 
apreciat că meciurile din 
tururile 111—IV ale cam
pionatului au fost nu nu
mai mai echilibrate valo
ric, ci și superioare ca ni
vel tehnico-tactic și spec
tacular. A apărut clar pro
gresul înregistrat dc la un 
tur la altul, mai ales de 3 
echipe (Dinamo București, 
Știința București. Tîrnava 
O dor hei), bineînțeles res-

RADU URZICEANU
(Continuare în pag. a 2-a)

Azi, la Garmisch-Partenkirchen

58 de concurenți iau startul 
în campionatul mondial de biatlon 
® Concursul internațional de schi al României

se dispută la 25, 26 și 27 februarie
Azi dimineață (ora 10, 

ora României) se dispută 
pc pîrtia special amenajată 
lingă cunoscuta stațiune 
de iarnă Garmisch-Parten- 
kirchen (R. F. Germană) 
proba individuală de 20 
km din cadrul celei de a 
IX-a edilii a campionatu
lui mondial de biatlon, la 
care iau parte și sportivii 
noștri C. Carabela, Gh. 
Vilmoș, N. Bărbășescu și 
Gh. Cimpoia. La această 
importantă întrecere, aștep
tată cu justificat interes, 
participă 58 de concurenți 
reprezentând următoarele 15 
țări : Anglia, Austria, Ca
nada. Elveția. Finlanda, 
Franța. R. D. Germană, 
R. F. Germană, Japonia, 
Norvegia. Polonia. ROMÂ
NIA, S.U.A., Suedia .și 
U.R.S.S.

Alte amănunte în legă
tură cu aceste „mondiale" 
le-am aflat ieri în urma 
unei convorbiri telefonice 
cu antrenorul Marcel St ti
pării :

— Biatloniștii noștri au 
efectuat mărfi, miercuri și 
joi antrenamente de tir și 
de fond, alături de majo
ritatea celorlalți partici
panți. Cum era și normal, 
tragerile au fost mai slabe 
în prima zi, dar, treptat, 
„băieții" s-au obișnuit cu 
poligonul și au realizat 
punctaje bune. Condițiile 
în care se va concura sînt 
destul de dificile, bineîn
țeles pentru toată lumea. 
Zăpada este foarte mică 
si „grea" din cauza ploii. 
Tot din acest motiv, nici 
vizibilitatea nu este prea 
bună. în urma tragerii la 

O faza din meciul derbi Steaua — Dinamo. Pană (in tricou alb) a pătruns 
printre apărătorii echipei campioane dar acțiunea sa a lost oprită, în ultimă 

instanță, de portarul Pușcaș
Foto: P. Romoșan

sorți efectuată joi, biatlo
niștii români vor purta 
următoarele numere de 
start : Carabela 6, Cil moș 
20, Bărbășescu 42 și Cim
poia 48. Suedezul Olaf 
Jordet, actual deținător 
al titlului de campion 
mondial cucerit anul trecut 
la Elverum, în Norvegia, 
va avea numărul de con
curs 57.

Antrenorul Marcel Stu- 
paru a încheiat convorbi
rea cxprimîndu-.și convin
gerea că reprezentanții Ro
mâniei vor face tot. posi
bilul pentru a realiza un 
rezultat cît mai bun, care

ACTUALITĂȚI
ION TIRIAC SI ILIE NĂSTASE EVOLUEAZĂ 

LA OSLO
Astăzi urmează să părăsească Bucureștiul plecînd 

la Oslo jucătorii de tenis Ion Tiriac și Ilie Năs- 
tase. Cei doi sportivi români vor lua parte la 
campionatele internaționale pe teren acoperit ale 
Scandinavici. Competiția se va desfășura între 6 și 
13 februarie.

RAPID S-A ANTRENAT IER!
Echipa Rapid a susți

nut ieri după-amiază 
un joc-școală cu rezer
vele. Scor : 4—2 (0—1). 
Au marcat : Ionescu, 
Codreanu, Dumitriu II, 
Năsturescu, respectiv

CAMPIONATELE UNIVERSITARE LA SCHI 
Șl ȘAH

La Predeal și Poiana Brașov se vor desfășura 
campionatele universitare de schi și șah. Predea
lul va găzdui întrecerea șahiștilor, aflată la cea 
de-a 8-a ediție, caro va reuni 76 de participanți.

Probele alpine (slalom uriaș și slalom special) 
ale campionatelor universitare se vor disputa în 
zilele de 12 și 13 februarie pe pîrtiile Sulinarului 
și Kantzerului din Poiana Brașov. Tot în Poiana 
Brașov se vor întrece și fondiștii în cursele de 
5 km fete și 10 km băieți.

O SELECȚIONATA STUDENȚEASCĂ 
DE BASCHET VA JUCA LA SOFIA

Mîine dimineață plea
că la Sofia o selecțio
nată studențească femi
nină de baschet, a Ca
pitalei, pentru a susți
ne o serie de jocuri eu 
echipele bulgare Loko
motiv, Akademik, Spar

să confirme valoarea bia
tlon ului practicat în țara 
noastră.

★
Data desfășurării tradi

ționalului Concurs interna
țional de schi al Româ
niei a suferit o modificare. 
Deoarece în zilele propuse 
inițial schiorii țărilor in
vitate (Franța, Austria, 
Polonia ele) sînt angre
nați în alte întreceri de 
amploare, federația a lio
tă rît ca probele să se des
fășoare în zilele de 25, 26 
și 27 februarie, la Sinaia, 
Predeal și Poiana Brașov.

Oblemenco și Neagu. 
S-a făcut remarcată 
pofta de joc a tuturor 
jucătorilor.

D. VIȘAN-coresp.

tak și Slavia. Meciurile 
vor avea loc în primele 
zile ale săptămînii vi
itoare. Din lot fac par
te printre altele Ecate- 
rlna Vogel. Margareta 
Simon, Viorica Nicu- 
lescu, Elisabeta Naghi.

C. Carabela, unul din reprezentanții țării noastre în 
proba de 20 km a campionatului mondial de biatlon

Foto : R. Paulescu

TURE DE IARNĂ

ÎN MUNȚII RODNEI
Cine iubește cu ade

vărat muntele iarna, în 
vacanță sau în concediu, 
trebuie neapărat să cu
noască și... Puzdrele. 
Vei pleca seara din Cluj 
cu trenul personal care 
te va duce spre Vișeu. 
Dincolo de perdeaua de 
întuneric a nopții bănu- 
iesti apele Someșului 
Mic, ale Someșului Mare 
și satele întinse, ador
mite pe văi și coline. 
Dună ce treci printre 
Munții Țibleșului și 
Rodnei, prin pasul Șe- 
tref, zorii te vor găsi în 
mica aară Vișeul de Jos, 
de unde o cursă te va 
duce pînă în salul Borșa. 
Ca Ia comanda unei ba- 
ahete magice, o dată cu 
dimineața, orizontul se 
va desface larg și de
părtările vor apare stră
lucind în lumina prime
lor raze.

Trenul alunecă para
lel cu apa limpede a Vi- 
seului. La cite o coti
tură, munții se vor ivi ca 
un fundal de operă, sau 
ca vulcanii din stampele 
japoneze. în gara Borșa 
linia ferată se termină.

Noua etapă a drumu
lui o parcurgi după îm
prejurări. Se poate merge 
cu autobuzul ce leagă, 
prin pasul Prislop, Ma
ramureșul de Moldova, 
trecînd prin salul Borșa 
si complexul turistic 
Borșa. Cu autobuzul, cu 
o mașină de ocazie, sau 
în cel mai rău caz (și 
în mod excepțional) cu 

pasul, vei mai face o 
bucată de drum, de apro
piere. Oricum vei merge, 
pe șoseaua bună, vei 
avea în dreapta tulbu
rătoarea panoramă a 
Munților Rodnei, uriașii 
de șist cristalin, „Făgă- 
rașii nordului". Printre 
risipitele piramide ghi
cești undeva, departe, 
dar părînd că-1 poți 
atinge cu mina, Vîrful 
Pietrosul (2305 metri).

Lăsînd șoseaua să șer- 
puiască spre complexul 
Borșa, vei alege una din 
căile de acces spre 
Puzdre, pe una din văile 
tăiate de pîraie. Pe ne
simțite, trecînd de zona 
foioaselor, albul zăpezi
lor devine dominant.

După ce soarele a des
cris pe cer arcul său ra
zant cu înălțimile, cînd 
ziua obosită ezită înainte 
de momentul retragerii 
în noapte, o pădure de 
brazi va apare — ultim 
obstacol — în calea dru
mețului. Zăpada e mare, 
fiecare pas în ea — o 
cufundare. Dincolo de 
pădure, din nou zăpadă, 
o potecă și la doi pași... 
cabana. Așezată într-o 
căldare de culmi golașe, 
clădirea stă firavă și stin
gheră, ca un cuib pe 
unul din pereții amfitea-

DORIN ALMĂȘAN 
prof, de educație fizici 

la liceul „N. Băicescu* 
din Cluj

(Continuare in (/ag. a 2-a>



DIALOG
I N
GEN
„A B S U R D“

fata acestei 
cine vrea !

Un cetățean (40—45 de ani) se 
oprește în fața patinoarului na
tural din Mediaș. Portarul :

— Dacă nu sînt Indiscret, pen
tru ee v-ați oprit aici ?

— Vă deranjează faptul în sine, 
sau însăși faptul că m-am oprit 
aici t

— Nicidecum. In 
porți se poate opri

— Deci, și eu î
— Dumneavoastră 

mult, cu cît v-ați șl oprit. Pa
tinați 7

— Foarte rar, șl asta numai 
iama.

— Intr-adevăr, iar
na patina alunecă 
mai ușor decit vara. 
Slnteți cumva cu
noscutul hocheist...

— Sincer să fiu, 
la hochei n-am 
fost in viața mea. Am avut in 
schimb un frate parașutist, care 
se prăpădea după cursele de dirt- 
track !

— Scuzați-mă, nu văd legătura...
— Nici eu, dar asta n-are im

portanță. Principalul este să sta
bilim pentru ce in fiecare zi mă 
opresc în fața acestei porți.

— Chiar, pentru ce vă opriți ?
— Nu pot, pur și simplu, să în

tru.
— Interesant. Și cine nu vă dă 

voie să intrați ?
— Presupun că dumneavoastră, 

care slnteți la poartă.
— Presupuneți numai, sau sîn

teți sigur 7
— Presupun pentru că sint si

gur...
— In 

să aveți 
însă, să

— De

cu atît mai

— Bine,

cazul acesta s-ar putea 
dreptate. Ați încercat 

mă convingeți ?
foarte multe ori, dar — 

spre regretul meu — fără 
tat.

— Fantastic ! Vreți să-mi 
un mic hatir ?

— Cu multă plăcere. De _____,
mă simt și obligat: serviciu, con
tra serviciu !

— Atanci, acordați-mi favoarea 
și Încercați incăodată să mă con
vingeți.

— Mă rog, dacă insistați... îmi 
permiteți să intru în patinoar t

— Nu ! Acum patinează copiii.
— Poate vă surprinde, dar am 

observat acest lucru de aproape 
două ore. Urmăresc pe băiatul 
meu, pe care — cu bunăvoința dv

— aș vrea să-1 învăț cîteva fi
guri...

— Nu încercați imposibilul !

rezul-

faceți

altfel,

VASILE TOFAN

In Munții Rodnei
(Urmare din pag. 1) 

trului. Deasupra ei — stînci amețitoare 
și brazi cocoțați, sub ea — pante și 
ici-colo cîte o stincâ tăcută care a- 
șteaptă parcă suflul primăverii...

Intre pereții modești ai cabanei te 
vor aștepta căldura ceaiul fierbinte, 
șerile unice de discuții sau de mu
zică, aerul acela de nedescris și ne
uitat al unei cabane iarna. De aici, 
de la cabană, fiecare, va alege apoi, 
a doua zi, un mod de a „trăi" mun
tele, de a-1 „simți" și cunoaște.

Turiștii bine antrenați și echipați 
cu colțari, corzi și îmbrăcăminte a- 
decvată vor pleca spre vîrfurile Puz- 
dra, Gărgălăul, Inăul sau Pietrosul 
(Datorită drumului lung și pericole
lor de avalanșe, aceste trasee nu sînt 
dintre cele mai ușoare). Ceilalți, cu 
schiuri sau fără, vor urca spre vîr- 
ful Galați. Pe terasele succesive sau 
6us în căldarea Galațiului, în zilele 
cu soare intens și zăpadă din belșug, 
gîndul te va duce la piesajul Alpilor 
înzăpeziți. Vei putea afirma atunci 
fără greș: „Avem și noi Alpii noș
tri I'

De sus, de pe punctele de prive
liște ,în zilele cu vizibilitate privirea 
îți va aluneca mult spre Nord, pînă 
înspre Carpații Păduroși. Undeva jos, 
ca niște cuburi roșii, clădirile com
plexului Borșa apar clar și îmbie
toare. Schiorii îndrăzneți vor 
coborî la acest complex, de-a lungul 
pîrtiei, așa zisă olimpică. Cei înce
pători sau nu prea avansați în abece
darul schiului vor luneca pe pantele 
din fața cabanei, exersînd ocolirile 
sau bronzîndu-se. In sfîrșit, în preaj
ma cabanei, pe bănci, scaune sau 
bușteni e loc și pentru cei ce vor 
să se relaxeze. Cu fața Ia crestele 
dantelate, proiectate pe albastrul ce
rului, ei vor urmări printre pleoape 
sau sticlele fumurii ale ochelarilor 
lenta deplasare a soarelui, primind 
din belșug razele lui binefăcătoare.

Seara, cei ce vor renunța pentru

— De ce imposibilul ? Am fost 
In tinerețe un excelent patinator!

— Apropo : cîte kilograme aveți?
— îmi permiteți să vă răspund 

tot cu o întrebare ? Dv. dați dru
mul in patinoar la kilogram sau 
cu bucata 1

— V-am întrebat ce greutate a- 
veți.

— ta.
— îmbrăcat 7
— Da.
— Nu intrați ! Se strică gheața.
— 70 aveam astă-toamnă, acum 

cred că nu bat nici 65.
— Tot nu intrați I Slnteți ma

tur. Or, maturii — așa cum pre
cizează și afișul asociației spor

tive Gaz metan — 
au acces pe patinoar 
numai între orele 19 
și 21. Adică, cînd 
gheața se face mai 
rezistentă.

dar acum este opt

un ceas care merge
De patinat,

Nu

seara.
— Aveți 

perfect. Vă felicit ! 
însă, tot nu puteți patina ! 
este destul de frig.

— Exagerați, mie mi-au înghețat 
urechile.

— Ați Încercat să folosiți — ca 
mine — căciula cu clape 1 E 
practică, elegantă... Să fim înțe
leși : eu apreciez aici dacă afară 
e frig, sau nu I In orice caz, v-aș 
rămîne îndatorat dacă ați trece și 
miine seară pe la patinoar. Mai 
stăm la o parolă !

— Mă gîndesc totuși să nu vă 
deranjez.

— Vai, dar nu sînteți singurul. 
In fiecare seară trimit acasă zeci 
de adulți ! Poate că data viitoare 
reușiți să mă convingeți.

— Vă mărturisesc cinstit, nu mai 
îndrăznesc. Am venit pînă acum 
de zece ori. Mi-e și rușine...

— Mie trebuie să-mi fie rușine, 
pentru că n-am reușit să mă las 
convins.

— Vreți să spuneți invers : că 
eu n-am avut tăria să vă con
ving...

— Dumneavoastră nu puteți să 
mă convingeți, o dată ce eu am 
dispoziții precise să nu las oa
menii maturi pe patinoar. Pe 
miine !

— Pe miine ! Sau, pe poimîine ! 
In orice caz, pe... ieri cred că nu 
se poate. Sau... mai știu eu... 
cînd mă gîndesc la indicațiile a- 
sociației Gaz metan, parcă orice 
e posibil.

cîteva clipe la căldura cabanei vor 
rămîne uimiți de strălucirea vie a 
stelelor. Constelațiile vor apărea cla
re și fabuloase în procesiunea lor 
tăcută. Și astf-1 vor trece zile și 
nopți: uneori cu valuri întinse de 
ceață, cînd brazii apar fantomatici, 
cu ninsori bogate și calme sau cu vis
cole ce zguduie cabana; alteori cu 
zile senine și desăvîrșit de liniștite. 
Fiecare zi petrecută aici îți va ră- 
mîne o amintire de neșters.

Promovare, dar nu cu orice preț!
(Urmare din pag,- 1)

La promovarea forțată a pugiliștilor 
tineri, la înfumurarea lor, cred că au 
contribuit, uneori, și cronicarii de box, 
care au adus elogii exagerate unor 
astfel de „speranțe”. Laudele sînt, în- 
tr-adevăr, elemente stimulative, dar 
atunci cînd vin prea devreme, strică I 
Amintiți-vă de Leov, Buzuliuc, Men- 
tzel, Mîrza, Cîrciumaru, Panduru etc., 
care n-au confirmat speranțele decît 
într-o foarte mică măsură. încurajarea 
pe toate căile a boxerilor tineri s-a fă
cut, în multe săli, concomitent cu... 
sfătuirea unor pugiliști, mai vîrstnici, 
(care reprezentaseră, de multe ori, cu 
cinste boxul nostru), să-și pună mă
nușile în cui. îndepărtarea acestora 
din urmă, din sălile de antrenament, 
nu a adus, însă, așa cum se aștepta, 
un suflu nou, înviorător, în boxul 
nostru. Nu era, oare, mai normal ca 
pugiliștii mai vîrstnici să fie menținuți 
iar tinerii să aibă, cu adevărat, ce în
văța din experiența lor ?

Văzînd că toată... lumea este, cum 
se spune, a lor, unii boxeri din noua 
generație n-au mai depus strădanii la 
antrenament.

Antrenamentul este, și după părerea 
mea, mai greu decît meciul 1 Cu cit

PATINAJ VITEZĂ: „Cupa sprinterilor" 
un concurs inedit

TUȘNAD (prin telefon, de la trimisul 
nostru). — Miercuri la Tușnad, pe 
pista de pe lacul Ciucaș, o parte dintre 
sportivii care au luat startul în finala 
campionatelor republicane de patinaj vi
teză și în concursul republican rezervat 
copiilor s-au întrecut într-un concurs 
inedit, intitulat „Cupa sprinterilor", or
ganizat de federația de specialitate. In 
program au figurat probe de viteză 
pentru toate categoriile de sportivi. Din
tre participanți, dreptul la o mențiune 
specială l-au cucerit prin comportarea 
lor junioara Mihaela Corjoc și copilul 
M. Stratului, ambii din Cluj, care prac
tică patinajul doar de un an. Iată cîteva 
dintre rezultatele înregistrate: 500 m, 
seniori — 1. Gh. Catona (Dinamo Buc.) 
49,1, 2. Șt. Pap (Dinamo Buc.) 51,4,

avut loc în salaZilele trecute a
Electromotor din Timișoara un con
curs de haltere din cadrul etapei re
gionale a campionatului republican 
de juniori. Au luat startul sportivi 
de Ia C.S.M. Reșița, Indagrara Arad 
și Electromotor Timișoara. Concursul 
s-a desfășurat conform noului regu
lament. S-au afirmat, cu acest pri
lej, numeroși tineri cu posibilități 
reale de progres : P. Stoici, L. Arde- 
leanu, I. Schmit, L. Opreanu, D. Mo-

HALTERE: Faza regională a campionatului
de juniori la Timișoara

Juniorul P. Stoici a 
stabilind

„ aruncat" 105 kg, 
un nou record regional

Foto: D. Hitru

dîlcă. Un 
norul Ion 
a prezentat în concurs un 
C. Tătaru — cu o conformație fizică 
deosebită. Tătaru are 17 ani și cîn- 
tărește 105 kg I

Din păcate, faza regională a cam
pionatului republican de juniori nu 
s-a bucurat de o organizare cores
punzătoare. Comisia regională (pre
ședinte I. Szabo), ca și metodistul 

fapt îmbucurător: antre- 
Birău de la Electromotor 

„greu" —

să învețe 
cu toate

depui mai multă muncă în ședințele 
de pregătire, cu atit poți rezolva, mai 
ușor, situațiile din ring, impuse de 
stilul diferit de luptă al adversarului. 
Cred că în această privință antrenorii 
poartă o mare răspundere. Nu pot să 
spun că ducem lipsă de cadre tehnice, 
dar — afirm cu toată convingerea — 
o bună parte dintre antrenori abia 
reușesc să-și... depășească elevii în 
privința cunoștințelor. Boxul a evoluat 
și, tocmai de aceea, este necesar ca 
antrenorii să se străduiască 
mai mult, să fie la curent 
noutățile.

Cred, pe de altă parte, că decli
nul sportului cu mănuși se datorește și 
numărului mic de întîlniri cu pugiliști 
de valoare de peste hotare.

Căutînd să găsesc cauzele care au 
determinat rezultatele slabe din ultimii 
ani, nu pot să nu ridic și problema 
condițiilor — încă necorespunzătoare — 
în care se pregătesc o bună parte 
dintre boxerii bucureșteni și, mai ales, 
cei din provincie. Deși s-au făcut pro
grese în privința amenajării și utilării 
unor săli de antrenament, totuși, pro
gresul este insuficient, ținînd seama de 
cerințele metodice actuale.

★
.Tradiția de care se bucură boxul iu

3. P. Gali (Mureșul Tg. M.) 51,8; 
juniori 17—18 ani — 1. M. Fazekaș 
(Dinamo Buc.) 52,4, 2. C. Marton (Mu
reșul Tg. M.) 54,0, 3. Gh. Pop (C.S.M. 
Cluj) 57,8; junioare 17—18 ani — 1. 
Aneliese Ștefani (Dinamo Brașov) 63,4, 
2. Doina Platon (C.S.M. Cluj) 64,6; 
junioare 15—16 ani — 1. Valentina 
Chintoan (C.S.M. Cluj) 67,6, 2. Miliae- 
la Corjoc (C.S.M. Cluj) 73,4; juniori 
15—16 ani — 1. Al. Boer (C.S.M. 
Cluj) 56,7; copii 13—14 ani — 1. Șt. 
Szekeli (C.S.M. Cluj) 57,2; ----
copii 13—14 ani 
(Dinamo Brașov) 38,6;
13—14 ani
(Dinamo Buc.) 14,5;

ani — 
13,5, 2. 
13,6; 
lamă (Știința Cluj) 15,5.

TR. IOANIȚESCU

300 m,
1. L. Căplescu 
; 100 m, copii 

1. Rodica Nimereală 
băieți 11—12

1. Eug. Imecs (Știința Cluj) 
M. Stratulat (Știința Cluj) 

fete 11—12 ani — 1. Maria Du-

consiliului regional al UCFS (Horia 
Bădini) nu au asigurat organizarea 
tehnică a concursului. Au lipsit co
misiile de arbitri precum și oficialii 
delegați să asigure cîntarul sporti
vilor. în plus, competiția a fost slab 
popularizată.

Iată campionii regionali: JU
NIORI 1: 52 kg : P. Enașcu — C.S.M. 
Reșița ; 56 kg : Al. Măran — C.S.M. 
Reșița; 67 kg: M. Kiss — Electro
motor Timișoara ,• 82 kg : L. Opreanu
— Electromotor Timișoara. JUNIORI 
II: 56 kg: V. Budea — Electromo
tor Timișoara; 60 kg : L. Ardeleanu
— Electromotor Timișoara; 67 kg: 
M. Hazeltofen — C.S.M. Reșița; 
75 kg: P. Stoici — Electromotor Ti
mișoara ; 82 kg: F. Palincaș — Inda
grara Arad.

DUMITRU HÎTRU 
asistent la I.C.F.

Un campionat de hochei mai reușit 
decît în anii precedent

(Urmare din pag.

pectînd proporțiile și limitele valorice 
ale lotului fiecăreia dintre ele.

Saltul cel mai pronunțat l-a făcut 
Dinamo. Lucru firesc, dacă ne gîndim 
că este o echipă tînără și deci mai re
ceptivă decît altele la progresul tehnic. 
In primele două tururi, dinamoviștii 
își conturau cartea de vizită de „echipă 
care vine“; în ultimele două ei au fă
cut saltul calitativ care i-a ridicat pînă 
la nivelul formațiilor Steaua și Voința 
Miercurea Ciuc. Sînt elocvente rezultate 
ca 6—2 și 2—3 cu campionii, 0—2 și 
4—3 cu Voința. Așadar, campionatul 
nostru a înregistrat un nou „interve- 
nient“ în lupta pentru primul loc, a- 
panaj — în ultimii ani — al formațiilor 
Steaua și Voința

Steaua, deși handicapată în acest 
sezon de absența lui Biro, și-a păstrat 
ascendentul experienței și al omogeni
tății, dominînd campionatul în ansam
blul său. Punctul forte al echipei : apă
rarea, compusă de altfel din cei patru 
titulari ai „naționalei44, Czaka, Ionescu, 
Varga, Vacar. Atacul a contat în primul 
rînd pc Calamar și Szabo 1. Sub nivelul

țara noastră, elementele talentate care 
vin în sălile de antrenament, mă în
dreptățesc să cred că „nobila artă” 
poate fi readusă în rîndul sporturilor 
noastre fruntașe. De aceea, propun să 
se ia în considerare următoarele :

— sălile de antrenament (îndeosebi 
cele din centrele care au dat țării bo
xeri de certă valoare) să fie utilate 
— cantitativ și calitativ — cu material 
și echipament specific ;

— să se asigure un calendar compe- 
tițional, intern și internațional, care 
să prevadă continuitate în pregătirea 
boxerilor juniori și seniori, cunoscînd 
că „rodajul" pentru marile confruntări 
oficiale se realizează în întîlniri ami
cale, fără o miză prea mare ;

— foștii boxeri, care au reprezentat 
cu cinste sportul românesc și care au 
cunoștințele necesare, să fie folosiți, 
cu mai mult curaj, ca antrenori secunzi 
pe lîngă diferite loturi ;

— să se stabilească un așa-zis „ring 
central" (de pildă, la sala Floreasca 
sau la stadionul Republicii) pe care 
boxerii juniori și începători să nu 
poată evolua decît după un stagiu în 
reuniunile amicale de cartier. Programa
rea pe „ringul central" ar constitui, 
pentru tineri, un stimulent, i-ar deter
mina să se pregătească mai temeinic.

VOLEI: Pregătirile
pentru retur ale echipe

divizionare craiovene
în vederea returului campiona 

republican masculin — categon 
(seria a Il-a), echipa craiov 
Electroputere (antrenor — l. J 
rășteanu) a început pregătirile 1 
ianuarie. Jucătorii efectuează ț 
antrenamente pe săptămînă (tre 
sală și unul în aer liber). Pînă 1 
februarie ei vor pune accentu' 
pregătirea fizică generală și pe 
bunătățirea tehnicii individuale, 
mînd ca după aceea să insiste pc 
desăvîrșirea pregătirii fizice s] 
fice și perfecționările de ordin te 
Voleibaliștii de la Electroputere 
crează cu multă tragere de inimă 
cisi ca în retur să mențină 1 
fruntaș pe care echipa l-a cucer 
prima parte a campionatului.

Situația nu este la fel de bun 
echipa feminină Știința, care 
vează în seria I a campionat 
Faptul că echipa nu are asigura 
sală pentru antrenamente face 
planul de pregătire să nu poat 
îndeplinit. Antrenamentele se di 
șoară... pe apucate, în sala ciut 
sportiv Electroputere. în ciuda 
dițiilor necorespunzătoare de h 
unele jucătoare se pregătesc 
conștiinciozitate pentru retur : 
zeanu. Burlacu, Martinescu, C 
veanu și — parțial — Coveanu. 
tul sportivelor, motivat sau nu 
antrenează cînd și cînd.

O concluzie se impune : orga 
locale de conducere a activității 
leibalistice trebuie să intervină c 
nic, pentru a crea condiții luai 1 
de desfășurare a procesului de 
truire a echipei divizionare femi 
Știința, sprijinind astfel efort’ 
antrenorului său, R. Zamfirescu, 
nu Doate rezolva totul singur I

M. BOBEI și P. OPRI
— corespondenți —

anului trecut. Șlefanov, 
raportul eficacității. L-a 
Hallo, așa că „eclipsa”

mai ales 
compensat 

titularului 
niei a IlI-a a echipei reprezentativi 
s-a simțit în ansamblul lormatici. 
real cîștig pentru echipa campio. 
promovarea foarte tînărului Gheori 
un alt „produs local”, care și-a 
ligat consacrarea.

Voința Miercurea Ciuc a abordat i 
petiția handicapată de insuficient» 
linia fundașilor. In atac a stră 
Szabo II (golgeter al campionatu 
susținut de Ferenczi și Andrei. I’r 
ca Voința să-și mențină locul dc fi 
din hocheiul nostru s-ar cere — 
dem — o preocupare în plus pentru 
prospătarea echipei.

Despre Dinamo am mai scris, re 
cîndu-i progresul. Se resimte însl 
această echipă lipsa unei linii a 1 
la nivelul pretențiilor. In toate joc 
„tari” Dinamb a jucat doar cu i 
linii și urmarea s-a văzut în scot 
cu regularitate, echipa a slăbit în 
ma parte.. 0 remarcă pozitivă : cc 
care anul trecut acumula cel mai i 
număr de minute de penalizare 
„calmat” mult jocul, iar în turul d 
Miercurea Ciuc a primit și premiul : 
dat de organizatori formației cu 
mai sportivă comportare.

Tîmava s-a prezentat mai bine d 
un tur la altul. Este un mare r 
pentru echipa din Odorhei că a tc 
nat în clasament înaintea Științei B 
rești, care a avut la dispoziție gh 
patinoarului artifical. Tîmava a ai 
omogenitate, mare putere de luptă, 
element remarcabil: Gali, jucător 
se impune atenției mai ales prin „si 
golului”. Tarciu a jucat și el bine, 
nu la nivelul așteptărilor și al pr< 
țiilor față de un titular al lotului 
țional.

Studenții bucureșteni, o echipă d 
Ian, s-au prezentat mai bine în tur 
din ianuarie. Echipa a avut multe 
tuații ca alcătuire. Ansamblul a su 
și prin jocul individualist al unor 
cători ca Scheau și Miliăilescu. In 
greș Bazilide, Iosub, Mezei.

Ce am putea spune despre Șt 
Cluj ? Felul cum s-au prezentat 1 
campioni în această competiție este 
dreptul inadmisibil. Niciodată n-au 
nit cu mai mult de 10 jucători, ia 
ultimul tur au aliniat în total... 5 j 
tori de cîmp, trebuind să împrut 
jucători de la alte echipe pentru a 
compromite programul campionati 
Fără dragostea față de hochei și 
club a jucătorului și antrenorului 
bernardo, credem că Știința Cluj n-: 
ajuns nici la jumătatea competiției., 
părere are clubul clujean despre 1 
cum s-a comportat secția sa în a 
an ? O mulțumește totalul de „ 
puncte” acumulat de echipă în 20 
meciuri ?



„CUPA BALCANICĂ" REVINE IN ACTUALITATE Corespondenții noștri despre;

Pregătirile echipelor

Piled intervine cu succes la o minge înaltă pe care o dispută și atacantul grec Sideris. Koszka, Tîlvescu 
și Batinos urmăresc atenfi faza. (Imagine din meciul Olimpiakos Pireu — Farul Constanta, disputat anul 

trecut la Pireu).
Una din competițiile internaționale 

la care participă fotbalul nostru este 
turneul balcanic intercluburi care, cu 
siguranță, figurează în agenda pa
sionalilor iubitori ai acestui sport 
din țara noastră. După cum se știe, 
în această întrecere sîntem repre
zentau de două echipe : Rapid Bucu
rești și Farul Constanta.

Ce-i nou în legătură cu această 
competiție ?

Iată ce încercăm să facem în rîn- 
durile de mai jos, pe care le vom 
începe cu reamintirea rezultatelor și 
a situației din clasamente, dat fiind 
faptul că de la data ultimului meci 
disputat în acest turneu s-a scurs cam 
mult timp. De altfel, lipsa de regu
laritate a caracterizat, în general, 
această întrecere.
RAPID ÎN URMĂRIREA LIDERULUI

Se știe că Ia turneu iau parte opt 
echipe, împărțite în două serii. In 
prima s-au disputat 9 din cele 12 în- 
tîlniri prevăzute: 17 Nandor Tirana 
— Cerno More Varna 0—0, Rapid 
București — Cerno More 2—0, Be- 
șiktaș Istanbul — Cerno More 1—1, 
Cerno More — Rapid 3—1, Cerno 
More — 17 Nandor 1—0, Rapid — 
17 Nandor 3—1, Beșiktaș — 17 Nan
dor 1—1, Cerno More — Beșiktaș 
2—0 și 17 Nandor — Beșiktaș 2—0. 
Aceste rezultate au dus la următorul
clasament:
1. Cerno More
2. Rapid
3. 17 Nandor
4. Beșiktaș

Jocuri rămase 
acesta: Rapid —

6 3 2 1 7:4 8
3 2 0 1 6:4 4
5 1 2 2 4:5 4
4 0 2 2 2:6 2 

de disputat anul 
Beșiktaș, Beșiktaș

Pentru a veni în ajutorul participan- 
ților în completarea pronosticurilor la 
concursurile PRONOSPORT A 6 și 
B 6 de duminică 6 februarie 1966, dăm 
nai jos rezultatele ultimelor întîlniri 
dintre echipele care alcătuiesc progra- 
nul:

I. Napoli — Juventus : 1962 — 1963 
= 0—0 și 0—1 ; 1965 — 1966 = 
)—0

II. Atalanta — Internazionale : 1963 
- 1964 «= 1—3 și 1—2 ; 1964 — 1965 
= 1—3 și 0—1 ; 1965 — 1966 = 
)—1

III. Bologna — Foggia: 1964 — 
965 = 4—2 și 2—2 ; 1965 — 1966 = 
i—2

IV. Fiorentina — Cagliari: 1964 — 
965 = 2—0 și 1—1 ; 1965 — 1966 = 
—0
V. Milan — Brescia : 1965 — 1966 

= 3—0
VI. Roma — Sampdoria: 1963 — 

964 = 6—1 și 2—0 ; 1964 — 1965 — 
—0 și 0—1 ; 1965 — 1966 = 1—0
VII. Torino — Spăl: 1963 — 1964 

= 2—0 și 1—0 ; 1965 — 1966 = 0—0
VIII. Varese — Lazio : 1964 — 1965 

= 0—1 și 1—3 ; 1965 — 1966 = 1—2
IX. Genoa — Lecco : 1965 — 1966

- 1—0
X. Padova — Catanzaro : 1964 — 

965 = 1—0 și 0—0 ; 1965 — 1966 ■= 
—1
XI. Palermo — Livorno : 1964 —

965 = 3—0 și 0—0 ; 1965 — 1966 ■= 
-1

— Rapid și 17 Nandor — Rapid. Pen
tru meciul cu Beșiktaș la Istanbul 
clubul Rapid a propus data de 9 mar
tie, iar pentru cel cu 17 Nandor ziua 
de 23 martie; se așteaptă răspunsul 
celor două cluburi.

Cum se vede din clasament, echipa 
Cerno More și-a încheiat seria par
tidelor, totalizînd 8 puncte. Ea poate 
fi însă întrecută de Rapid (care mai are 
de susținut 3 jocuri) cu condiția ca
— pe lîngă meciul de acasă — să 
cîștige cel puțin trei puncte în de
plasare. Ceea ce nu e imposibil. Să 
sperăm că feroviarii vor manifesta și 
în acest sezon forma bună din 
toamnă și atunci... drumul le va fi 
deschis spre finala turneului.

DUEL FARUL — OLIMPIAKOS 
PENTRU PRIMUL LOC

Situația este ceva mai bună în 
seria a II-a, în care au avut loc 10
meciuri : Olimpiakos Pireu — Spartak 
Plovdiv 3—1, Spartak — Farul Con
stanța 1—1, Farul — Spartak 1—0, 
Spartak — Vardar Skoplje 4—1, 
Vardar — Farul 0—4, Farul — Vardar 
1—0, Vardar — Spartak 0—3, Olim
piakos — Vardar 1—0, Vardar —
Olimpiakos 2—2, Olimpiakos — Farul 
1—0. Și acum clasamentul :
1. Farul
2. Olimpiakos
3. Spartak
4. Vardar

5 3 1 1 7: 2 7
4 3 1 0 7: 3 7
5 2 1 2 9: 6 5
6 0 1 5 3:15 1

Restanțe : Farul — Olimpiakos (re
tur) — pentru care s-a propus data 
de 9 martie — și Spartak — Olimpia
kos (retur).

Aceste două meciuri pot decide 
singure soarta primului loc. Șansele

XII Pro Patria — Mantova ; 1965
— 1966 = 0—1

XIII. Lanerossi — Catania : 1963
— 1964 = 1—1 și 1—0 ; 1964 — 1965 
= 2—0 și 0—2 ; 1965 — 1966 = 3—1.

LOTO

La tragerea excepțională Loto cu 
cîștiguri în autoturisme din seara zi
lei de joi 3 februarie a.c. au ieșit 
din urnă următoarele numere :

Faza I (pentru 2 autoturisme Fiat 
1 300 — prin tragere la sorți și Re
nault 10 Major plus 12 900 lei) neli
mitat .*

Extragerea 1: 22 49 25, Extragerea 
a II-a : 20 54 44, Extragerea a IlI-a : 
46 60 2, Extragerea a IV-a : 15 22 77, 
Extragerea a V-a: 50 42 20. Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

echipei noastre depind în primul rînd 
de ea însăși, de comportarea și re
zultatul său în partida cu Olimpiakos. 
Farul este avantajat pentru că joaca 
acasă, pe cînd formația din Pireu 
susține ambele întîlniri în deplasare. 
Și această împrejurare — extrem de 
favorabilă — invită pe Farul la pri
mul loc și — după un calcul teoretic 
al situației din ambele serii — la o 
„finală românească" a competiției : 
Rapid — Farul. De ce nu ?...

P. GAȚU

Avem nevoie de
Preocuparea tehnicienilor de a 

forma jucători de valoare internațio
nală constituie o necesitate de prim 
ordin în fotbalul contemnoran. Ju
cătorii de valoare medie domină azi 
fotbalul, însă marile rezultate le obțin 
acele echipe care au în. rîndurile lor 
și jucători de superclasă. Așa, de 
pildă, echipa Braziliei a avut în cele 
două ediții ale campionatului mon
dial din 1958 și 1962 o serie de ju
cători excepționali printre care Pele, 
Didi, Garrincha. De asemenea, re
prezentativa Franței a urcat pe po
dium la „mondialele" din 1958 pentru 
că a beneficiat de aportul a doi mari 
jucători: un creator (Kopa) și un 
realizator (Fontaine).

Și în fotbalul nostru au existat 
jucători de o bună valoare interna
țională (Petschovschi, Voinescu, Fi-

Faza a II-a (pentru autoturisme 
Fiat 1 100 D — nelimitat) :

Extragerea a Vl-a : 76 55 6, Extra
gerea a VH-a : 83 19 79, Extragerea 
a VUI-a : 26 21 14, Extragerea a IX-a: 
71 3 48.

Faza a IlI-a (pentru autoturisme 
Wartburg 312/1 nelimitat):

Extragerea a X-a : 24 54 48, Extra
gerea a Xl-a : 53 82 48.

Faza a IV-a (pentru autoturisme 
Trabant 601 nelimitat):

Extragerea a XH-a: 19 22 79.
Biletele cu 3 numere cîștigătoare 

(indiferent ordinea extragerii) de la 
fiecare fază și fiecare extragere se
parat, obțin autoturisme, iar cele cu 
2 numere din cele 3 numere extrase, 
indiferent ordinea extragerii, premii 
în bani.

Fond de premii provizoriu : 
4 695 750 lei.

Cu toate că terenurile sînt acoperite 
cu zăpadă, fotbaliștii din toate cate
goriile se pregătesc asiduu în vederea 
reluării activității coinpetiționale. Iată 
ce ne relatează în legătură cu aceste 
pregătiri corespondenții noștri volun
tari.

★
La Poiana Cîmpina — ne scrie C. 

Vîrjoghie — pregătirile au început în 
urmă cu două săptămîni, după un ri
guros control medical. In prima peri
oadă accentul s-a pus pe îmbunătățirea 
rezistenței și a forței. Antrenamentele 
se desfășoară în aer liber și în sală. 
Jată și jucătorii care compun lotul a- 
cestei formații : O pan schi, Savu, Cru- 
ceru, Șovăială, Mărculescu, Postolache, 
Mateescu, Banu, Stoica, Zamfir, Bejan, 
Iordache, Matei, Georgescu, Dumitrache, 
Catan ă și Bontaș.

★
Despre primele antrenamente ale li

derului seriei a II-a, Jiul Petrila, nc-a 
scris Nicu Sbuchea. In scrisoare se a- 
rată că fotbaliștii din Valea Jiului se 
pregătesc încă de la 10 ianuarie, sub 
conducerea antrenorilor E. MLADIN 

și V. LAZAR. Pentru această lună sînt 
prevăzute o serie de meciuri de antre
nament cu echipe din categoriile regio
nală, „C“, „B“ și mai apoi cu formații 
din primul campionat al țării (de exem
plu Știința Craiova).

★
De la Iași ne-au sosit două scri

sori : de la inginerul Stan Valeriu și 
de la tehnicianul Valeriu Diaconescu. 
Ainîndoi ne-au scris despre pregăti
rile aceleiași echipe — Locomotiva 
Iași din categoria C. Fruntașa seriei 
Est a efectuat în luna trecută cîte 
cinci antrenamente săptămînal, în sală 
și în aer liber. S-a lucrat cu haltere, 
cu mingi medicinale, s-au făcut cro
suri de cîte 3—5 km. Toate acestea

jucători de clasă! Să-i formăm!
Iote, Zavoda II, Ozon, Apolzan, Că- 
Iinoiu, Onisie, Bone, Băcuț, Constan
tin ș.a.), care au strălucit atît în 
meciurile din campionat, cît si în cele 
internaționale.

Pentru a forma astfel de jucători 
trebuie să ne îndreptăm atenția spre 
juniorii la care se întrevăd calități 
deosebite. In instruirea acestor ele
mente trebuie să primeze specializa
rea și multilateralitatea, componente 
ale procesului de antrenament, pre
cum și gradul de dificultate la efort, 
aplicat însă rațional. Va fi necesar 
să urmărim, paralel, atît creșterea 
măiestriei sportive cît și nivelul de 
pregătire în concordanță cu capaci
tatea funcțională a organismului, carp 
să satisfacă cerințele de efort în joc. 
Firește, durata, intensitatea și difi
cultățile de efort vor crește progre
siv, începînd de la 15—16 ani.

Instruirea elementelor de perspec
tivă nu trebuie lăsată la voia întîm- 
plării. A-i lăsa pe acești tineri ta- 
lentați să se pregătească singuri este 
un lucru greșit, pentru că ei vor 
prefera să se instruiască numai în 
direcția creșterii măiestriei tehnice. 
Și pregătirea unilaterală, pe un fond 
de efort redus, va scădea mult din 
randamentul jucătorului de mai tîrziu. 
Astfel, mai sînt jucători în categoria 
A, care la vîrsta de 15—18 ani nu 
au avut o instruire multilaterală; 
de aceea, acum, lipsiți de forță, ei 
cedează ușor în fața unor adversari 
care îi marchează „strîns". Apoi, 
avînd o capacitate de efort insufi
cientă, nu-și pot permite să joace 
în continuă mișcare.

în instruirea tinerilor de perspec
tivă trebuie să se țină seama de par
ticularitățile de vîrstă. De la 16—17 
ani, acești jucători trebuie să suporte 
treptat efortul jucătorilor seniori, 
fiindcă în orice moment pot promova 
în echipa întîi. Asemenea exemple 
de promovări timpurii au existat în 
fotbalul nostru: Pîrcălab — U.T.A., 
Gane — St. roșu, Anca și Țegean — 

pentm mărirea rezistenței și a for
ței. Antrenorul TR. IORDAC1IE are la 
dispoziție următorul lot de jucători: 
Ursache, Constantine  seu, Căprarii, Te- 
ciu, Sava, Dadeș, Mânu, Cojocaru, 0- 
gescu, Comănescu, Ionescu, Scinteie, 

Brăndușescu, Aii și juniorii Iulian, 
Pascal și Stingăciu.

Din Tecuci, C. Filiuță nc relatează 
că antrenamentele echipei Flamura 
roșie (categ. C.) se desfășoară destul 
de greoi. La ședințele de pregătire iau 
parte puțini jucători deoarece consiliul 
asociației nu le creează condițiile ne- 
ccsaJre. Aistfel, lipsește echipamentul 
(treninguri, ghete, tricouri) și chiar... 
mingile. De asemenea, terenul nu oferă 
condiții prielnice de antrenament.

★
Dacă intri în cabina jucătorilor de 

la Faianța Sighișoara — nc scrie C. 
Moldovan — vei întîlni întotdeauna o 
atmosferă de bună dispoziție. înaintea 
fiecărui antrenament băieții ascultă a- 
tenți sfaturile antrenorului I. M1RȘAN 
iar pe teren le aplică întocmai. Pri
mele antrenamente au avut o durată 
de 60 de minute și progresiv se va a- 
junge la 2 ore. Lotul echipei este 
compus din 18 jucători — 3 portari, 
5 fundași. 4 mijlocași și 6 înaintași. 
Începînd de săptămîna viitoare Faianța 
va susține meciuri de verificare în 
compania unor formații din campiona
tul regiunii Brașov.

★
Despre piegătirile echipelor ne-au 

mai scris : I. Nicoară (A.S. Cugir), 
O. Vîlceanu (Victoria Tg. Jiu), I. 
Georgescu și M. Sima (Rapid Mizil), 
M. Voicu (S. N. Oltenița), Z. Kovacs 
(Sătmăreana Satu-Mare), Gh. Briotă 
(Textila Sf. Gheorghe), V. Lasăr (Fo- 
resta Fălticeni) și V. Mihai (Fores
tiera Sighetul Marmației).

Știința Cluj, Manca — Steaua, Incze 
IV — C.S.M.S., Pop — Dinamo Pi
tești etc.

Cel mai important lucru în instrui
rea acestor juniori îl constituie in
dividualizarea în pregătire, fiindcă 
oricît de talentați ar fi ei mai au încă 
lipsuri de ordin tehnic sau fizic.

Din momentul în care încep să se 
pregătească alături de seniori este 
indicat să se lucreze și suplimen
tar — chiar zilnid — în direcția eli
minării anumitor deficiente fizice sau 
tehnice, pe baza unor programe în
tocmite de antrenori. De exemplu, 
tînărul Manea (de la Steaua Bucu
rești, în vîrstă de 17 ani, component 
al lotului național de juniori) este 
bine dotat din punct de vedere a] 
gabaritului, are apreciabile calități fi
zice, reușește execuții tehnice corecte 
cu piciorul sting, dar mai slabe cu 
piciorul drept. Pentru a-și însuși exe
cuțiile tehnice de bază, dar mai ales 
pe cele specifice postului de înaintaș 
central pe dreapta, este necesar ca 
Manea să exerseze zilnic 30—40 mi
nute, singur sau sub supravegherea 
antrenorilor.

Aspectele muncii de instruire cu 
elementele de perspectivă, în condi
țiile de azi ale fotbalului — viteză 
mare și spații de joc reduse în fața 
porților — ne obligă să perfecționam 
mereu tehnica pentru rezolvări va
riate, spontane, atît în cadrul jocului 
colectiv, cît și în acțiunile indivi
duale, de multe ori necesare.

Avem nevoie în fotbalul nostru de 
cît mai multi jucători capabili să-și 
creeze poziții de finalizare așa cum 
fac Ionescu, Pîrcălab, Dumitriu, 
Badea, Ivansuc.

în pregătirea juniorilor de perspec
tivă, dezvoltarea și creșterea capa
cității individuale de joc trebuie sti
mulată într-o asemenea măsură îneît 
să contribuie la profilarea jucătoru
lui complet, dotat cu personalitate.

GHEORGHE OLA 
antrenor federal



Aruncările

masculin

Al

Recordmanul țării la de-

Foto : prof. P. Naghi

ARUNCAREA DISCULUI

Bilanț atletic 1965 (VIII)

punctul nevralgic
al atletismului nostru

cation — C. Socol, evo- 
luind pe Nepstadion din 
Budapesta (gazda ,euro- 

penelor" — 1966)

Pe-

(84.63) Jorma Kinnunen (Finlanda)
(82,59) Janis Lusis (U.R.S.S.)
(85,09) Janusz Sidlo (Polonia)
(78,15) Vaino Kuisma (Finlanda) 
( — )Arno Suppanen (Finlanda)
(82.32) “ - — -
(76.63)
(78,68)
(79.92)
(75.32)

Gergely Kulcsar (Ungaria)
Mart Paama (U.R.S.S.)
Manfred Stolle (R.D.G.) 
Urs von Wartburg (Elveția) 
Jerzy Glogowski (Polonia)

înaintea turneuluide juniori de la Viareggi
Corespondentă specială din Italia

mesaj al primăverii, în fie- 
cînd vremea se îmbunătățeș- 
mercurul termometrului se ri-

Aruncările constituie punctul nevral
gic al atletismului nostru masculin. 
Proba de greutate, de pildă, se află la 
același nivel, foarte scăzut, ci cel al 
cursei de 400 m. Nici la disc, suliță și 
la ciocan nu s-ar putea spune că avem 
o valoare mai ridicată dar, cel puțin la 
aceste probe, există cite unul-doi 
aruncători cu posibilități. Este vorba 
de Iosif Naghi și Vasile Sălăgean, de 
Gheorghe Costache și de... Gheorghe 
Popescu. Ultimul a reușit în 1965 o 
serie de victorii internaționale în fața 
unora dintre cei mai renumiți suli- 
tași ai lumii, în frunte cu primul 
aruncător mondial, finlandezul Jorma 
Kinnunen. Tocmai de aceea, așteptăm 
și rezultate de peste 80—82 de me
tri pe care Popescu este apt să le rea
lizeze.

Decatlonul a prilejuit, anul trecut, 
consacrarea internațională a doi dintre 
atleții noștri: Curt Socol și Vasile 
Mureșanu. De asemenea, trebuie amin
tită evoluția celor trei juniori — 
Luchian, Hodoș și Șepci — pe care-i 
vedem capabili să concureze la J.O., 
dar numai cu condiția să desfășoare o 
muncă intensă, de cea mai bună cali
tate.

59,70
59,11
58,79
58,43
58,40
58,35

EUROPEAN 1965 :
Ludvik Danek (Cehoslovacia) 
Zenon Begier (Polonia) 
Edmund Piatkowski (Polonia) 
Lars Haglund (Suedia) 
Vladimir Trusenev (U.R.S.S.) 
Jens Reimers (R.F.G.) 
Jiri Zemba (Cehoslovacia) 
Dako Radoșevici (Iugoslavia) 
Fritz Ktihl (R.D.G.)
Detlef Thorith (R.D.G.)

ROMÂNIEI :
m V. Sălăgean 1964

RECORD MONDIAL : 65,22 m L. Danek 
(Cehoslovacia) 1965

BILANȚ
(64,55)
(59.94)
(60,12)
(59.95)
(59,29)
(58,82)
(58,94)
(56,81)
(57,85)
(57,43)

RECORDURILE
— Seniori 54,37
— Juniori I 53,09 I. Naghi 1965 

64,078) I. Naghi 1965
— Juniori II 58,944) I. Naghi 1962
BILANȚ REPUBLICAN 1965 :

54,05 (54,37) Vasile Sălăgean (St. roșu 
Brașov)

53,?9* (50,54) Iosif Naghi (Știința Buc.) 
50,03 ------ ~ - — • -
48,87
47,53
47,05
46,78

Buc.)
45,72
43,68
43,30

ARUNCAREA SULIȚEI
RECORD MONDIAL ; 91,72 m T.

dersen (Norvegia)
BILANȚ EUROPEAN 1965 î

88,14
86.56
85,50
85,04
84.28
84,18
84,05
83.28
82.57
82,41

RECORDURILE ROMÂNIEI :
— Seniori 81,21 m AI. Bizim 1963
— Juniori I 66.53 W. Socol 1962
— Juniori II 64,407) S. Giubelan 1965
BILANȚ

78,82 (78.78)
75,40 (78,75)
73,99 (65,53)
66,45 (65,33)

Timiș.)
66,00* (60,20) Ștefan Naghi (CSM Cluj) 
63,75 (62,83) ” — ’ "

Brașov)
62.81* (50.72)
62,73 (61.01)
62,54* (58,40)

șița)
62.32 (61,17) !

BUC.)

REPUBLICAN 1965 î
Gheorghe popescu (AS Cugir) 
Alexandru Bizim (Știința Buc.; 
Curt Sokol (Știința Cluj) 
Gerhard Piculschi (Banatul

•)

Horst Wenczel (St. roșu

Marcel Petra (AS Cugir) 
Dumitru Marian (Știința Buc.) 
Dumitru Clipicioiu (SSE Re-

Sergiu Cătăneanu (Știința

DECATLON
MONDIAL : 8089 p Yang

(48,50)
(51,75)
(46,16)
(47,88)
(49,20)

Matei Plev (Banatul Timiș.) 
Lucian Kottlar (Metalul Buc.) 
Gheorghe David (Dinamo Buc.)
Curt Sokol (Știința Cluj) 
Virgil Manolescu (Metalul

Berndt Schuster (Știința Cluj) 
Paul Flora (CSO Oradea) 
Gheorghe Popescu (AS Cugir)

21,51 m R. Mat-

19,56 m A. Rowe

1965 :
(19.09) 
(19.39)
(19.35) 
(18.88) 
(19,50) 
(18,30) 
(18,70)
(18.36) 
(18,46) 
(18,45)

EUROPEAN
Nikolai Karasev (URSS) 
Vilmos Varju (Ungaria) 
Viktor Lipsnis (URSS) 
Alfred Sosgornik (Polonia) 
Wladyslaw Komar (Polonia) 
Eduard Gusein (URSS) 
Heinfried Birlenbach (RFG) 
Dieter Hofman (RDG) 
Petar Barisici (Iugoslavia) 
Jaroslav Smid (Cehoslovacia)

ARUNCAREA GREUTĂȚII
RECORD MONDIAL :

son (S.U.A.) 1965
RECORD EUROPEAN:

(Anglia) 1961
BILANȚ

19,19
19.10
19.00
18,84
18,75
18.67
18.59
18.50
18.44
18,43

RECORDURILE ROMÂNIEI î
— Seniori 17,42 A. Raica 1957
— Juniori I 15,56 G. Luchian 1965
— Juniori IT 17,30') G. Luchian 1964 

16,052) St. Pernechi 1956 
REPUBLICAN 1965 :
Aurel Raica (Rapid Buc.) 
Constantin Crețu (Met. Buc.) 
Adrian Gagea (CSMS Iași)

BILANȚ
16,84 (16,84)
16,51 (16.83)
16,44 (16.54)
15.56* (15.15) George Luchian (SSE C-ța)
14,96 (14.30) Domenico Menis (Din. Buc.)
14,67 (15,07) ' "■ • ------- “
14.62 (13,79) 

Brăila)
14.48 (14.46)
14.27 (13,90)
14.27 ( — ) Constantin Drăgulescu 

(Steaua).

Ion Moisescu (CSM Cluj) 
Constantin Costică (CSO

Gheorghe Popescu (AS Cugir) 
Dan Serafim (Știința Buc.)

(40.20)
(40,41)
(42,09)

ARUNCAREA CIOCANULUI
RECORD MONDIAL : 73,74 m G. Zsi

votzki (Ungaria) 1965
BILANȚ

73,74
71,02
68,40
68,10
68,04
67.84
67,54
67,02
66,02
65,72

RECORDURILE ROMÂNIEI :
— Seniori 65,55 C. Drăgulescu 1963
— Juniori I 63,36 Gh. Costache 1965

71,525) Gh. Costache 1965
— Juniori H 61,51°) Șt. Siscovici 1964
BILANȚ REPUBLICAN 1965 :

64.20 (64,80) Constantin Drăgulescu 
(Steaua)

63,36* (62,12) Gheorghe Costache (CSS 
Buc.)

57.85 (56,88) Virgil Tibulschi (Dinamo 
Buc.)

57,70 (59,62)
54,35 (54,20)
54.20 (57,98)

Buc.)
53,91* (43,67) Lazăr Pîrvu (Banatul Timiș) 
53,34 (51,59) Emeric Kiss (Steaua) 
53,05 (53,50) Frederic Amels (CSO Mediaș) 
53.02* ( — ) Stefan Șiscovici (Dinamo 

Brașov)

EUROPEAN 1965 :
Gyula Zsivotzki (Ungaria)

Romuald Klim (U.R.S.S.)
Ghenadi Kondrasov (U.R.S.S.)
Aleksei Baltovski (U.R.S.S.)
Iuri Nikulin (U.R.S.S.)
Uwe Beyer (R.F.G.)
Martin Lotz (R.D.G.)
Anatoli Supliakov (U.R.S.S.)
Olgierd Cieply (Polonia)

(69,09)
(69,74)
(68,26)
(67,89)
(68,37)
(68,09)
(66,14)
(65,54)
(67,50) _ ...
(66,71) Jozef Matousek (Cehoslovacia)

RECORD
Chuan-kwang (Taivan) 1963

Record european 7968 p Iuri Kutenko
(U.R.S.S,) 1961

BILANȚ EUROPEAN 1965 :
7883
7848
7636
7556
7519
7486
7443
7433
7433
7429

RECORDURILE ROMÂNIEI :
— Seniori 7433 p C. Sokol 1965
— Juniori I 6413 G. Luchian 1965
BILANȚ

7433 (7386)
7190 (7155)
6652 (6327)

Timiș.)
6413* ( — )
6393* ( — )
6369* (4690)
6165 (4517)

torul Buc.)
5892 (3862) Berndt Schuster (Știința Cluj) 
5733 (4545) Mihai Muha (CSMS Iași)
5641 ( — ) ...

Timiș.)
NOTA :

4=1 kg ;

(7772) Mihail Storojenko (U.R.S.S.)
(7254) Kurt Bendlin (R.F.G.)
(7854) Horst Beyer (R.F.G.)
«842) “ ’ ------------
(7556)
(7193)
( - )
(7386)
(7188)
(6910)

Rein Aun (U.R.S.S.)
Iuri Diacikov (U.R.S.S.)
Frank Vravnik (Iugoslavia) 
Janos Bakay (Ungaria) 
Curt Sokol (România)
Albert Fantalis (U.R.S.S.) 
Eduard Orcijev (U.R.S.S.)

REPUBLICAN 1965 î
Curt Sokol (Știința Cluj) 
Vasile Mureșan (Știința Buc.) 
Gerhard Piculschi (Banatul
George Luchian (S.S.E. C-ța) 
Silviu Hodoș (CSS Buc.)
Andrei Șepci (SSE Cluj) 

Eugen Simionescu (Construc-

Adalbert

1 = 6 kg,
5 3 kg ;

Schneider (Banatul

2=5 kg ; 3 -1,5 kg ; 
6=5 kg ; 7-0.600 kg ;9 = 1 Kg ; a a Kg ; h = » Kg , u.ouu Kg ,

x=junior. In paranteză sînt notate rezul
tatele din 1964.

Ca un 
care an 
te, cînd ____  _________ ___._ __
dică timid deasupra liniei care marchea
ză 0 grade, punctual ca și rîndunelele 
începe turneul juniorilor de la 
reggio. Un turneu care corespunde 
primăverii iminente atît din punctul 
de vedere al locului unde se 
șoară (în acea Versilie unde 
vara sosește mai devreme), cît 
punctul de vedere al vîrstei 
panților care reprezintă — și 
primăvara fotbalului italian și euro
pean. Un turneu la care toate sau a- 
proape toate cluburile europene 
să-și trimită reprezentativele lor 
juniori și după care s-au inspirat
alte organizații europene, organizînd 

la rîndul lor turnee de acest fel, fără 
a reuși însă să le asigure faima pe 
care și-a creat-o turneul de la Viareg- 
gio în toată Europa. Este adevărat 
că Comitetul de organizare din Via- 
reggio, pentru a menține manifestația 
pe un plan calitativ superior, 
obligat să “ 
invitate.

In acest
16 echipe
Austria (Vienna), Bulgaria (TSKA So
fia), Cehoslovacia (Dukla Praga), R. F. 
Germană (Eintracht si Augsburg), Iu
goslavia (Partizan Belgrad), 
(Rapid București), Ungaria

și bineînțeles Italia cu mai multe e- 
chipe (Bologna, Fiorentina. Genoa. 
Inter, Juventus, Milan, Napoli și La- 
nerossi Vicenza).

Un lot ..ales" și foarte puternic din 
care ies în evidență prin fotbalul de 
clasă pe care-1 practică o bună parte 
din echipele italiene și puternicele re
prezentante străine : Partizan și~ Du
kla Praga, fiecare din ele cîștigătoare 
a cîte uneia din edițiile precedente, 
Honved, reprezentantele R.F.G., 
niei, Bulgariei și Austriei c— 
furnizeze, ca și în anii x J 
surprize.

Comitetul organizator a 
patru . grupe, procedînd 
echipelor și la desemnarea terenurilor 
de joc, deoarece este clar că nu 
pot desfășura toate întîlnirile numai 
pe încîntătorul stadion Pini din Via- 
reggio. O parte din partidele compe
tiției se vor desfășura ne alte stadioane 
cum sînt cele din pontedera, Altopascio, 
Sarzana, Lucea, Spezia, Pistoia.

Echipa de juniori a Rapidului a fost 
repartizată în grupa D alături de for
mațiile italiene Inter și Napoli și de 
temuta echipă cehă Dukla Praga.

In prima partidă echipa bucureștea- 
nă va întîlni formația de juniori a lui 
Inter : așadar un duel italo-român care 
ne va aminti de cel de înalt nivel des
fășurat între echipele Dinamo Bucu
rești și prima garnitură a clubului 
Inter din „Cupa campionilor euro- 
peni“. întîlnirea va avea loc sîmbătă

23 de țări înscrise in

Via-

desfă- 
primă- 

și din 
partici- 
sînt —

vor 
de 
șl

a fost 
limiteze numărul echipelor

an vor participa la turneu 
reprezentînd 8 națiuni :

România 
(Honved)

‘ T.C., Româ- 
care pot să 

trecuti. mari

stabilit cele 
la repartiția

„Cursa Păciia

Nicolae Rășcănescu (Steaua) 
Gheorghe Szasz (CSO Oradea) 
Constantin Mușat (Dinamo

între 9 și 23 mai se va desfășura 
cea de a 19-a ediție a „Cursei Păcii". Cei 
2314 km cît măsoară în acest an traseul 
Praga — Varșovia — Berlin vor fi par
curși în 14 etape. La comisia de orga
nizare a competiției și-au anunțat pînă 
acum participarea 23 de țări înscrise:

Olanda, Anglia, Italia, Dane- 
Franța, Canada, Suedia, Norve-

Belgia, 
marca, 
gia. Bulgaria. R. D. Germană, U.R.S.S., 
România, Cehoslovacia, Polonia, Unga
ria, Algeria, Maroc, Iugoslavia. Cuba, 
R. P. Mongolă, Tunisia și R. F. Ger
mană.

12 februarie, iar cea de a doua (d’ 
cum se știe ____ 1 _
echipele se întîlnesc de două ori 
terenuri diferite) 
formații marți 15 februarie. In __
Rapid va elimina pe Inter, va înt 
în continuare pe învingătoarea 
meciul Napoli — Dukla Praga.

Pentru o mai bună orientare a c 
torilor români dăm mai jos calendf 
complet al jocurilor. După cum 
mai spus Rapid va întîlni pe Inter 
12 și 15 februarie. In caz de vict< 
se va întîlni în sferturi de finală, Îs 
februarie, cu învingătoarea dii 
Napoli și Dukla Praga. In semifii 
se vor întîlni cîștigătoarele grup, 
A cu B și C cu D, iar finala va op 
la 21 februarie pe ciștigătoarele se 
finalelor. învinsele din semifinală 
lupta între ele pentru locurile 3-

Inaugurarea competiției de la 1 
reggio va avea loc vineri 11 febru 
cu întîlnirea dintre echipele Genos 
Honved Budapesta : o întîlnire car. 
fi putut să constituie o frumoasă-- 
nală a turneului pe 1966. Din păi 
soarta a făcut ca chiar din primul 
una din principalele pretendente 
titlu să iasă din luptă. In caz 
Genoa va avea această soartă ar 
semna ca însăși învingătoarea turr 
lui precedent să-și facă valiza 
inte de vreme.

în turneul eliminate
va opune acele

caz
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SOFIA. Peste 6 000 de spectatori 
urmărit meciul de hochei pe ght 
dintre echipele selecționate seca 
ale Bulgariei și R.D. Germane, 
cheiștii germani au repurtat vict. 
cu scorul de 5—1 (3—0 ; 2—0 ; 0—1)

ROSTOCK. La Rostock s-a dispi 
meciul internațional masculin 
handbal dintre reprezentativele I 
Germane și Finlandei, contînd p 
tru preliminariile campionatului n 
dial. Handbaliștii germani au de 
șurat un joc superior, cîștigînd 
scorul de 27—9 (14—2).

SYDNEY. Federația australiană 
tenis a desemnat lotul de jucători» 
în acest sezon vor participa la 
rile competiții internaționale pro; 
mate în Anglia, Italia și S.U.A. 
lot fac parte Tony Roche, 
Bowrey. Ray Ruffela, Owen Da 
son, Kerry Melville și Karen Kra 
eke. In lot nu au fost incluși n 
rniții jucători Roy Emerson. I 
Stolle și John Newcombe, care ai 
nunțat că vor face o pauză în î 
vitatea competițională din acest 
De asemenea, jucătoarele Lesley r 
ner și Margaret Smith au comut 
că nu vor participa la marile , < 
cursuri Internationale.

BERLIN. Echipa de fotbal (jun 
a R. D. Germane își continuă pi
tirile în vederea participării la tu 
ul internațional U.E.F.A. Intr-un r 
de verificare desfășurat la Dre 
echipa locală Dynamo (seniori) a 
trecut cu 2—1 (0—0) formația de 
niori a R.D. Germane.

LONDRA. Intr-un Îneci intern: 
nai de fotbal contînd pentru „C 
orașelor tîrguri” la Leeds torn: 
locală FC Leeds a terminat la 
litate (1—1) cu FC Valencia. Ret 
va avea loc la 16 februarie la 
lencia.

West Ham United, deținăto, 
„Cupei cupelor” la fotbal, a în 
cu 5—1 pe Cardiff City, calificînd 
în finala „Uupei Angliei“.

Campionatele europene 
de patinaj artistic

BRATISLAVA, 3 (Agerpres). —
După cum s-a mai anunțat, primul 

titlu european la patinaj artistic a fost 
decernat cuplului sovietic Ludmila Be
lousova—Olog Protopopov învingători în 
proba de perechi, lată clasamentul final 
al probei: I. Belousova—Protopopov 
(U.R.S.S.) 316,4 puncte* 2. Juk—Go
relik (U.R.S.S.) 307.8 puncte; 3.
Glockhuber—Danne (R.F. Germană) 
292.2 puncte ; 4. Tarasova—Proskurin
(U.R.S.S.) 291,7 puncte; 5. Muller— 
Dalmer (R.D. Germană) 290.4 puncte.

în proba de dans, după terminarea 
exercițiilor impuse, conduce perechea 
engleză Towler—Ford cu 193.7 puncte, 
urinată de Suddick—Kennerson (Anglia) 
cu 190 puncte și Martin—Gamichon 
(Franța) cu 181.5 puncte.

în proba feminină, după primele trei 
exerciții impuse conduce actuala deți
nătoare a titlului, patinatoarea austriacă 
Regine Heitzer cu 533.2 p. Ea este ur
mată în clasament de Diana Clifton-Beach 
(Anglia) cu 507,1 p, de concurenta fran
ceză Nicole Hassler cu 499.1 p și de 
englezoaica Sallv-Ann Stapleford. La 

ora cînd închidem ediția, se deUășoară 
exercițiile libere pentru bărbați.

PRIMUL CRITERIU 
EUROPEAN DE ATLETISM 

ÎN SALA

în noiembrie, la Copen
haga, s-a stabilit organiza
rea primului criteriu euro
pean de atletism pe teren 
acoperit. Competiția chiar 
dacă nu poartă titulatura, 
poate fi considerată un ve
ritabil campionat al Europei 
pe teren acoperit. De faot, 
la 27 martie, în „Westfalen- 
Halle" din Dortmund își dă 
întîlnire „elita" atletismului 
de pe continent. Pînă acum 
s-au înscris atieți din nu 
mai puțin de 24 de țări, dar 
lista de înscrieri rămîne 
deschisă pină la 10 martie, 
așa că se contează pe o par
ticipare și mai masivă To
tuși, competiția nu va putea 
depăși numărul atlețiîor 
care se vor întrece la „eu
ropenele" din auniist-sep- 
tembrie do Ia Budapesta, 
deoarece ta „Criteriul" de 
la Dortmund, participarea 
pe probe este limitată. Con
form regulamentului, la fie
care probă poate participa

un singur atlet dintr-o țară, 
excepție făcînd acei care fi
gurează pe listele celor mai 
buni 20 de performeri euro
peni ai anului. Desiqur, la 
unele probe numărul par-

BANNISTER : SÎNT DEA- 
JUNS 3-4 SAPTÂMÎNI 

DE ACLIMATIZARE

Multe discuții se poartă 
în jurul Olimpiadei din

dacă aceștia se vor prezenta 
la întrecerile Olimpiadei din 
Mexic după o perioadă de 
aclimatizare la mare alti
tudine. Specialiștii englezi 
apreciază că pentru o buna

Dc pc toate meridianele
ticipanților va fi mare si de 
aceea vor fi necesare și 
eliminatorii. Problema nu 
este cîtuși de puțin simplă 
deoarece concursul se des
fășoară într-o singură zi, 
fapt care aglomerează în 
mod simțitor programul. Eli
minatoriile vor avea Ioc 
dimineața, iar finalele dnpă- 
amiază si seara Probele de 
alergări se vor desfășura pe 
podiumul fn circuit care are 
o lungime de 160 m. Pro
gramul a fost alcătuit în 
funcție de probele cele mai 
obișnuite pentru concursu
rile de sală. Pentru bărbați 
sint programate 13 probe, 
iar pentru femei 8.

Mexic. Pe prim plan se si
tuează, firește, problema 
aclimatizării. Părerile în 
această direcție sînt îmnăr- 
tite... Unii susțin că pentru 
a se aclimatiza cu marea 
altitudine de aici sportiv-i 
au nevoie de o perioadă 
lunqă, alții că și o perioadă 
scurtă este suficientă.

Să vedem ce părere are 
consilierul britanic de cer
cetări sportive, al cărui pre
ședinte este fostul atlet Ro
ger Bannister, doctor în me
dicină.

în comunicatul consiliului 
«e arată că altitudinea de 
peste 2 000 m nu va avea 
efecte dăunătoare asupra 
organismului sportivilor.

aclimatizare sînt necesare 
doar 3—4 săptămîni...

UN INTERESANT 
CLASAMENT

Revista sovietică „Sport 
Za Rubejom" publică cla
samentele sale, pe anul 
1965, la lupte libere și cla
sice. La lupte libere pe 
primul loc se află luptătorii 
iranieni, care au participat 
la „mondialele" de la Man
chester cu echipa olimpică, 
demonstrînd o bună formă 
și revenind fn fruntea ie
rarhiei mondiale ia acest 
sport după o întrerupere 
de 4 ani. La hmte clasice, 
luptătorii sovietici și-au în
tărit foarte mult pozițiile

fată de ceilalți ani întrccînd 
pe următoarea clasată, Po
lonia, cu 31 de puncte. 
Echipa de lupte libere a 
României ocupă locul 9, iar 
luptătorii de „clasice" se 
află pe locul 5, întrecînd 
țări cu tradiție în acest 
sport ca Turcia, Iran, R.F.G., 
Suedia, Finlanda ș.a.

Iată mai jos clasamentele 
respective :

LUPTE CLASICE: 1.
U.R.S.S. 49 p, 2. Polonia 
18 p, 3. Bulgaria 17 p, 4. 
Ungaria 11 p, 5. ROMÂNIA 
11 p, 6. R.F.G. 10 p, 7. Ceho
slovacia 10 p, 8. Turcia 9 p, 
9. Finlanda 9 p, 10. Suedia
8.5 p, 11 Japonia 7.5 p, 12. 
Iugoslavia 7.5 p, 13. R.D.G. 
6 p, 14. Belgia 1 p.

LUPTE LIBERE: 1. Iran
33.5 p, 2. U.R.S.S. 26,5 p, 
3. Bulgaria 26 p, 4. Japonia 
23 p, 5. Turcia 22,5 p, 6. 
Polonia 6,5 p, 7. Ungaria
6.5 p, 8. S.U.A. 5,5 p, 9. 
ROMÂNIA 5 p, 10. R.F.G.
4.5 p, 11. Elveția 3 p, 12. 
Cehoslovacia 3 p, 13. Iugo
slavia 3 p. 14. Suedia 2,5 p, 
15, India 2,5 p, 16. Grecia 
2 p.
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