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DUMINICA FOTBAL 
IN CAPITALA

I
DINAMO— 

TEHNOMETAL

In cadrul pregătirilor 
pe care le face în ve
derea returului, echipa 
Dinamo București sus
ține mîine, începînd de 
la ora 11, un meci ami
cal cu formația Tehno-' 
metal. Meciul va avea 
loc pe stadionul Dina
mo.
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Citiți In pag, a 2-a articolul semnat 
de lector universitar DINU GRÂNESCU

RAPID —
METALURGISTUL

II
Rapldiștii continuă se

ria meciurilor amicale 
jucînd mîlne dimineață 
de la ora 10,30, cu Me
talurgistul. Partida se 
va desfășura pe stadio
nul Giulești.

i
SESIUNE DE REFE
RATE Șl COMUNI

CĂRI

l
Clubul sportiv Steaua 

organizează luni cea de 
a II-a sesiune de refe
rate și comunicări ale 
antrenorilor, în proble
me de cultură fizică șl 
sport. Lucrările sesiu
nii se vor desfășura în 
sala „6 Martie" a Casei 
Centrale a Armatei.

1 însemnări după al 28-lea | IN DISCUȚIE

I

VIE ACTIVITATE 
LA BOX

Clubul Rapid organi
zează azi, de la ora 18. 
în sala Giulești, o reu
niune de box dotată cu 
„Cupa 16 Februarie". 
Si-au anunțat participa
rea pugiliști fruntași 
de la cluburile Metalul, 
Voința, Școlarul și Ra
pid.

★
Duminică dimineață

— o nouă reuniune pu- 
gilistică. De data aceas
ta, ringul va fi instalat 
în sala Dinamo. Se vor 
disputa 9 meciuri de 
juniori și 7 de seniori. 
Din programul galei 
spicuim următoarele 
partide : D. Miron — C. 
Georgescu ; I. Militarii
— P. Gheorghe ; I. Ma
rin — N. Sirnion ; D. 
Ghizdavu — N. Enciu ; 
I. Iordache — M. Cons
tantinescu. Reuniunea 
va începe la ora 10.

CURS DE NATATIE 
PENTRU COPII

I

Școala sportivă de e- 
levi nr. 2 organizează, 
începînd de luni 7 fe
bruarie, un curs de ini
țiere în natație pentru 
preșcolari (4—7 ani). 
Cursul se va desfășura 
la bazinul acoperit din 
str. Traian nr. 165, ra
ionul „23 August" și va 
fi asigurat de antrenori 
(Al. Satmari) și profe
sori de specialitate (Ar 
Popescu, maestru al 
sportului, Gertrude Că- 
pățînă și Al. Schmalt-
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Beverwijk" I CALITATEA MATERIALELOR

In marea sală a teatrului „Kennemer" din Bever- 
wijk, Alexandra Nicolau calculează în fafa tablei 

de șah o mutare decisivă
Foto: ANP — Amsterdam

Pe harta economică a 
continentului, Bevenvijk 
este notat ca un centru 
important al industriei si
derurgice olandeze. Pe cea 
a șahului, acest nume de
vine sinonim cu o fru- 

moașă tradiție. De fapt, 
aici noțiunile acestea, 
atit de diferite, converg. 
De ani, otelăriile din Be
venvijk obișnuiesc să 
marcheze fiecare început 
de nou calendar cu un 
festival șahist ce a căpă
tat, de la edifie la ediție, 
tot mai multă anvergură. 
Acum, ciad întrecerile în

de 
fn- 

cheiat, apare ca deosebit 
de pregnant rolul de „des
chizător. de pîrtieu în 
noul sezon șahist, pe ca- 
re-l joacă orașul olandez. 
Prin valoarea deosebită 
a participau iilor, prin in
teresul pe care-l stirnește 
în lumea sportivă, Bever- 
wijk-ul reprezintă primul

cel de al 28-lea turneu 
la Beverwijk s-au

CLASAMENTE

Din viața secțiilor

CINE GREȘEȘTE — PLATEȘEE!...
• Pe marginea comportării echipei feminine de volei C.S.M. 
Sibiu • De la promisiunea unei ascensiuni la... amenințarea 
„lanternei" • început de reviriment : retrospective autocritice 

reînvie disciplina, stimulează
Echipă fruntașa a voleiului nostru 

feminin, C.S.M. Sibiu și-a atras nu o- 
dată, în ultimii ani, binemeritate 
laude pentru jocul său modern și re
zultatele superioare obținute, pentru 
certele perspective de progres etalate 
dim 1961 încoace. Era normal, deci, 
ca în ediția 1965—66 a campionatului 
republican formația sibiană să marche
ze în continuare o creștere valorică. 
Așteptările au fost însă infirmate, 
trucît lucrurile s-au petrecut exact 
vers, stîrnind firească nedumerire 
chiar îngrijorare . . .

C.S.M. Sibiu (ou șase înfrîngeri
nouă meciuri, setaveraj 15:20) a termi
nat turul campionatului — seria I pe 
locul 7,1a egalitate de puncte cu ocu
pantele locurilor 8 și 9, adică bine 
de tot în. .. raza „lanternei*. Iar a- 
ceasta. fără să se poată spune că în
trecerea a fost „tare", că sibiencele au 
avut de făcut față unor comportări... 
explozive din partea celorlalte compe
titoare... Ce s-a întîmplat atunci ou

rn- 
in-

Și

pregătirile pentru retur
C.S.M. ? De ce derută, jocuri slabe ? 
Nimic din ce știam despre C.S.M. nu 
justifica o astfel de situație. Dim- 
potrivă, exiistaiu premise pentru o cu 
totul altfel de comportare. In primul 
rînd cum spuneam, jocul superior dn 
anii trecuți. Apoi, antrenorul echipei, 
prof. Gh. Bodescu, este unul dintre ce* 
mai bine pregătiți de care dispune vn 
Ierul ro-mânesc. Lotul de 12 jucătoare 
îmbină armonios experiența avansată 
(Fleșeriu, Bittay, Constantinescu) cu 
valorile medii (Welther, Vulcu, Len- 
gheriu) și ou talentele mai tinere, în 
stadiu avansat al procesului de creș
tere (Vamoșiu, Herman, Rech, pri
mele două în evidență pentru loturile 
reprezentative). Media de vîrstă era 
bună — 22 de ani și 6 luni, iar media 
de înălțime de asemenea apreciabilă — 
170.8 cm. în fine, condițiile de pregă-
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ȘI ECHIPAMENTELOR

FEMININ : NICOLAU 
(România) 8,5 p; K. Io- 
vanovici (Iugoslavia) 8 
p; Karakas (Ungaria) și 
Radzikowska (Polonia)
7.5 p; Vreeken (Olanda)
6.5 p; polihroniade (Ro
mânia) 6 p. Chande 
Silans (Franța) 5,5 p; 
Litmanowicz (Polonia) 
5 p; Malypetrova (Ce
hoslovacia) 4 p; He- 
emskerk (Olanda) 3,5 p; 
Timmer (Olanda) 3 p; 
r. Iovanovlci (Iugosla
via) 1 p.

MASCULIN 
maeștri : 
(U.R..S.S.) 11,5 p; 
(Ungaria) 11 p; 
(Ungaria) 10,5 p; 
(Iugoslavia) 10 p; 
(U.R.S.S.) 8,5 p;
geweg (Olanda) 
Filip (Cehoslovacia) 
p: Van den Berg 
Donner (Olanda) 7 
etc.

Maeștri : GIIIJESCU 
(România) 8,5 p; Ostoici 
(Iugoslavia), Ree (Olan
da) și Vesterinen (Fin
landa) 7 p; Smederevaț 
(Iugoslavia) 6.5 p: Ga- 
prindașvili (U.R.S.S.) 6
p; Jongsma (Olanda) 
5 p: Kramer (Olanda) 
și Waltemathe (R.F.G.)
4.5 p; Sandor (Unga
ria) 4 p; Gereben (El
veția) 3,5 p; Beni (Aus
tria) 2,5 p.

Mari
Polugaevski

Szabo 
Bilek 
Ivkov 

Nei 
Lan- 

p; 
7,5 
Și 
P

8

mare turneu de șah rd a- 
nului, așa cum Ilas- 
tinițs-ul poate fi conside
rat ca fiind cel mai pito-

,resc.
Și este cu atit mai plă-

RADU VOIA

I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

totodată, rămînerile în urmă existente 
domeniu.
aparifia ultimelor articole, am primit o 
răspunsuri și promisiuni din partea unor

Problema nu este nouă. Practica muncii sportive 
a stabilit de multă vreme relația importantă care 
există între calitatea materialelor și echipamen
telor și nivelul performantelor sportive. Ziarul 
nostru a luat de mai multe ori în discuție această 
problemă, oglindind unele succese realizate In 
producția de materiale și echipament sportiv și 
arătînd, 
în acest

De la 
serie de
unități producătoare; ne-au fost comunicate mă
surile luate pentru îmbunătățirea — în continuare 
— a calității materialului și echipamentului sportiv.

Dar, pentru că în această perioadă n-au lipsit 
nici sesizările prin care diferiți sportivi sau ac
tiviști spprtivi își arată nemulțumirea față de 
calitatea unor produse, ne-am propus să reluăm 
discuția noastră despre calitatea materialului și 
echipamentului sportiv.

Unde s-au făcut progrese ? Ce ar mai trebui 
făcut ? Cu aceste întrebări ne continuăm astăzi 
raidul punind, pentru început, în discuție cali
tatea PRODUSELOR TEXTILE.

PE DRUMUL PROTOTIP
- SERIE

La Fabrica de confecții 
și tricotaje București 
există un colectiv de 
specialiști care se ocupă 
de producția echipamen
tului sportiv. Fac lucrul 
acesta din dragoste pen
tru sport, pentru frumos, 
conștienți fiind că munca 
lor se împletește cu cea 
a antrenorilor, a sporti
vilor. A devenit ceva 
obișnuit ca formațiile 
noastre fruntașe (de fot
bal, handbal, volei, na-(Continuare in pag. a 4-a)(Continuare in pag. a 4 a)
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antrenamentele micilor gimnaste pregătite de prof. Anioaneta MihteluDouă imagini de la Foto . P, Lupațcu

La Galați, printre campionii în devenire

tație etc) să primească 
din parlea fabricii proto
tipurile de echipamente 
care, trecute prin „focul* 
luptei competiționale, 
stabilesc — ținînd seama 
de observațiile jucători
lor și analizele labora
toarelor — „parametrii* 
viitoarelor serii de con
fecții sportive.

Atenția cu care se lu
crează aici echipamentul 
sportiv e lăudabilă. Tri
courile dau, totuși, mo
tive de nemulțumire. în 
primul rind, echipamen
tul — cum au recunoscut 
șl specialiștii de la 
F.C.T.B. — „sirigerează". 
Adică, unele culori ies 
la spălat. Se „contopesc* 
pe ploaie și în timpul 
efortului. Inginerul Tra- 
ian Ionescu, care con
duce serviciul tehnic- 
tricotaje, ne-a asigurat 
că în viitor aceste lu
cruri se vor remedia 
prin folosirea unor co- 
loranți mai rezistenți la 
spălare, printr-o legătură 
mai strînsă cu Laborato
rul central coloristic si 
prin introducerea trep
tată a unor mașini noi de 
tricotat direct în culori.

La capitolul „cusături" 
s-a arătat că echipamen
tul sportiv, in urma efor
tului la care e supus, 
cedează la... încheieturi, 
într-un cuvint, ata e 
slabă. Fabrica a luat mai 
multe măsuri în acest 
sens. S-a cerut astfel îm
bunătățirea calității aței 
produsă de Firul roșu- 
Tălmaciu. S-a propus, de 
asemenea, ca eehipamen-

(Continuare in pag. ad-a)



La Școala

sportivă

de elevi

nr. 3

Din viața organizației noastre

i find foarte bine, cînd... nimic!
| Pe marginea plenarei Consiliului regional UCFS Bucureșt

SELECȚIA RIGUROASĂ Șl 0 MUNCĂ Dt INSTRUIRE 
ȘltalCĂ-ÎN CENTRUL ATENȚIEI

Primele antrenamente ale „ate
lierului" de volei, condus de prof. 
Sanda Vasilescu. Participă cei 
mai mici reprezentanți ai școlii — 
elevi din clasele a Vl-a.

De vorbă cu prof. ION NEDELCU, directorul școlii

Din toamna aiuilui trecut școlile spor
tive da elevi mai au o ...soră: școala 
d« elevi nr. 3 din Capitală, a 53-a 
de acest gen din tara noastră.

Despre sistemul de organizare a noii 
țcoli, ca si despre perspectivele ei ne-a 
vorbit, cu prilejul uimi interviu solici
tat zilele, trecute, prof. 10AN NEDELCU. 
directorul acestei instituții de iuvătă- 
nlnc cu profil sportiv.

— Mai tntTi o întrebare <fe... 
fonri: care a fost principalul «ri- 
terin ce a stat la baza înființării 
școlii'11 ,

— Se știe că in Capitală 1st desfă
șoară actiritaten două scoli sportive de 
•Iezi. Eh reunesc pe drumul spre măies
triei sportivă mai bine de 5 000 de elevi. 
Totuși, față de fluxul continuu spre 
aportul de performanță al elevilor bucu- 
reșteni, cele două scoli nu mai puteau 
face față cerințelor. De aici necesitatea 
creării noii scoli sportive de elevi.

— Care va fi sfera de activitate 
a școlii dv. ?

— In principal noi vom lucra cu e- 
levil școlilor generale, profesionale si 
ai liceelor din raioanele V. I. Lenin (pe 
teritoriul căruia de altfel este situată 
și școala: în parcul sportiv din str. dr. 
Staicovici) si N. Bălcescu. In acest fel 
vom degreva într-o bună măsură Școala 
sportiva de elevi nr. 2, care își recruta 
elemente si din aceste raioane.

— Cu ce efectiv ați luat... star
tul ?

— Am plecat la drum cu 21 de grupe 
reprezentind 630 de elevi si eleve cu

prinși în 6 ramuri sportive: atletism, 
gimnastică, natație, baschet, handbal și 
volei. In timp și in funcție de rezulta
tele ce vor fi obținute, efectivul școlii 
va crește. In principiu, în cel de al doi
lea an de activitate vom avea un efec
tiv dublu.

— Ce ne puteți spune despre 
modul cum au fost încadrate „ate
lierele" școlii?

— Forurile de resort ne-an acordat 
tot sprijinul încadrînd pe lingă cele 6 
catedre ale școlii, respectiv cele 21 de 
„ateliere* — corespunzătoare grupelor 
de lucru — antrenori cu o bogată expe
riență, cum este cazul prof. Victor 
Tibacu la baschet, foști sportivi de 
performanță ca profesoarele Erica Ti
riac (handbal), Sanda Vasilescu (volei). 
Lucia Constantinescu (baschet), loan 
Bărbuță (gimnastică), Eleonora Vitan 
(natație) etc. Țin să remarc o caracte
ristică a colectivului nostru de profesori 
și antrenori: tinerețea. Sperăm că acest 
atu va fi foarte important în eficiența 
scolii.

— An trecut mai bine de trei 
luni de la semnarea „actului de 
naștere* al școlii. Ce s-a realizat 
pînă acum?

— In toate cazurile profesorii și an
trenorii noștri au avut în față același 
obiectiv: să se ocupe cu toată atenția 
de selecția elevilor. în acest scop 
ei au asistat la zeci de ore de educa
ție fizică,, urmărind elevii cei mai talen- 
tați, cu o bună constituție fizică, cu 
deprinderi motrice. într-o primă e-

tapă, In octombrie, au fost depis
tați circa 1500 de elevi și eleve. Apoi, 
treptat, o dată cu începerea procesului 
propriu-zis de pregătire, sita a început 
să... cearnă. Am ajuns astfel la efec
tivul pe care vi l-am amintit. 0 se
lecție riguroasă, continuată cu o muncă 
de instruire științifică, folosind din 
plin experiența școlilor de acest gen 
existente — iată de altfel coordonatele 
activității noastre. Selecția, vreau să 
precizez, are un dublu sens: mai întîi 
la carte — in școală nefiind primiți 
decît elevi cu medii de la 8 în sus — 
și apoi în sport.

— 0 ultimă întrebare: pe cînd 
vom putea urmări în întreceri spor
tive oficiale reprezentativele școlii ?

— Unii reprezentanți ai scolii au și 
apărut în activitatea competițională. 
Este vorba de. baschetbaliști, care au 
participat la o întrecere împreună cu 
alte 7 echipe, clasîndu-se pe primul loc. 
In perspectivă imediată: o originală în
trecere între școlarii din raioanele V. I. 
Lenin și N. Bălcescu la gimnastică 
(6 II), volei (13 II) și atletism 
(20 II), dotată cu premii. Un 
bun prilej de depistare a altor elemente 
talentate. Apoi, în martie, școala noas
tră va organiza — la nivelul Capitalei— 
„Cupa de primăvară11 la baschet, hand
bal și volei. Și tot în martie, cu prilejul 
vacanței de primăvară, circa 200 de 
elevi, dintre cei care s-au evidențiat în 
cele două trimestre de activitate, la în
vățătură și în sport, vor pleca în tabere 
la munte.

Mă opresc aici. Nu înainte de a arăta 
că școala, pentru a-și desfășura activi
tatea în condiții optime, a fost înzes
trată cu echipament și material sportiv, 
că elevii noștri au acces pe stadioane 
și în sălile de sport. Intr-un cuvînt, a- 
vem toate condițiile pentru a realiza 
rezultatele așteptate.

interviu luat de TIBERIU STAMA
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Cum era și firesc, la plenara Consiliului regional UCFs București act 
vitatea sportivă de masă a fost multilateral analizată, în darea de seam 
și în discuții fiind — totodală — schițate noile coordonate, mai largi, mr 
îndrăznețe, pe care trebuie să se înscrie în viitor preocuparea pentru ar 
grenarea în practicarea sportului a unui număr cit mai mare de oameni j 
muncii, a întregului tineret.

Fără îndoială că pină acum au fost obținute unele succese, că s-au di 
pus eforturi lăudabile pentru dezvoltarea activității sportive de masă. Sîn 
însă, aceste rezultate la nivelul cerințelor actuale ? După părerea noasti 
— confirmată de exemplele citate și la recenta plenară a Consiliului regii 
nai — progresul înregistrat este mult prea mic și, în orice caz, sub posib 
lități.

Este, de fapt, problema pe care ne-am propus s-o luăm în discuție 1 
aceste rînduri.

Așadar, să amintim cîteva cifre și exemple din activitatea sportivă < 
masă desfășurată în regiunea București.

Și vom începe cu activitatea din școli, făcînd — de la început — su’ 
linierea că, de fapt, participarea elevilor asigură de obicei succesul de m 
bilizare a majorității competițiilor de masă.

Am reținut un exemplu care arată cit de frumoase pot fi rezultate 
cînd se muncește cu pricepere și entuziasm. Consiliul raional UCFS Slob 
zia a organizat, împreună cu secțiunea de învățământ, un campionat raion 
rezervat elevilor din școlile de 8 ani. In loc de alte comentarii, să en 
merăm cîteva „rezultate” : 8500 participant la atletism, 84 echipe de ha 
bal, 42 formații de fotbal...

Am așteptat însă zadarnic un alt exemplu. Participanții au vorbit, 
schimb, despre lipsa de activitate, în această direcție, în raioanele Giurgi 
Călărași, Roșiori, Oltenița, Turnu Măgurele, Alexandria. In concluzie : i 
la foarte bine Ia... nimic ! Iată și consecința : din cei peste 200.000 de ele 
care învață în diferite școli din regiunea București numai 50—60 Ia su 
sînt în prezent angrenați în activități sportive.

Tot eu un exemplu eu putere de convingere au început și discuții 
despre campionatul asociației sportive. Intr-adevăr, la Cetatea Giurg 
campionatul asociației a dominat — putem spune — activitatea sporti1 
de masă. S-au organizat întreceri la atletism, la volei, baschet, handbi 
șah, tenis de masă, reușindti-se cuprinderea în<r-o activitate sportivă co 
tinuă a peste 450 de tineri și tinere. S-au mai dat cîteva exemple ; Știin 
și Confecția Călărași, Unirea, . Energia și Flacăra C.A.P. din raionul 1 
Măgurele, Centrul școlar agricol Vidra etc.

Așa au muncit unii ! Alții au preferat să... stea. Aproape nu ne-a vu* 
să credem că, de exemplu, în raionul Zimnicea (38 de asociații sporti 
cu 8892 membri UCFS) campionatul asociației a fost organizat doar în 
4 asociații. Participarea — 326 de sportivi. Mult mai puțin decît într-o si 
gură asociație, cea de Ia Cetatea Giurgiu despre care am vorbit mai si 
Din păcate, nu este un exemplu izolat. In raionul Titu campionatul as 
ciației a fost, de asemenea, neglijat organizîradu-se numai în 14 din c< 
52 de asociații. Cam la fel stau lucrurile și în raionul Oltenița.

Să tragem linie și să facem bilanțul acestui stil de muncă. In 1! 
campionatul asociației a fost organizat numai in 355 din cele 872 de a.* 
ciații din regiunea București.

Cînd foarte bine, cînd .. nimic ! Tot cu aceste cuvinte am pățea i 
ractenza și activitatea desfășurată pentru buna organizare a concursuri 
și pentru creșterea numărului de purtători ai Insignei de polisport 
Foarte bine în raioanele Oltenița, oraș Giurgiu, Videle, Urziceni, Răcari s 
NIMIC în altă parte. Veți spune, poate, că exagerăm. Ceva tot trebuie 
se fi făcut. Se cuvin, deci, cîteva precizări : in 51 de asociații din raior 
Roșiori de Vede nu a fost pregătit nici un purtător al Insignei de pc 
sportiv. Situație identică în 37 de asociații din raionul Fetești, în 30 <
raionul Drăgănești, în 29 din raionul Giurgiu, în 24 din raionul Lehliu, 
21 din raionul Tr. Măgurele. Și acum un total edificator : în 369 de a 
ciații sportive din regiune nici un purtător al Insignei !

Ne vom opri aci cu exemplele. Sînt — credem — suficiente pentru a 
liefa atît rămînerile în urmă cît și soluțiile pentru schimbarea aces 
stări de lucruri. Totul pornește de la stilul de muncă al unora din orj 
aefe și organizațiile UCFS din această regiune. Există, după cum am i 
zut, oameni pasionați, pricepuți, care știu și — mai ales — vor să mi 
ceașcă. Există însă și altfel de oameni earc fac treabă de mintuială, 
suprafață. Este inadmisibil ca principalele forme ale activității sportive 
masă (campionatul asociației, Insigna de polisportiv, „duminicile cultur 
sportive", competițiile școlare etc) să fie total neglijate în majoritatea 
ioanelor. Ce fac activiștii consiliilor raionale UCFS și cei ai consiliilor a^ 
ciațiilor sportive ? In activitatea acestora în domeniul muncii de dezvolt: 
a sportului de masă nu poate fi motivată nici măcar de preocuparea p< 
tru activitatea de performanță deoarece, după cum se știe, raioanele 
giunii București aduc — cu foarte rare excepții — o extrem de slabă o 
tribuție la depistarea și pregătirea sportivilor talentați, la creșterea p 
formanțelor sportive.

Iată și cauzele reale care au generat, după părerea noastră, acea 
curbă de la foarte bine la... nimic, evidentă în sportul din regiunea Bu 
rești :

— inactivitatea majorității consiliilor asociațiilor sportive care s 
obișnuit să muncească de mîntuială, considerînd că dacă au organi 
două-trei competiții pe an și-au îndeplinit sarcinile ;

— un mare număr de profesori de educație fizică nu aduc contri* 
ția așteptată la dezvoltarea activității sportive de masă (numai în raio 
Giurgiu sînt 19 cadre de specialiști) ;

— se face mult prea puțin pentru răspîndirea sportului și pentru 
nizarea acestuia — prin forme larg accesibile — în întreprinderi și, .1 
ales, în cooperativele agricole de producție ;

— controlul muncii activului raional poartă în general amprenta 1 
malismului si este încă departe de nivelul cerințelor ;

— consiliile asociațiilor sportive și consiliile raionale UCFS n-au 1 
analizate din timp și nu s-au luat cu operativitate măsurile organizate] 
corespunzătoare ;

— experiența bună a unor asociații, a unor activiști sportivi nu a 1 
generalizată.

De aici, desigur, direcțiile spre care consiliul regional UCFS Bucure 
va trebui să-și îndrepte, mai eficient, mai organizat, preocupările, per 
ca — folosind condițiile materiale existente și angrenînd pe toți activ 
sportivi, profesorii de educație fizică, instructorii sportivi — aetivita 
sportivă de masă din regiunea București, să cunoască în viitor succese 
măsura posibilităților și la nivelul cerințelor actuale.

DAN GÎRLEȘTEANI

Vacantă studențească 1966!
De la 5 februarie, pentru o perioadă 

de 10 zile, studenții din patria noastră 
vor intra în vacanța de iarnă. 0 etapă 
de odihnă binevenită după un semestru 
de activitate laborioasă și o sesiune de 
examene încheiată în cele mai multe 
cazuri, desigur, cu note și calificative 
bune și foarte bune.

Cum își vor petrece studenții noștri 
vacanța de iarnă ?.

In majoritatea cazurilor, participind 
la numeroase activități cui turul-spor
tive, cu caracter recreativ. Fiindcă, în 
organizarea acțiunilor multiple din va- 
vanță, principiul odihnei active pri
mează, el este aplicat și răspândit la 
nivelul fiecărui centru universitar r al 
fiecărui institut sau facultate.

Așadar vacanța studențească de iarnă 
va însemna, activitate, mișcare.

In cazul sportului, vacanța de iarnă 
va coincide cri o suită de concursuri de 
șah, tenis de masă, baschet, handbal 
și volei, în unele centre universitare 
tub forma unor competiții care au că
pătat o adevărată tradiție, iar acolo 
unde condițiile oferă un cadru adecvat, 
fără îndoială, întreceri de schi.

De fapt, schiul își are o pondere apre
ciabilă iti această vacanță. Pentru stu
denții. cu cele mai frumoase rezultate la 
învățătură și in activitatea sporivă (mai 
bine de 3 500 de tineri și tinere, re- 
prezentînd toate centrele universitare), 
Ministerul învățănuntului și Comitetul 
executiv al U.A.S.R. au rezervat o se- 
lia ds cabane la munte, în liucegi și

Paring, în Ceahlău și Ciucaș, în Făgă
raș și Apuseni, în Rodnei și Retezat, 
în Sebeș și Gurghiu, în Cibin etc. 
Acolo, în cadrul vieții de cabană, schiul 
își va avea... porția sa zilnică, sub for
ma unor cursuri de inițiere, pentru în
cepători, a altora de perfecționare în 
cazul avansaților. în ultima zi de ta
bără, studenții vor susține un... exa
men sub forma unor concursuri. „Pro- 
movații^ vor primi diplome și premii 
iar pe brevetul pentru Insigna de poli
sportiv li se va trece norma realizată. 
Este o inițiativă valoroasă menită să 
stimuleze interesul studenților noștri 
fată de un sport atît de frumos, care 
dezvoltă curajul și îndemînarea.

Din programul taberelor studențești 
de iarnă nu vor lipsi bineînțeles nici 
acțiunile cultural-educative. In cadrul 
acestora sînt prevăzute de pildă lecturi 
din operele marilor nosLri scriitori (Sa- 
doveanu, Rebreanu, Arghezi ș.a.), seri 
muzicale, recenzii de cărți și filme, pre
zentarea istoricului așezărilor celor mai 
apropiate de cabana respectivă, jocuri 
de tabără și desigur nelipsitele con
cursuri „Cine știe ctșfigă1* pe teme 
sportive.

Institutul nostru și-a fixat pentru 
această vacanță de iarnă două obiective 
de tabără: Cota 1 501) (Felea cu brazi) 
și Poiana Secuilor. Selecția studenți
lor pentru aceste tabere a fost făcută 
din vreme (după criteriul amintit mai 
sus), listele pârtiei punților au fost afi
șate, studenților li s-a dat echipamentul

Predeal 1966... Și în acest an frumoasa stațiune de pe valea 
dențești. Aidoma celor din fotografia noastră, stu denții își 
de inițiere în sportul nr. 1 al sezonului de iarnă — schiul...

Prahovei va găzdui numeroase tabere st 
vor dedica în principal activitatea

și mate.riulul necesar. Mai mult, fie
care asistent a stat de vorbă cu stu- 
denții din cadrul facultății de care răs
punde, dîndu-le o serie de îndrumări 
practice concrete, se înțelege foarte utile 
— mai ales pentru cei care n-au mai 
luat parte La asemenea acțiuni — în 
activitatea ce urmează să o desfășoare 
în zilele de tabără.

De asemenea, colectivul catedrei de

educație fizică (în colaborare cu comi
tetul U.T.C. și Asociația studenților) a 
întocmit un program amănunțit de ta
bără, variat și atractiv.

Cu alte cuvinte, ne-am pregătit cu 
toată atenția pentru ca studenții insti
tutului nostru să se simtă cît mai bine 
în vacanță, să se întoarcă cu puteri 
sporite, gata să ia pieptiș un nou se
mestru de muncă, de învățătură. Nu

led iii

Foto: T. Roibu
încape nici o îndoială că și coi 
noștri de la celelalte institute și fc 
tăți din Capitală și din țară au 
nifestat aceeași preocupare pentru 
crea studenților lor condiții optime 
petrecere a vacanței.

DINU GRANESC 
lector universitar, Institutul 

construcții din București



Reportajul nostru

La Galați, 
printre campionii în devenire
In orașul nostru se face din ce în ce 

mai simțită grija pentru creșterea ce
lor mai mici sportivi. In toamna aceas
ta, organele și organizațiile UCFS lo
cale au trecut la un vast plan de pregă
tire a elementelor de perspectivă, pu- 
nînd accent, cum e și firesc, pe sportu
rile care în această privință ba
teau pasul pe loc. Era vor
ba de gimnastică, atletism și natație, 
sporturi ce se cuveneau aduse, deocam
dată, cel puțin la nivelul handbalului, 
voleiului sau baschetului, în care se ob
ținuseră unele succese frumoase pe plan 
regional. De aceste preocupări ne-am 
dat seama făcînd o vizită la diferite cen
tre de inițiere și pregătire pentru co
pii și J'tineret.

ia Poiana Brașov și Mogoșa, 
mportante concursuri de schi
POIANA BRAȘOV GĂZDUIEȘTE 

AZI ȘI MÎINE importante întreceri de 
chi programate în cadrul tradiționa- 
ului concurs dotat cu „Cupa Poiana 
Jrașov". Competiția, organizată de co- 
nisia de specialitate a regiunii Bra- 
ov, cuprinde probe de slalom special 
i slalom uriaș, fond (curse individua- 
e și ștafete) și sărituri de la tram- 
lulină.

O ALTA INTERESANTĂ COMPE
TIȚIE se dispută la Mogoșa unde 
chiorii din regiunile Maramureș, Mu- 
eș-Autonomă Maghiară, Suceava și 
Crișana se întrec pentru „Cupa Mo- 
<oșa“. De remarcat că participanții 
ror folosi pentru prima dată schi- 
iftul (lungime 400 m), amenajat în 
iceastă iarnă.

LA BORȘA A AVUT LOC DE 
3URÎND un concurs organizat pentru 
itudenții Institutului pedagogic din 
lluj — facultatea de educat fizi- 
:ă. Cîștigătorii probelor : fond băieți: 
). Sturza ; fond fete : Albina Gotea ; 
lalom băieți : Ion Giubelan ; slalom 
ete; Sofia Molnar. (V. POPOVICI- 
:dresp.).

PE PÎRTIA DE LA SÎNCRAI, aso- 
iația sportivă Comerțul din Tg. Mu- 
eș, a organizat a III-a ediție a „Cu
lei Comerțul". Cîștigătorii probelor : 
?OND, fetițe : Ema Cherteș (Corner
ul); băieți: Ștefan Baitoș (Comerțul); 
uniori : I. Szabo (Comerțul); SLA- 
,OM SPECIAL, fetițe: A. Orban 
Odorhei); juniori : Ștefan Senchirai 
Știința); junioare: Cătălina Citoc 
Știința); SLALOM URIAȘ, juniori: 
1. Wild (Comerțul) și M. Vas (Știin- 
a). Cupa a fost cîștigată de schiorii 
sociației organizatoare, care au tota- 
izat 39 p. Pe locurile următoare s-au 
lasat : Știința Tg. Mureș, Sanitarul 
'g. Mureș, selecționata Odorhei. înv. 
molar Tg. Mureș și Industria sîrmii 
lîmpia Turzii. (C. ALBU-coresp.).

CAMPIONATUL ORAȘULUI 
ÎÎRLAD s-a desfășurat pe dealul Țu
guiatul și a dat următorii cîștigători: 
'OND, seniori (8 km): Eugen Vasi- 
ache ;■ juniori (3 km): P. Carabăț, 
unioare (2 km): Elena Mihăilescu, 
oți de la A. S. Voința. (E. SOLOMON 
oresp.).

ia mai puțin de două ore de urcuș din stafia Predeal, turistului i se 
deschide în fata o splendidă poiană în mijlocul căreia îl așteaptă o 
cabană primitoare - Gîrbova. Loc minunat de recreare, de practicare 

a sporturilor de iarnă

Foto ; Aurel Neagu

Primul popas — la bazinul de înot. 
Aci, aproape în permanență dom
nește o vie activitate — 70 de 

copii, 
sportiv orășenesc, deprind meșteșugul 
înotului de la profesorul D. Mititelu și de 
la asistenta lui, profesoara Rodica Gorciu. 
Pe lîngă cunoștințe temeinice de specia
litate trebuie să ai multă răbdare pen
tru a face față... exuberanței micilor 
înotători. Dar, amîndoi sînt buni peda
gogi și știu cum să vorbească cu co
piii pentru a-i convinge că înotul în
cepe cu o cît mai perfectă pregătire 
pe uscat. Nimeni nu „scapă" de exer
cițiile specifice de gimnastică, precum 
și de învățarea pe uscat a mișcărilor de 
brațe și picioare, corespunzătoare pro
cedeelor principale de înot. De-abia după 
aceea micii ucenici dau „examenul a- 
pei“, învățînd temeinic principiile res-

o adevărată pepinieră a Clubului

pirației înotătorului și, apoi, deslușind 
tainele diferitelor stiluri. Munca entu
ziastă dusă de cei doi profesori de-a 
lungul mai multor luni s-a concretizat 
într-o suită de mici performanțe obținu
te de cei mai buni elevi : Gelu Onose 
(10 ani) a devenit campion regional la 
categoria copii „C“; Dan Ungureanu a 
obținut locul IV la campionatul repu
blican de copii, realizînd timpul de 
1:25,0 la proba de 100 m delfin (rezul
tat plin de perspective); Mariana Bir 
san a ocupat locul III la campionatul 
pentru copii și s-a clasat pe locul se
cund la „Cupa speranțelor". Promițătoa
re sînt rezultatele înregistrate de e- 
levii G. Mihalcea, N. Bucatinschi, E 
Hemp dl, Silvia Ungureanu, Stela Gher- 
gheli, Ânica Manafu ș.a. Profesorul Mi- 
titelu este destul de mulțumit de „re
colta^ de pînă acum, care se datorește 
și sprijinului substanțial primit din par 
tea școlilor din localitate. El are o sin
gură nemulțumire, aceea că nu găsește 
și la Liceul nr. 3 — unde ar avea cîți- 
va copii foarte apți pentru natație — 

-■ același sprijinaceeași înțelegere.

pentru 
activi-
4. In

PATINAJ VITEZA: Cifre concludente
După £inalele

știe că patinatorii de viteză sînt 
la discreția... capriciilor vremii.

Se 
încă 
Și cum în ultimii ani iernile au fost 
blînde, viteziștii noștri s-au bucurat de 
puține zile în care au putut să se an
treneze pe gheață. De aceea, ei și-au 
continuat pregătirile pe... uscat. In a- 
semenea condiții progresele nu pot fi 
prea mari și totuși, în pofida timpului 
nefavorabil și a unor greutăți (lipsă 
de concursuri, material sportiv etc), pa
tinatorii noștri au realizat de la sezonul 
trecut și pînă acum un progres remar
cabil. Explicația ne-au furnizat-o o se
rie de tehnicieni și de sportivi cu care 
am stat de vorbă.

ERNEST ULRICH, 
campioane absolute a 
cher (care a reușit 
pe Eva Farcaș, 
titlu timp de 9 ani): 
cele mai bune performanțe obținute 
pînă acum pe pistele din țara noastră 
la probele 1000, 1500 si 3000 m da
torită faptului că ne-am gîndit și am 
luat măsuri de pregătire încă din tim
pul verii. Crista a rulat pe bicicletă, a 
jucat handbal și baschet, a concurat 
la crosuri iar cînd a dat frigul și nu 
am avut gheață la Tușnad, am urcat 
la lacul sf. Ana, unde am exersat ore 
întregi*.

EM ILIAN PAPUC, campion absolut: 
„In afară de diferitele jocuri și con
cursuri de atletism la care am partici
pat în zilele călduroase, m-a ajutat 
foarte mult patinoarul artificial „23 Au
gust* din Capitală, pe care am făcut 
zilnic antrenamente, pînă la plecarea la 
Tușnad*.

FLORIN GÂMULEA, antrenor fede
ral: „Rezultatele, țirtînd seama de slaba 
calitate a gheții pe care s-a alergat, 
sînt foarte bune, ceea ce denotă că pa
tinatorii noștri fruntași s-au pregătit 
cu mai multă seriozitate pentru actua
lul sezon.' Merită felicitări instructorii 
și antrenorii din Brașov, Cluj, Tg, Mu

campionatelor
reș și M. Ciuc pentru felul în care 
reușit să-și prezinte elevii la finala 
țară a campionatelor republicane.

Și pentru a întregi cele de mai sus, 
vom da cuvîntul rezultatelor obținute de

an

campionii ediției trecute și actualii de
ținători ai titlurilor. înainte de a trece 
Ia compararea rezultatelor 
menționăm că și uncie 
obținute pe aceeași 
gheața lacului Ciucaș 
condiții asemănătoare.

Centrul de antrenament 
gimnastică își desfășoară 
tatea în sala Liceului nr. . 

timpul concursurilor de selecție care s-au 
ținut în octombrie 1965, profesoarele Hel
ga Bîrsan și Antoaneta Mititelu au a- 
vut de lucru, nu glumă ! Prin fața lor 
au trecut peste 400 de concurente, mul
te dintre ele cu calități specifice a- 
cestei discipline. 40 dintre candidat^ au 
corespuns exigenței profesoarelor și ele 
lucrează acum în două grupe, după gra
dul de pregătire demonstrat la... înscrie
re. „in prezent — ne spunea una din
tre profesoare — pregătirea elevelor 
noastre constă în dezvoltarea forței și 
îndemînării, în elemente de gimnastică 
acrobatică și, în același timp, în învă
țarea exercițiilor liber alese. Pentru că 
activitatea să fie mai atractivă organi
zăm periodic concursuri dotate cu diver
se premii". Și la acest centru elemente
le talentate nu lipsesc. Dintre ele am 
notat pe Carmen Sofian (clasa a II-a), 
Adriana Manoliu (cl. a II-a), f“ 
Circiumaru (cl. a III-a), Rodica 
(cl. a III-a), Liliana Gheorghiu 
IV-a) etc.

Tatiana 
Bran 

(cl. a

respective 
și altele au fost 
pistă și anume 
din Tușnad, în

stabi-In sala Constructorul s-a _ __
lit, deocamdată—pe timpul iernii— 
centrul de atletism. „Catedra" de 

este formată din profesorii A. Din- 
I. Mușat, F. Fedulov și Rozalia Din- 
Foarte semnificativ este marele nu- 

elevi care au fost prezența

antrenorul tinerei 
țării Crista Tra
să o depășească 

deținătoarea acestui 
„Crista a realizat

SENIOARE 1965 1966

500 m Eva Farcaș 55,7 sec. Crista Tracher 54,3 sec.
1000 m’ Eva Farcaș 1:55,5 Crista Tracher 1:52,9
1500 m Crista Tracher 2:58,0 Crista Irachcr 2:55,0
3000 m Eva Farcaș 6:25,6 Crista Tracher 6:12,9

SENIORI

500 m Dan Lăzărescu 48,1 sec. Viorcl Tomescu 47,2 see
1500 m Viorcl Toriiescu 2:35,9 Emil iani Papuc 2:32,5
5000 m Carol Komjatszegi 9:25,3 Emil iani Papuc 9:05,9

10000 m Carol Komjatszegi 19:49,6 Emili an Papuc 18:49.7

După cum se poate constata, cifrele 
indică un progres evident. .Dacă vite- 
ziștii noștri vor continua să se pregă
tească temeinic, sîntem convinși că ci 
vor îmbunătăți aceste performanțe.

Nu putem încheia fără a menționa, 
că arbitrajul a fost bun, iar organizarea 
excelentă, fapt pentru care conducerea 
stațiunii Tușnad și Casa de cultură din 
localitate merită toate laudele.

Rezultate bune în
de la trimisul 
de a X-a edi-

TUȘNAD (prin telefon 
nostru). — Ajunsă la cea 
ție, „Cupa Dinamo“ s-a desfășurat joi 
în localitate cu participarea unor vite- 
ziști din București, Cluj, Brașov, Tg 
Mureș. Timpul favorabil a permis reali
zarea unor performanțe bune, d intra 
care unele constituie recorduri ale pistei 
din Tușnad. Autorii acestor bune rezul 
tate sînt Crista Tracher (Dinamo Bra
șov), la senioare: 500m — 53,7 sec. și 
1500 m — 3:01,8 și lloria Timiș 
(Știința Cluj) la juniori cat. I : 500 — 
50,1 sec. și 3 000 — 5:51,2.

Iată cîștigătorii probelor: senioarei 
500 m și 1 500 m Crista Tracher (Dina
mo Brașov) 53,7 sec și, respectiv, 
3:01,8 ; seniori: 500 m și 5 000 m An-

77 Cupa Dinamo"
drei Okoș (Dinamo Brașov) 47,9 
și 9:27,3 ; juniori cat. T: 500 
3 000 m Hori a Timiș (Știința Cluj) 
50,1 sec. și 5:51,2 ; junioare cat. 1 : 
500 m și 1 500 m Eleonora Laurențiu 
(Știința Cluj) 57,5 sec. și 3:08,2 ; ju
niori cat. II: 500 m și 1500 m Ale
xandru Boier (Știința Cluj) 55,1 sec. 
și 2:54,1 ; junioare cat. II: 500 ni și 
1 000 m Aneliese Ștefani (Dinamo Bra
șov) 61,4 sec. și 2:10,1 ; juniori 13—14 
ani: 300 m : L. Căplescu (Dinamo Bra
șov) 35,7 sec., 1 000 m: Francisc Szabo 
(C.S.M. Cluj) 1:59,7; junioare 13—14 
ani: 100 m și 300 m Rodica Nimerea
lă (Dinamo București) 14,7 și 39,9 
sec.

sec. 
m și

TRAIAN IOANIȚESCU

PRO
Azi este ultima zi în care mai puteți 

ompleta și depune buletinele PRO
NOSPORT pentru concursurile de 
aîine.

• Iată acum programul concursuri- 
or A 7 și B 7 de duminică 13 februa- 
ie 1966 :

I. Napoli — Bologna
II. Atalanta — Brescia

III. Cagliari — Torino
IV. Fiorentina — Catania
V. Internazionale — Roma

VI. Juventus — Varese
VII. Lazio — Foggia
7III. Sampdoria — Milan
XI. Alessandria — Genoa

X. Mantova — Venezia
XI. Palermo — Modena

XII. Pisa — Catanzaro 
Kill. Spal — Lanerossj

N O S P O R T
PRONOSPORT

Premiile concursului Pronosport din 
30.1.1966

CONCURSUL B nr. 5

Premiul excepțional: 1 variantă
a 4.751 lei,

Categoria a IV-a (10 din 12): 2 va
riante a 4.752 lei.

Report la premiul excepțional: 
17.421 Iei.

Premiul excepțional a fost obținut 
de participantul Gălățeanu Mihai din 
Petrila, regiunea Hunedoara.

CONCURSUL A nr. 5

Categoria a II-a: (11 din 12): 1 va
riantă a 39.429 lei.

Categoria a III-a (10 din 12): 46 
variante a 1 285 lei.

Report la categoria 1: 32.858 lei.

LOTO

La tragerea Loto din 4 februarie 
1966, au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

9 83 4 77 90 47 88 3 64 23

Premii suplimentare: 23 66 44
Fond de premii: 612.814 lei.

Tragerea următoare va avea loc 
vineri 11 februarie a. c. la Bucu
rești.

Rubrică redactată de Loto-Rronosport.

aci 
că, 
că. 
măr de 
la selecția din toamnă : 5 000 ! Dintre â- 
ceștia au rămas doar 296 dar și ei sînt 
repartizați pe anumite categorii, după 
calitățile evidențiate : 94 de copii lu
crează într-o grupă unde de pe acum 
se conturează specialitatea iar restul se 
mai află încă într-o formă de pregătire 
generală. Pe de altă parte am constatat 
că antrenamentele 3e desfășoară pe gru
pe apropiate de vîrstă. Din catalogul 
atleților atrag atenția — așa cum ne 
asigură cei patru profesori — cîteva 
nume care se vor înscrie într-un viitor 
destul de apropiat printre fruntașii ju
niorilor. Să facem cunoștință cu aceste 
nume : I. Cimpoieșu, Aurica Rotaru, 
Florentina Hie, M. Zapis, Florentina 
Găină, V. Damache, V. Ganziuc... Cei 
aproape 300 de sîrguincioși elevi ai at
letismului continuă să se pregătească 
de patru ori pe săptămînă în sala Cons
tructorul. Ei sînt însă cu gîndul la luna 
martie, pe la mijlocul căreia sînt liotă- 
rîți să-și continuie pregătirile în aer 
liber, să demonstreze ce au învățat în 
sală,

Desigur, rezultatele muncit acestor pro
fesori care se ocupă de pregătirea ce
lor mal tinere generații de sportivi gă- 
lățeni nu vor sosi bătînd din palme. 
Va mai fi nevoie de multă muncă, de 
multă metodă din partea pedagogilor și, 
în aceeași măsură, de ascultare din par
tea elevilor, pentru a se ajunge la re
zultatul dorit. Sigur este faptul că exis
tă o emulație printre profesorii gălă- 
țeni, în scopul ridicării cît mai multor 
cadre 
cinste 
rii și 
șenesc 
pasiune pentru aducerea sporturilor pă
răsite... pe linia de plutire.

T. SIRIOPOL

tinere, de nădejde, care să facă 
sportului din această parte a ță- 
că, totodată, Clubul sportiv oiă-
Galați dă dovadă de mai multă

Crista Tracher (Dinamo Brașov) campioană absolută la patinaj vitexă 
esle felicitată de către președintele juriului de concurs.



HANDBAL: începe „seria meciurilor decisive

în campionatul republican feminin
Sfîrșitul acestei săptămîni este bogat 

în întîlniri de handbal, care stîrnesc 
un interes deosebit.

Cu multă atenție este urmărită între
cerea echipelor feminine, mai ales lup
ta pentru primele locuri ale clasamen
tului. Motivul este simplu: cu etapa 
de mîine (a 7-a) începe seria meciu
rilor decisive. Astfel, duminică se 
dispută partidele Știința București (în 
prezent pe locul 4) — Rapid (locul 
2) — pasionantul derbi bucureștean 
— și Tractorul (locul 5) — Mureșul 
(locul 3); la 13 februarie: Știința Ti
mișoara (locul 1) — Știința București 
și Mureșul—Rapid, iar în ultima eta
pă în sală — Știința București—Mu
reșul.

„Cupa Sportul popular” continuă cu 
o nouă etapă a fazei intercentre. Din 
cele 6 meciuri programate merită să 
fie subliniate în mod deosebit Lie. 
nr. 2 Brașov — C.S.M.S. Iași (m) și 
S.S.E. nr. 1 — Lie. nr. 2 Iași (f). De 
reținut că după această etapă vor 
cunoscute patru echipe finaliste 
două la juniori și junioare).

fi
(cite

în „Cupa F.R.H.* azi și mîine se 
inaugurează faza intercentre, cu care 
prilej debutează cele două echipe 
bucureștene Progresul (f) și Dinamo 
(m), deținătoarea trofeului. Pentru că 
încă se mai înregistrează cazuri de ne
cunoaștere a regulamentului, găsim ne
cesar să subliniem că:

— în „Gupa Sportul popular*, me
ciurile fiind simple eliminatorii în 
caz de egalitate SE PRELUNGESC,

Elena Hedeșiu. (Rapid) într-o acțiune 
la semicerc 

Cine greșește — plătește!...

iar dacă egalitatea se menține, se 
califica echipa mai tînără (calculul 
vîrstei făcîndu-se in ani, luni și zile 
la sportivii participanți efectiv la 
joc);

— In „Cupa F.R.H.”, unde se dis
pută meciuri tur-retur eliminatorii, în 
caz de egalitate de victorii după două 
partide, NU SE ACORDA PRELUN
GIRI: calificarea se va face după 
următoarele criterii, în ordine: golave
raj prin scădere, golaveraj prin împăr
țire (calculat la fiecare joc separat) 
și echipa mai tînără (vîrsta se calcu
lează în ani, luni și zile pentru spor
tivii folosiți efectiv în cele două me
ciuri).

5 minute cu antrenorul de ciclism 
Mihai Simion

Fiind la Brăila i-ain luat un scurt 
interviu antrenorului MI HAI SIMION 
de la C.S.O. Tînărul antrenor se ocupă 
intens de pregătirea cicliștilor din ora
șul de pe malul Dunării, continuînd 
astfel tradiția antrenorului Virgil Mor- 
mocea. Cîțiva dintre cicliștii săi au și 
fost remarcați. T, Gerea și A. Demidov 
— care-și satisfac stagiul militar — se 
pregătesc acum în cadrul secției de ci
clism a clubului Steaua, iar Ștefan Ru- 
sen a fost selecționat în lotul de juniori.

— Cîți cicliști se află în momentul 
de față în pregătire?

— Exceptindu-l pe Ștefan Rusen care 
a fost chemat pentru cîteva zile in Io» 
tul republican de juniori, am în fiecare 
zi la antrenament 16 cicliști sau mai 
bine spus... viitori cicliști. Vîrsta medie 
este de 16 ani. Selecția am făcut-o fi
nind seama de calitățile fizice ale tine
rilor, de seriozitatea și de... talentul lor.

— Cum ați putut constata dacă este 
sau nu talentat tînărul care și-a mani
festat dorința să activeze în secția de 
ciclism a C.S.O. Brăila/

— In general, pe acești tineri i-am 
urmărit la concursurile cu biciclete de 
oraș și apoi i-am verificat cu prilejul 

' primelor antrenamente și concursuri. In 
I timpul selecției am urmărit, însă, îndeo- 
I sebi dezvoltarea fizică a viitorului ci- 
| clist. Am în secție tineri cu înălțimea 
j de 182 cm (75 kg) — Cristian Tudo- 

ran, 180 cm (76 kg) — Constantin 
Neagu și foarte multi între 172 cm și 
176 și cu o greutate variind între 70 și 
75 kg. Faptul că se află in plină creș
tere — au intre 15 și 17 ani — îmi 
permite să anticipez o și mai armonioa
să dezvoltare fizică a cicliștilor din sec
ția noastră.

ATLETISM. Sala Floreasca II, 
de la ora 16,15: concursul dotat cu 
„Cupa Primăverii”

VOLEI. Sala Institutului Pedago
gic (șoe. Panduri nr. 90), ora 17: 
Rapid — Știința Galați (m) —
meci de verificare

— Ce pregătiri efectuați?
— în luna ianuarie am efectuat 

20 de antrenamente la sală și pe șosea. 
Antrenamentele pe șosea au ca scop a- 
comodarea alergătorilor cu bicicleta și 
mărirea rezistenței, iar cele de la sală 
dezvoltarea fizică multilaterală a tine
rilor rutieri. In luna februarie numărul 
antrenamentelor s-a mărit la 24, iar 
numărul kilometrilor parcurși pe șosea, 
la o ședință de pregătire a crescut la 80.

— Ce vă propuneți să realizați?
— In sezonul ciclist 1966 jni-am 

fixat ca obiectiv cîșligarea unui titlu de 
campion la juniori (Ștefan Rusen) și a 
unui concurs republican. Pentru viito
rul... ceva mai îndepărtat mi-am propus 
să dau lotului olimpic pentru Ciudad 
de Mexico un ciclist la nivelul exigen
țelor acestei întreceri și doi pentru lo
tul de juniori. De asemenea, socotesc 
că sportul cu pedale brăilean — care 
are o puternică tradiție — va fi mai 
bine reprezentat la Jocurile Olimpice 
din anul 1972. Pentru aceasta 'muncim 
intens, folosim din plin și la maximum 
materialul și echipamentul pe care-l a- 
vem, ne înzecim eforturile la antrena
mente și în competiții.

Optimismul antrenorului Mill ai Simion 
este justificat. Ajutat de mai vechi spe
cialiști ai ciclismului din Brăila, de fe
derația de ciclism și de clubul sportiv 
orășenesc, Mihai Simion își va realiza 
cu siguranță angajamentele pe care și 
le-a luat față de iubitorii ciclismului 
prin intermediul ziarului nostru. O ga
ranție fermă este seriozitatea și sîrgu- 
ința cu care muncește.

HRfSTACHE NAUM

UNDE MERGEM?
SCRIMA. Sala Facultății de Ști

ințe Juridice, de la ora 16,80: 
campionatul Capitalei, seniori cate
goria a Il-a (floretă)

HANDBAL. Sala Floreasca, ora 
18: Progresul — S.S.E. Buzău (f) 
în „Cupa F.R.H.”.

MÎINE

ATLETISM. Sala Floreasca II. 
de la ora 8,15: concursul dotat cu 
„Cupa Primăverii”

FOTBAL. Stadion Giulești, ora 
10,30: Rapid — Metalurgistul Bucu
rești; Stadion Dinamo, ora II: Di
namo București — Tehnometal 
București

HANDBAL. Sala Floreasca, ora 
15,40: Progresul — S.S E. Buzău 
(f) — retur, în „Cupa F.R.H.”; ora

ÎNSEMNĂRI DUPĂ Âl
(Urmare din pag. 1)

cut pentru iubitorii de șah din țara 
noastră faptul că tradițiilor Bever- 
wijk-ului vine să li se adauge acum 
una nouă — aceea a participărilor încu
nunate cu succes ale reprezentanților 
României. Pentru a patra oară printre 
fruntașele turneului feminin figurează 
campioana noastră, maestru internațio
nală Alexandra Nicolau și pentru 
a doua oară numele ei este înscris în ria
dul cîștigătoarelor întrecerii. O perfor
manță demnă de invidiat pentru orice mare 
șahistă. Cu și unul trecut, Alexandra 
Nicolau s-a clasat pe primul loc în 
grupa maestrelor șahului și — intere
santă coincidență 1 — ea a lăsat din nou 
tn urmă, pe al doilea loc, pe vechea sa 
rivală, jucătoarea iugoslavă Katia Iova- 
novici. Succesul campioanei noastre este 
completat în acest an de o nouă victo
rie românească, aceea a maestrului in
ternațional Theodor Ghițescu, fost cam
pion al țării, care cîștigă turneul secund 
de la Beverwijk, grupa maeștrilor.

La întoarcerea delegației noastre de 
la Beverzvijk, datele ce le aveam asu
pra desfășurării marii întreceri au fost 
completate cu amănunte noi. Am aflat 
astfel că Alexandra Nicolau a condus 
cu autoritate în clasament de-a lungul 
întregului turneu. Singurul moment în 
care jucătoarea noastră — la lectura 
telegramelor de presă ce ne soseau din 
Olanda — a părut în dificultate, cel 
din runda a 9-a cind Nicolau a rămas 
cu o jumătate de punct în urma ma
ghiarei Eva Karakas dar avea o partidă 
întreruptă, a fost de fapt o „alarmă 
falsă*. Românca avea, la întreruperea 
partidei cu Lanriy lleemskerk, o figură 
în plus și victoria ei nu putea fi pusă 
la îndoială. Avansul campioanei Româ
niei era atît de clar, incit în ultima run
dă ea și-a permis o remiză cu Chaude 
de Silans, în timp ce Karakas era în
vinsă de Iovanovici. într-o partidă de
cisivă pentru locul doi. De altfel, in 

16,45: S.S.E. nr. 1 — Liceul nr. 2 
Iași (f) — în „Cupa Sportul popu
lar”; ora 17,50: Confecția — Voin
ța Odorhei (f); ora 19: Știința —> 
Rapid (f) — în campionat.

NATAȚIE. Bazinul Floreasca., 
ora 9: concurs rezervat seniorilor și 
juniorilor; ora 17: ultimele probe 
din concursul rezervat seniorilor și 
juniorilor

POLO. Bazinul Floreasca, de la 
ora 10,30: jocuri din cadrul etapei 
a IlI-a a campionatului Capitalei 
la copii

VOLEI. Sala Dinamo, ora 11: 
Dinamo — Știința Galați (m), meci 
de verificare

SCRIMA. Sala Facultății de Ști
ințe Juridice, de la ora 9; campio
natul Capitalei, seniori categoria a 
Il-a (spadă).

28-LEA „BEVERWIJK"
avancronicile la turneu s-au putut citi 
în presa olandeză afirmații de felul a- 
cesta : „...Prezența româncei Nicolau 
la Beverwijk rezolva pe loc problema 
învingătoarei”.

Cealaltă reprezentantă a noastră la 
turneu, maestru internațională Elisabeta 
Polihroniade, la prima ei participare 
la festivalul șahist olandez, nu s-a aco
modat cu ritmul întrecerii si a terminat 
cu un rezultat sub posibilitățile sale: 
4 partide cîștigate, 4 remize și 3 în. 
frîngeri.

Foarte valoros este rezultatul lui 
Theodor Ghițescu. Prin victoria sa în 
turneul maeștrilor, fostul nostru cam
pion se califică pentru grupa de mari 
maeștri de la Beverwijk, avînd drept 
de participare la. ediția viitoare. „Tur
neul a fost foarte dîrx disputat, tocmai 
din cauza acestei mize — ne-a declarat 
Ghițescu la întoarcere. Eu am reușit s5 
mă prezint în formă bună și m-am dis
tanțat de restul adversarilor, în finalul 
concursului. Cele mai spectaculoase 
partide ale mele, din cele șapte cîști
gate : cu austriacul Beni și maghiarul 
Sandor". Despre turneul marilor maeștri, 
Ghițescu ne-a mărturisit că a fost im
presionat de forța sovieticului Lev Po- 
lugaevski, care a realizat un scor ne
obișnuit -— 11,5 puncte din 15 posibile 
— ceea ce l-a descurajat pe parcurs 
și pe fostul candidat la titlul mondial, 
iugoslavul Bora Ivkov. Remarcabilă este 
revenirea maghiarului Laszlo Szabo, în 
iertă de zile mari, clasat pe locul doi,

Pom pune punct acestor scurte în
semnări despre ediția 1966 a Bever- 
uiijk-ului, semnalînd că la întreceri —■ 
cele finale — au participat în totalita
tea grupelor nu mai pufin de 160 de 
șahiști și șahiste din diferite țări. Iar 
caracterizarea învingătorilor în principa
lele trei grupe (de turneului n-o putem 
face mai bine decît marele cotidian din 
Amsterdam „De Telegraph” care notează 
în titlul cronicii finale: Polugaevski 
de neînvins — Ghițescu foarte bun — 
Nicolau continuă seria...

(Vrmare din pag. 1)

tire se prezentau sensibil ameliorate 
fată de acelea din anii nrecedenti. Și, 
totuși...

Ce a determinat, însă, această infir
mare a așteptărilor? Pe scurt: lucrul 
necorespunzător cerințelor la antre
namente și o serie de abateri de la 
principialitate, — iată concluzia la 
care am ajuns cu prileiul unei vizite 
la Sibiu.

„Startul” pregătirilor în vederea tu
rului s-a dat la 15 septembrie 1965, 
fără jucătoarele de bază Fleșeriu și 
Bittay care, dînd curs unor „neca
zuri” de ordin subiectiv, au anunțat 
că abandonează echipa. Ulterior însă, 
s-au lăsat convinse de conducerea clu
bului să se întoarcă și revenind, după 
o absență de aproape o lună de la an
trenamente, au fost totuși automat re
introduse în formația primă, cînd nor
mal era ca aceasta să se producă după 
o anumită perioadă de timp, necesară 
ca aceste sportive să se pună la punct 
cu pregătirea. Slăbiciune de neîngă
duit din partea antrenorului, ceea ce 
a generat nemulțumiri în rîndurile ju
cătoarelor, certuri, fărîmițarea colecti
vului în grupulețe. Pe urmă, atmo
sfera de lucru a devenit și mai ne
prielnică prin neînțelegerea de către 
sportive a atenției suplimentare pe care 
antrenorul, în mod firesc, o acorda vo
leibalistelor Vatnoșiu și Herman. Acest 
lucru a fost considerat ca cm act de... 
favoritism, față de cate celelalte spor
tive au luat uneori atitudine fățișă: 
cele două jucătoare nu au fost sufi
cient „jucate” ca să nu se mai remar
ce! . La aceasta adăugăm: o punc
tualitate și o frecvență ca vai de lume 
la ședințele procesului de instruire (în 
80 de antrenamente s-au înregistrat 160 
de absențe’), acte mai mici și mai mari 
de «fflriiiciplură, bombăneli la comenzile 

antrenorului și tîrguieli pentru un re
gim de muncă... mai domol, lucru ade
sea pe sponci, cît mai mult posibil 
„trăgînd de timp”. Toate au fost tre
cute cu vederea, necombătute ferm de 
către antrenor, care — scăpînd „frî- 
nele” din mînă — a ajuns ia un mo
ment dat să se lase influențat de ju
cătoare în stabilirea conținutului, do
zajului antrenamentului, precum și în 
alcătuirea formației! De aici în- 
frîngeri sau, cel mult, victorii chi
nuite. Voleibalistele de Ia C.S.M. Si
biu culegeau ceea ce semănaseră!

Dar, ce-au cules Ie-a trezit, pare-se, 
la realitate. Astăzi, deși rămase iarăși 
fără Livia Fleșeriu (care, ca și Mioara 
Lengheriu, s-ar putea ca din cauze 
de natură familială să nu mai joace), 
voleibalistele vechi, împreună cu cî
teva noi elemente (tinerele Use Ro
mers, Maria Pop și Achima Cloțean) 
alcătuiesc, din nou, ca odinioară, un 
tot omogen, cu suficiente posibilități 
pentru îndreptarea situației. Și sînt pu
ternic unite in eforturile la care le 
îndeamnă spectrul „lanternei”, ame
nințarea retrogradării. Le-am auzit 
vorbind în ședința de analiză de la 
încheierea primei părți a campiona
tului, cumpănindu-și lipsurile cu mult 
simț autocritic și !uîndu-și hotărîte 
angajamente. Și le-am văzut după 
aceea la cîteva antrenamente, în care 
punctualitatea, disciplina, atenția, 
eforturile susținute și-au regăsit pre
țuirea. Dăruire totală, lucru punctat 
des de exprimarea cu amărăciune a 
regretelor: „Dacă ne-am fi antrenat 
de la început așa..." Nu-i nimic, e 
bine și acum. Numai, vorba ceea, „să 
țină”. Pentru aceasta, conducerii clu
bului. biroului secției și antrenorului 
Gh. Bodescu în special ii se reco
mandă grijă sporită în continuare față 
de aspectele educative ale pregătirii, să 
combată toleranța, modul conciliant 
de a trata abaterile de la disciplină. Și 
să dezvolte permanent atît spiritul de 

răspundere individuală al jucătoare
lor pentru munca desfășurată în pro
cesul de instruire, cît și pe acela de 
întrajutorare tovărășească. Să fie pen
tru toate o mîndrie buna pregătire a 
acelora dintre ele care vizează locuri 
în echipa națională (Vamoșiu și Her
man). Iar de la acestea, firesc cerem 
și așteptăm o comportare exemplară, 
conștiinciozitate, sîrguință, răsplătind 
încrederea și plusul de interes ce li se 
acordă.

O cantitate sporită de muncă se cu
vine a fi depusă, desigur, în pregătirea 
lizică, tehnică și tactică menită, de 
asemenea să contribuie la înfăptuirea 
unui salt important în randamentul 
echipei și, în consecință, la obținerea 
victoriilor atît de trebuincioase în 
meciurile din retur. Intensitatea și 
densitatea antrenamentelor s-au mărit. 
După părerea noastră însă, ele încă 
vor trebui să mai crească pentru a 
corespunde întrutotul cerințelor. Din 
punct de vedere fizic, se impune, mai 
cu seamă dezvoltarea substanțială a 
detentei și a vitezei jucătoarelor și, 
în general, ridicarea capacității de 
efort maxim. In ceea ce privește teh
nica și tactica, se cer insistent repe
tate și perfecționate majoritatea ele
mentelor tehnice individuale, din de
fensivă ca și din ofensivă (pasa și lo
vitura de atac executate mai înalt, la 
nivelul apreciabilului gabarit al tră
gătoarelor!); un volum sporit de mun
că trebuie acordat pentru ameliorarea 
autodublajelor și dublajelor (în primul 
rînd la blocaj), a jocuiui în linia de 
fund prin temeinica însușire a siste
mului defensiv cu centrul doi mobil.

Cu acestea, lesne toate de împlinit 
dacă se va munci disciplinat și cu pa
siune, credem că jucătoarele de la 
C.S.M. și antrenorul lor prof. Gh. 
Bodescu vor putea ieși cu fața curată 
din impasul în care se află și ale că
rui pricini nu-s altele decît propriile 
lor greșeli.
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FOTBAL

masă

rotundă

Printre măsurile luate de F.R. Fotbal în vederea începerii returului 

campionatului a fost și aceea a îndrumării secțiilor cu echipe în categoriile 

A, B și C de către antrenorii federali.

Obiectivul principal : ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII JOCULUI echi

pelor noastre prin : promovarea cu curaj a elementelor tinere care să 

corespundă actualelor cerințe și creșterea eficacității (față de prima parte 

a campionatului). Acestea trebuie realizate pe baza modernizării antre

namentului și creării unei atmosfere de muncă și de disciplină în așa 

măsură încît pregătirea să dea rezultate din punct de vedere fizic, tehnic, 
tactic etc.

Pregătirile au început de aproape o lună de zile. Cum au realizat 
echipele aceste obiective? Din discuția pe care am avut-o cu antrenorii 
federali, am reținut principalele constatări făcute de aceștia cu prilejul 
unor vizite la secțiile de fotbal din Galați, Craiova, lași și Cluj.

ia

Au cuvintul: CoIoman Braun —Bogdan, Jean Lăpușneanu, Dincă Schileru și Ion Bălănescu

C. BRAUN-BOGDă'N î Aș vrea să 
rrbesc despre echipa Siderurgistul. 
i această iarnă am tost de cîteva 
■i Ia Galați, ultima oară au fost 
jalizate cauzele care au făcut ca 
wipa gălățeană să aibă o compor
te nesatisfăcătoare în prima parte 
campionatului și s-au trasat și di- 
cțiile spre care trebuie să se in
epte atenția antrenorilor I. Zaharia 

D. Stanciu. Cauzele care au stat 
baza jocului de slabă calitate pres- 

t de Siderurgistul ? După părerea 
ea, acestea au fost următoarele: 
»sa unei perioade corespunzătoare 
s pregătire înaintea începerii cam- 
onatului (lotul a fost alcătuit doar 
! 8 zile înaintea primei etape!), 
himbarea antrenorului și a condu
rii secției tot în preziua campio- 
itului; lipsa de omogenitate a echi- 
;i și de afinitate intre jucători; 
rijinul sporadic acordat formației 
it de secție cît și de club ; crearea 
iui regim preferențial pentru unii 
cătorl (de pildă, Voinea și Neagu), 
cru care a creat o atmosferă ne- 
nătoasă în cadrul colectivului; 
>sa echipamentului și a aparatelor 
atătoare; nerezolvarea unor juste 
obleme personale ale jucălorilor; 
ața nesportivă dusă de o serie de 
tbaliști, printre care Filimon, R. 
atei, Valcan, Florea, Voinea ; lipsa 

atașament față de culorile clubu- 
i (la Voinea, Neagu, Filimon, R. 
alei. Florea). După cum se vede, 
sa de valoare tehnică a unor ju- 
tori (Hulea, Pascu, Pătrașcu, Ena 
el nu a fost singura cauză care a 
terminat comportarea slabă din 
ima parte a campionatului. Acțiunea 
lerației, aceea de a controla în 
eastă perioadă modul cum se des- 
:oară pregătirile, a tost folositoare.
primul rînd. Iotul a fost reslruc- 
at Acum se muncește susținut, cu 
bună orientare, ceea ce — sperăm 
se va vedea în retur. Antrena

ntele la care am asistat decurg 
bune condițiuni, zilnic. O dată pe 

Hăniînă jucătorii se intîlnesc și Ia 
zinul acoperit de înot, ceea ce 
ează o variație foarte necesară in 
igătire. Seriozitatea cu care lu- 
■ază antrenorii i-a mobilizat și pe 
,'ătorL Doar Voinea a făcut notă 
cordantă: el s-a prezentat la an- 
namente pe ziua de 18 ianuarie, 
timp ce prima ședință a avut loc 
9 ianuarie l De la 1 ianuarie — 
sfirșit — această echipă are și 

die.

RED i După cîte știm, există 
unele greutăți în ce privește 
f«Ieșirea terenului și a insta
lațiilor existente aici.

3. BRAUN BOGDAN: într-adevăr, 
t și greutăți fn munca de pregă- 
3. Astfel. întreprinderea „Horti- 
a“ de pe lingă sfatul popular al 
ișului Galați, care administrează 
dionul Dunărea, nu se ocupă 
roape de loc de această bază spor- 
ă. Instalațiile sanitare, cele elec- 
-e, cimpul de joc etc nu au fost 
ăcute. în plus. întreprinderea 
orticola" nu a asigurat combusti
ei necesar încălzirii vestiarelor și 
ipei la baie. De aceea, jucătorii de 
Siderurgistul sînt nevoiț: să îm- 

ice uneori echipamentul ud, nu fao 
e după antrenamente...

RED: Care este situația la 
Iași ?

®
DINCĂ SCHILERU: Despre C.S.M.S. 

nu am de spus decît lucruri bune. 
Cu toate că pregătirea a lost mult 
îngreuiată de zăpada care a căzut 
la Iași, fotbaliștii se pregătesc de la 
9 ianuarie, conform indicafiilor. Șase 
jucători au lost în turneu cu echipa 
de tineret, un jucător este în lotul 
U.E.F.A., Faur a fost operat de me
nise, iar Incze IV a fost bolnav. Sar
cina principală a antrenamentelor 
efectuate pină acum de Augustin 
Botescu și Marius Beraru a fost dez
voltarea calităților fizice și de bază. 
Antrenorii au intimpinat o serie de 
greutăți, specifice echipelor studen
țești : examenele. Totuși, antrena
mentele au fost efectuate in deplină 
concordantă cu acestea.

RED: Aveți observații pri
vind disciplina sau condițiile 
de desfășurare a pregătirilor ?

t

DINCĂ SCHILERU : Din cite mi-am 
putut da seama, la C.S.M.S. există 
o disciplină foarte bună, in dorința 
ca echipa să se poată pregăti cit 
mai bine, clubul a amenajat mai de 
mult o sală specială sub tribuna 
stadionului, sală cu zgură, luminată 
eu neon, unde se poate lucra toarte 
bine. De altfel, cind timpul nu a per
mis cu nici un chip antrenamentele 
in aer liber, s-a lucrat la sală, cu 
accent pe tehnică. Există o apara
tură specială pentru îmbunătățirea 
detentei, a preciziei paselor, a inde- 
minării. Deci, la C.S.M.S. totul a fost 
pus la punct pentru o comportare 
cel puțin la fel de frumoasă ca în tur.

RED. t Ce ne puteți spune 
despre fotbaliștii de la Recolta 
Negrești ?

®
DINCĂ SCHILERU: Cu prilejul 

acestei deplasări m-am inletesat și 
de cauzele care au făcut ca Recolta 
Negrești să ocupe ultimul loc în seria 
Est a categoriei C. Este un caz in
teresant, care merită a fi relatat.

©
RED.: Vă ascultăm.

DINCĂ SCHILERU: Antrenor, la 
Recolta Negrești, este Ion Dragomi- 

2% VIZITA SPECIALIȘTILOR FEDERAȚIEI S-A DOVEDIT A FI DE BUN AUGUR SI, PRIN CONTROLUL FĂCUT, El AU IMPULSIONAT
ACTIVITATEA SECȚIILOR DESPRE CARE S-A VORBIT MAI SUS.

CONCLUZIA PRINCIPALA CARE A REIEȘIT DIN CELE DISCUTATE CU PRILEJUL „MESEI ROTUNDE" ORGANIZATĂ DE REDACȚIA 
NOASTRĂ, ESTE ACEEA CA ÎN UNELE LOCURI CONDUCERILE SECȚIILOR AU ÎN ACEASTA PERIOADĂ O ACTIVITATE FORMALA. 

gȘ PE BUNA DREPTATE SE PUNE ÎNTREBAREA : DE CE OARE CEI MAI MULTI DINTRE MEMBRII BIROURILOR DE SECȚII UITA DE SARCINILE 
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rescu, fostul jucător al G.S.M.S., care 
este totodată și jucător și student la 
Iași la cursul de zi. De două ori pe 
săptămină el face naveta lași — Ne
grești, împreună cu alți șase jucători, 
studenți și ei la lași. In cazul acesta 
calitatea pregătirii suferă. Adăugind 
In momentul de față și examenele stu- 
dențești și cele 2—3 ore care se fac 
cu trenul intre Iași și Negrești, vă 
dați și mai bine seama de modul în 
care se... „pregătește" această echipă. 
Antrenorul a venit cu o propunere 
mai mult decît ciudată : jumătate din 
echipă să-și facă antrenamentele la 
Iași, cu el, iar restul ia Negrești, cu 
un instructor I

RED.: Vă rugăm să aduceți 
în discuție problema juniori
lor. Poate cineva să ne vor
bească despre pregătirile viito
rilor seniori ?

ION BĂLĂNESCU: La Știința 
Cluj, lotul de juniori se afla, atunci 
cînd am fost eu, la al 8-lea antre
nament. Aici, cu juniorii se desfă
șoară o activitate apropiată de in
tensitatea seniorilor, se urmăresc în 
general aceleași obiective ca și la 
echipa întîi: dezvoltarea rezisten
ței generale și a forței generale, cu 
o preocupare mai accentuată pentru 
îndemînare. Cu o oarecare întîrziere, 
juniorilor li s-a asigurat și o sală 
pentru pregătire. Este o plăcere să-i 
privești pe juniori și pe copii cum 
se pregătesc sub conducerea an
trenorilor lor, Silviu Avram, V. 
Covaci, Iosif Lutz și I. Ldrincz. tn 
plus, s-a rezolvat și unitatea de lucru 
între antrenorii de la seniori și cei 
de la juniori și copii, stabilindu-se 
sarcini precise pentru reușita pro
movărilor viitoare.

RED.: Dv. știți că în ultima 
vreme conducerea secției de 
fotbal de la Știința Cluj și 
echipa au fost serios criticate. 
Nu știm încă ce măsuri s-au 
luat pentru îmbunătățirea si
tuației, pentru că clubul clu
jean nu a răspuns ziarului. 
Poate ne spuneți dv.

ION BĂLĂNESCU : Despre juniori 
și copii am vorbit. în ce privește 
munca de instruire specifică perioa
dei care se duce cu seniorii, aceasta 
se desfășoară normal. Antrenorii 
Andrei Șepci și Robert Cosmoc au 
asigurate toate condițiile pentru a 
desfășura o pregătire ia nivelul ce
rințelor. Pentru că unii dintre jucă
tori au examene, colocvii, seminarii, 
antienorii au programat ore speciale 

aproape pentru fiecare dintre ei, fi- 
xîndu-le și o cantitate anumită de 
lucru. în general, participarea este 
conștiincioasă. Se mai întîmplă însă 
și cazuri cînd unii dintre jucători 
se programează singuri la antrena
mente individuale, antrenorii sînt 
prezenți la teren, dar fotbaliștii... 
uită să vină. Așa s-a întfmplat la 
16 ianuarie cu dr. Georgescu. Se în
registrează multe absențe nemolivate: 
Suciu și Szoke. Bineînțeles, împotriva 
acestora ar trebui iuate măsuri. Dar 
cine să Ie ia ? Numai antrenorii ? 
La Știința Cluj există o slabă preo
cupare din partea conducerii. Din 
biroul secției nu activează decît to
varășii Sicoe, Petre Adrian și Stănilă. 
La toate antrenamentele de seniori, 
juniori sau copii la care am asistat, 
nu a fost prezent nici un membru 
al biroului secției. După părerea mea, 
acesta este aspectul cel mai impor
tant care ar trebui rezolvat urgent—

RED.: în această problemă 
are și tov. Lăpușneanu ceva de 
spus...

JEAN LĂPUȘNEANU: In privința 
secțiilor și a activității (mai bine 
zis: inactivității) lor, sînt multe de 
spus și în cele constatate de mine 
în regiunea Oltenia. La Știința și 
Electroputere din Craiova, precum și 
la Metalul T. Severin, inactivitatea 
birourilor secțiilor face să nu se 
realizeze sarcinile generale ce revin 
acestor echipe in perioada pregăti
toare și, în consecință, va întirzia 
Îmbunătățirea calității jocului in re
tur. Astfel, activitatea echipelor 
respective nu a fost analizată 
o dată cu terminarea turului, 
ci numai după Începerea pregă
tirilor in vederea returului. De ase
menea, la Știința Craiova și Metalul 
T. Severin controlul medical s-a 
făcut DUPĂ ce s-a inceput pregăti
rea. Un alt aspect negativ este acela 
că, după încheierea primei părți a 
campionatului, nu au fost trimiși la 
tratament jucătorii care au suferit 
traumatisme, așa cum a fost cazul 
cu Eftimie șl Marin Marcel de la 
Știința Craiova, ca și cu unii fotba
liști de la Electroputere Craiova și 
Metalul T. Severin. In ceea ce pri
vește preocuparea conducerilor sec
țiilor de fotbal în vederea începerii 
activității in noul an sportiv, am 
constatat un vădit dezinteres din 
partea acestora, Îndeosebi la Electro
putere și Metalul.

C. BRAUN-BOGDAN: Ăș vrea să 
mai spun și eu ceva despre inactivi
tatea secțiilor din Galați: cu prilejul 
deplasării făcute în orașul dunărean 
am asistat la 12 antrenamente ale 
echipelor Siderurgistul, Oțelul și Me- 
talosport. La nici unul dintre ele nu 

am întîlnit măcar un membru al sec
țiilor respective l Și acum cîteva su- 
vinte și despre colegiul regional de 
antrenori care șl el a strălucit prin... 
inactivitate. Cu toate că în regiune 
există doar 18—20 de antrenori, eo- 
legiul nu s-a preocupat să organizeze 
nici măcar un curs de instructorii 
De aceea a și tost nevoie să se re
organizeze colegiul. Președinte este 
acum tov. Miron Alexandru, secretar 
Ion Merlan și membru în colegiu — 
Anton Ivanov.

DINCĂ SCHILERU: In schimb, o 
situație bună am ini Unit la lași, la 
Locomotiva, clasată pe primul loa în 
categoria C, seria Est. Aici, cu aju
torul biroului secției, s-a amenajat 
un teren de tolba: foarte bun, ca 
toate cele necesare (vestiare, anexe, 
teren de lucru, aparatură). Este ade
vărat că terenul de joa n-a tost încă 
gazonat. dar tovarășii din conduce
rea asociației și a secției de iotbal 
m-au asigurat că anul acesta va ii 
lotul pus la punct. Echipa de juniori 
iși recrutează elementele de la școala 
profesională, unde sînt nu mai puțin 
de 700 de elevi. La Locomotiva am 
mai constatat insă și alte lucruri. 
De pildă, lipsește îndrumarea și con
trolul din partea C.S.M.S., clubul care 
tutelează asociația sportivă Locomo
tiva. Prinlte obiectivele pe eare a 
trebuit să le urmărim a fost și acti
vitatea comisiilor regionale de iotbal. 
La lași, comisia a activat destul de 
bine. Mai intensă a fost activitatea 
colegiului de arbitri. S-a organizat 
un curs, iar pregătirile arbitrilor din 
oraș au inceput din timp. In schimb, 
colegiul regional de antrenori nu a 
avut nici un iei de activitate In ulti
mele șase luni. Abia acum a fost 
reactivizat. A ieșit la iveală că In 
afară de A. Botescu și M. Beraru, nici 
un alt antrenor nu și-a adaptat do
cumentele de planificare noilor sar
cini date de federație. Cred eă tre
buie scos în evidență și un alt as
pect : la Iași există patru profesori 
de educație fizică cu specialitatea 
fotbal care nu au nici un fel de ac
tivitate la echipe. Este vorba de prof. 
Ion Marica, Ion Splneanu, Ion Alexa 
și Leonid Antohi. l-am îndrumat ea, 
la școlile unde activează, să-și or
ganizeze grupe de copii și campionate 
pe școală și să-și înscrie echipele In 
campionatul orășenesc de copii. După 
părerea mea este necesar un con
trol mai serios asupra activității ab
solvenților I.C.F. sau ai facultăților 
de educație fizică din cadrul insti
tutelor pedagogice — care au specia
litatea iotbal. De altiel, la lași, din 
14 antrenori existenți, 6 nu aa an
gajament I Și sînt destule echipe in. 
acest oraș. Dar. ce să iaci, așa se 
intimplă cînd nu activează colegial 
de antrenori I A cui este vina 7 
Fără îndoială că ne aparține și nouă, 
Colegiului central de antrenori eare 
trebuia și trebuie să controlăm ți 
să îndrumăm mai ales activitatea 
acestora.



Calitatea materialelor și echipamentelor sportive (I) SMfi

(Urmare din pag. 1)

Ml sportiv (în special cel de gim- 
natică) să fie cusut de aici înainte 
printr-un gen de presare. Adică, la 
încheieturi călcatul să se facă prin 
presiune.

Problema „stabilității produsului 
după ce a fost purtat și spălat", a 
iscat interesante discuții. Tricoturile, 
în general, se alungesc. Se defor
mează după scurt timp. Costumele 
de baie pentru înotători își revin la 
forma inițială abia după ce au fost 
uscate (observațiile sînt ale specia
liștilor). S-a propus folosirea unui fir 
sintetic mai subțire, cu o rezistentă 
mare la alunqire (relon-tex-ul, B.N.A. 
etc), tricotatul urmînd să se facă la 
mașini cu finețe mai mare.

Acestea ar fi, in mare, „punctele 
nevralgice" ale echipamentului spor
tiv lucrat la Fabrica de confecții și 
tricotaje București (n-am inclus fer
moarele care ridică aceleași probleme 
ca și ața). O singură chestiune ar 
mai fi de discutat: modelele propriu- 
zise. Ce se întîmplă ? Creatorii de 
modele ai fabricii se inspiră, cum e 
si firesc, din „teren" (săli, stadioane). 
Fac prototipul, îl „dau pe oameni" 
și în urma observațiilor primite, trec 
la „serie". O consultație prealabilă 
cu antrenorii și sportivii fruntași din 
ramura respectivă ar fi binevenită. 
Și cum echipamentul constituie o 
preocupare și a federațiilor de spe
cialitate, este de dorit ca în viitor 
să existe o colaborare mai strînsă 
între specialiștii sportivi și cei ai 
fabricii.

V. TOFAN

DRESURI DE CEA MAI BUNĂ 
CALITATE

La „Drapelul roșu" din Sibiu se 
fabrică, in prezent, dresuri pentru 
luptători, tricouri pentru patinatori și 
pulovere pentru schiori. Discutînd 
cu tov. I. Feldoreanu, din serviciul 
producfie, ailăm că în anii trecufi 
aci se confecționa un număr de 10 
sortimente de echipament sportiv, 
dar in urma unor reprofilări care au 
avut loc în fabrică, numărul lor s-ă 
redus la cele amintite mai sus. Insă, 
in afara acestora, pe baza unor co
menzi ale cluburilor și asociațiilor, 
fabrica confecționează și treninguri, 
tricouri pentru fotbal și hochei, jam
biere etc. Pentru anul acesta in pla
nul fabricii sînt prevăzute 2 506— 
3 000 dresuri de lupte, 1 500—1 600 
tricouri de patinaj și tot atitea pu
lovere de schi. Modelele pentru 1966 
au fost omologate — după ce in 
prealabil au fost experimentate — 
și s-a trecut la producția lor în serie. 

Despre calitatea dresurilor ne-a 
vorbit tovarășa Aurelia Nichelciuc, 
șeful serviciului C.T.G. „In 1965, 
spunea dlnsa, n-am avut nici o re- 
clamație asupra calității dresurilor de 
lupte. Acest lucru se datorește fap
tului că procesul de fabricație s-a 
Îmbunătățit simțitor. De pildă, cusă
turile de Încheiere se fac la o mașină 
specială Ia care lucrează muncitori 
cu o Înaltă calificare".

I. IONESCU-coresp.

NATAȚIE: Să nu luăm „hi joasă" întrecerile pentru copii
curs doar 70 de băieți și fete I... în 
săptămina următoare, cînd la start 
s-au prezentat înotătorii de 11—12 
ani, organizatorii s-au abătut din nou 
de Ia litera regulamentului, admițînd 
participarea pe distanțe prea mari a 
unor copii care se aflau de-abia la 
abecedarul înotului. Aceeași totală 
ignorare a hotărîrilor luate s-a făcut

NOTĂ

remarcată și Ia ultimul concurs (gru
pa 13—14 ani), unde au fost admiși 
participant! de 9 șl 10 ani!

Trecînd peste faptul că au fost în
călcate dispoziții luate de comisia 
orășenească, trebuie să subliniez si
tuația respectivă și ca o greșeală 
gravă în pregătirea metodică a tineri
lor sportivi. A prezenta într-un con
curs, alături de sportivi cu o vechime 
de 4—5 ani în natație, copii care nu 
au o pregătire fizică corespunzătoare 
și nici măcar nu stăpînesc corect teh
nica unui procedeu sau altul, nu 
poate folosi nimănui. Nici copilului 
care, văzîndu-se întrecut cu aproa-

pe o lungime de bazin, se descurajea
ză și nici antrenorului, înclinat să 
califice — destul de prematur — po
sibilitățile și perspectivele micului 
înotător.

Desigur însă că întrecerile respec
tive au evidențiat și lucruri pozitive. 
Destul de îmbucurător este mai ales 
faptul că toți cîștigătorii concursuri
lor, ca și cei care i-au urmat înde
aproape în clasamentele diferitelor 
probe au realizat timpuri superioare 
celor obținute (la grupele de vîrstă 
respective) în sezonul trecut. în a- 
cest sens țin să evidențiez o serie de 
copii talentați cum ar fi Anca Groza, 
Teodor Nicolae, Matei Alexandrescu, 
Carmen Cehanzuc, Teodor Nuțeanu, 
Marina Franchia și Cristian Ene care 
anunță de pe acum performanțe re
marcabile. Iată de ce consider că în 
lunile care urmează toți factorii care 
contribuie la dezvoltarea natației 
bucureștene ar trebui să acorde ace
stui gen de concursuri cea mai mare 
importanță. Este de dorit ca pe viitor 
să vedem pe blocstarturi cît mai 
mulți concurenți și, pe cît posibil, 
cu... lecția cît mai bine învățată.

MIRCEA OLARU 
președintele colegiului de antrenori 

din comisia orășenească

Incepînd din luna decembrie a 
anului 1965, comisia orășenească de 
natație a hotărît trecerea la un nou 
sistem competițional pentru copii, în 
sensul că toate concursurile organi
zate pe plan local să se desfășoare 
numai pe grupe de vîrstă. Firește, la 
luarea acestei hotărîri s-a ținut 
seamă și de experiența unor țări în 
care natația cunoaște o deosebită 
dezvoltare.

Din păcate, însă, noua măsură nu 
a găsit deplină înțelegere în rîndul 
antrenorilor din București și — ceea 
ce este și mai grav — chiar în rîndul 
unor activiști din cadrul comisiei 
orășenești. Dar să vedem despre ce 
este vorba.

în luna ianuarie au avut loc la pis
cina Floreasca trei asemenea con
cursuri pentru copii. La prima între
cere, la care au participat cei mai 
mici înotători (9—10 ani), regulamen
tul concursului a fost anunțat foarte 
tîrziu și, în general, popularizarea a 
fost extrem de slabă. Ca urmare, sec
țiile din Capitală au prezentat în con-

LA SOMESUL CLUJ

Pînă acum, fabrica de tricotaje din 
orașul de pe Someș confecționa doar 
un număr redus de echipamente și 
materiale sportive ; genunchiere, glez- 
niere etc. Despre calitatea acestora 
sportivii au, în general, numai cu
vinte de laudă.

După cum ne spunea inginerul șef, 
Nicolae Suciu, incepînd din trimes
trul II se vor confecționa aici șl cos
tume de gimnastică. Prototipurile au 
fost aprobate și trimise spre experi
ment gimnastelor clujene. Dună ce 
fabrica va avea „avizul" și, eventual, 
recomandările sportivilor, se va trece 
la producția în serie. De altfel, cel 
care verifică calitatea echipamentu
lui sportiv fabricat la Someșul sînt, 
de fiecare dată, sportivii, adică cel 
care Ie vor folosi. Așa, de exemplu, 
primele genunchiere și glezniere care 
s-au produs aici au fost încercate 
luni de zile de baschetbaliștii Științei 
Cluj.

P. RADVANI-coresp.

„MOLDOVA TRICOTAJE" POATE DA 
MAI MULT

Discuția pe această temă nu l-a 
surprins pe inginerul S. Grinberg, 
șeful serviciului producție de la 
„MOLDOVA TRICOTAJE" din Iași. 
De altfel, abia venise de la București, 
unde participase la contractarea pro
duselor pentru anu'l în curs.

Șeful serviciului producție ne-a re
latat, printre altele, că fată de anul 
trecut s-a renunțat ia fabricarea tri
coturilor de sport și că in actualul 
sezon se vor produce numai cite două 
tipuri de maieuri pentru adulți și 
copii și două tipuri de chiloti „telra" 
pentru copii.

„Dacă în trecut am avut greutăți 
în rezolvarea coloritului — ne spunea 
ing. Grinberg — în noul sezon vom 
respecta întocmai cererea beneficia
rului. De aceea, regretăm că anul 
acesta organele de resort au con
tractat numai 6—7 la sută din sor
timentele prezentate de întreprinde
rea noastră".

Inginerul Tr. Rotundu, șeful uni
tății producătoare, ne-a confirmat 
faptul că in trecut s-au mai realizat 
produse de calitate inferioară, din 
cauza firelor care nu erau corespun
zătoare. începind din trimestrul II, 
însă, se vor primi fire pieptănate de 
calitate superioară și, deci, produsele 
vor fi mult mai bune. Pentru îmbu
nătățirea indicilor de calitate s-a in
trodus cursul de perfecționare pe fie
care schimb.

D. DIACONESCU-coresp. reg.

LA „CRINUL" BUCUREȘTI
NOI MODELE DE ECHIPAMENT 

SPORTIV

Pe poarta fabricii „Crinul" din 
Capitală ies în fiecare trimestru al 
anului peste 80 000 de unități de 
echipament sportiv. Care este cali
tatea lor ? Pe această temă am dis
cutat cu tov. I. Grosu, inginer șef 
al întreprinderii.

— Sint foarte multe reclamații in 
ce privește calitatea vopselii trenin
gurilor, ca și în legătură cu faptul 
că ele se deformează după un foarte 
scurt timp de întrebuințare.

— Reclamațiile sînt întemeiate. Ne 
străduim de foarte multă vreme să 
găsim un colorant mai rezistent. Fa
brica „Getica" din București ne li
vrează coloranți roșii foarte buni, în 
schimb cei albaștri nu corespund ce
rințelor. în legătură cu deformațiile 
pe care le prezintă treningurile după 
o perioadă de întrebuințare prea 
scurtă, pot să vă spun ufmătoarele : 
treningurile sînt de două calități — 
din fir de bumbac simplu 54/1 număr 
metric și din fir mercerizat și ră
sucit 100/2. Este firesc, deci, ca cele 
din prima categorie să fie mai puțin 
durabile.

— în legătură cu îmbunătățirea tri
cotului și crearea de noi modele ce 
ne puteți spune ?

— Ceea ce se face acum în fabrica 
noastră este cu totul nou în dome
niul echipamentului sportiv. Se lu
crează la realizarea unui prototip de 
trening din tricot cașerat cu folii 
poliuretanice. Am dori însă ca, pa
ralel cu noi, și tovarășii de la „Me- 
taloglobus" să manifeste preocupare 
pentru îmbunătățirea calității fer
moarelor. Este drept că s-au făcut 
progrese la fermoarele mici, dar cele 
lungi sînt încă de nivel necorespun
zător.

— Unele asociații sportive ne-au 
semnalat faptul că multe treninguri 
plesnesc la cusături, chiar la primul 
efort.

— Noi nu am primit nici o sesi
zare în acest sens. De altfel, s-au luat 
măsuri, încă în urmă cu trei ani, ca 
unele cusături să fie dublate, așa cum 
sînt cele de la manșeta pantalonului.

în încheiere, tov. ing. șef 1. Grosu 
ne-a prezentat noul model de trening. 
Putem anunța pe sportivi că viitorul 
trening este splendid. Conducerea 
întreprinderii „Crinul" trebuie să do
vedească însă mai multă operativi
tate în producerea lui.

V. GODESCU

AVEM TOATE CONDIȚIILE!...

...Și, iată-ne in biroul tovarășului 
Nicolae Chiose, director tehnic al 
Direcției generale a industriei de tri
cotaje din Ministerul Industriei 
Ușoare. Convorbirea are un debut 
surprinzător. „Sintem la curent cu 
reproșurile, pe care ni le iac bene
ficiarii". Cele mai multe sînt Îndrep
tățite, unele dintre defecțiunile re
clamate au o bază obiectivă, altele

VOLEI: știința Galați (m) joacă azi
cu Rapid și mîinc cu Dinamo
După cum se știe, echipa divizio

nară masculină Știința Galați urmează 
a părăsi peste cîteva zile țara în ve
derea turneului pe care-1 va între
prinde în Franța. Incheindu-și pregăti
rile desfășurate în acest scop, gălă- 
țenii trebuie acum să și le verifice. 

nu, fiind determinate de Întreținerea 
necorespunzătoare a materialelor res
pective. Spunind aceasta mă 'refer la 
rierespectarea indicațiilor privind mai 
ales spălarea și curățirea echipamen
telor și a materialelor în cauză. Aș 
vrea să vă vorbesc despre altceva: 
conducerea direcției noastre a fost 
și este preocupată continuu de îm
bunătățirea produselor destinate ac
tivității sportive. Desigur, nu întot
deauna realizările au fost la nivelul 
dorințelor noastre, doririle concreti
zate de altfel in unitățile industriale, 
in norme interne care trebuie Înde
plinite întocmai. Unele dintre exi
gentele noastre n-au putut fi în
deplinite și din cauza utilajului teh
nic existent la timpul respectiv. Acum 
însă lucrurile stau cu totul altfel.

Iată, de pildă, in cursul anului 1966 
se va da in funcțiune, în cadrul sec
torului tricotaje, confecții, o linie 
tehnologică de cașerat spume poliure
tanice (un fel de buret) pe țesături 
sau tricoturi. Această instalație per
mite confecționarea — la nivelul teh
nicii mondiale — a unei serii de pro
duse de mare atracție pentru spor
tivii consacrati și începători (hano
race, bluze de sport etc).

Revenind la criticile amintite, aș 
vrea să vă' spun că este aproape re
zolvată problema deformabilității 
unor produse din tricot. Pină in anul 
1965, maiourile, chiloții din tricot 
aveau o extensibilitate prea mare și 
se deformau. Ca urmare a sesizări
lor primite s-a tăcut o nouă contex- 
tură care a dat tricotului o stabili
tate mai mare. Noua tehnologie a în
ceput să fie introdusă in unitățile 
noastre încă din trimestrul II al anu
lui trecut.

Multe nemulțumiri au fost provo
cate de calitatea necorespunzătoare 
a coloranților. Vreau să spun că 
pentru viitor avem asigurați coloranfi 
de cea mai bună calitate — care se 
vor adăuga la celelalte condiții teh
nice existente — și că noi ne vom 
strădui, în continuare, să dăm spor
tivilor mateirale de cea mai bună 
calitate. De a'tfel, proiilind de acest 
prilej, doresc să fac și o propunere : 
am fi incintafi să colaborăm cu UCPS 
(serviciul de resort) in organizarea 
unei expoziții comparative (materiale 
produse la noi și în străinătate) unde 
pe baza aprecierilor făcute de cătie 
cei interesați (sportivii) să tragem 
concluziile necesare producerii și ob
ținerii unor materiale de cea mai 
bună calitate. Repet, avem toate con
dițiile materiale pentru fabricarea la 
cel mai Înalt nivel a diferitelor pro
duse solicitate in sectorul sport.

V. PĂUNESCU

Ei o vor face susținînd, în Capitală, 
două meciuri în compania echipelor 
bucureștene, fruntașele voleiului nostru 
masculin, Rapid și Dinamo. Pentru a- 
oestea, întîlnirile reprezintă de ase
menea bune prilejuri de verificare a 
potențialului, pe care se străduiesc 
a-1 majora pînă la viitoarele lor con
fruntări din „Cupa campionilor eu
ropeni". Ceea ce, bineînțeles, sporește 
atractivitatea jocurilor respective, in
teresul cu care sînt ele așteptate.

Meciul studenților gălățeni cu echi
pa Rapid are loc azi după-amiază, ou 
începere de la ora 17, în sala Insti
tutului pedagogic, iar partida Di
namo — Știința Galați — mîine, înce- 
pînd de la ora 11, în sala Dinamo.

ATLETISM: De k
Clubul Rapid organizează, în sala 

Floreasca II, întrecerile tradiționalei 
competiții dotate cu „Cupa 16 Februa
rie". Concursul începe astăzi la ora 16,15 
și continuă duminică de Ia ora 8,15. In 
program figurează următoarele probe: 
50 m, 55 mg, lungime, înălțime, pră
jină, triplu și greutate. Concursul este 
deschis atleților seniori, juniori mici și 
mari. Conform regulamentului, la în
treceri au drept să participe cîte 3 
concurenți de probă din partea fiecărui 
club sau asociație sportivă.

• In sala Armatei din Cluj (podită 
cu lemn) a avut loc un nou concurs or
ganizat de Școala sportivă de elevi. Cele 
mai bune rezultate : SENIORI: 40 m : 
St. Agoston 5,1; JUNIORI I: 40 m: 
T. Lenta 5,1, A. Șepci 5,2; 45 mg : 
Șepci 6.5. S. Manduc 6,6; JUNIORIJI: 
40 ui: M. Eleches 5,3, T. Fehervari 5,5;

în țară
ORADEA. — Recent a avut Ioc în 

sala clubului l.E.M.B. din localitate o 
reuniune pugilistică în cadrul fazei oră 
șenești a campionatului individual de jii 
niori. Au încrucișat mănușile 26 d( 
boxeri, toți de la Crișul (antrenor Tibe 
rin Acs). Organizarea galei a lăsat îns; 
de dorit, în sală fiind foarte frig. lat? 
rezultatele tehnice ; C. Peto b.p. G 
Csulodi ; C. Iloduț b.p. I. Lucaci; F 
Scbeni b.p. L. Kabodi ; I. Eorian b.p
F. Lucaci; I. Senasi b.p. Gli Erdei 
A. Cermian b. ab. 2 Gh. Barna ; I 
Variu b. ab. 1 I. Cermian ; G. Cscgod 
b.p. P. Enescu ; I. Balog b.p. M. Puiu 
I. Cioană b.p. F. Zuca ; M. Kadar b.p 
M. Kocsniarek; D. Găinaru b.ab. 1 Șt 
Lupșa ; Al. Lazăr b.p. I. Merciu.

I. GHIȘA și AL. JILÂU-coresp

TG. MUREȘ. — Sala sporturilor 
l.M.F. a găzduit, zilele trecute, o inte 
resantă reuniune în cadrul căreia s-ai 
întîlnit echipele A.S.A. și lndustri 
sîrmei C. Turzii. Meciurile au constitui 
un bun prilej de verificare înaintea cam 
pionatului de juniori și a concursulu 
dc calificare seniori. Gazdele au obți 
nut victoria cu scorul de 24—16. RE 
ZULTATE TEHNICE: E. Gorea (ASA 
b.p. I. Mure.șan (C.T.) ; A. Cheleme 
(ASA) b.p. I. Stanciu (C.T.) • C. New 
țeanu (C.T.) b.p. M. Vas (ASA) ; N 
Mihalcic (ASA) b.p. Al. Copaci (C.T.)
G. Maghiari (ASA) b.p. P. Puiu (C.T. 
I. Costin (ASA) b. ab. 2 Z. Muntean 
(C.T.) ; I. Păcurarii (ASA) b.p. N. Bi 
bău (C.T.) • Gh. Picior (ASA) b.p. 1 
Moraru (C.T.) ; E. Dudea (C.l.) b.j 
I. Marconi (ASA) ; 1. Baciu (C.T 
b.p. 1. Barbu (ASA).

C. ALBU - coresp.

ȘAH: Campionatul Capital 
continuă

Finalele campionatului Capitalei : 
continuat ou disputarea partidelor î 
trerupte și amânate din primele doi 
runde, precum și cu partidele progr 
mate în rundele trei și patru.

S-au înregistrat următoarele rez; 
tale: Ionescu — Ghizdavu '/2—1 
David — Schlesinger '/2—*/2> Alb rec 
— Țucă 0—1, Pitpinic — Andrițc 
*/2—’/2 (runda I); Țucă — Ott */2—1 
Ghizdavu — Pitpinic 0—1 (runda 
Il-a). în runda a IlI-a au foist dec: 
doar două partide: Albrecht — Sch 
singer */2—V2 și Ott — Georges 
1—0; restul partidelor s-au înti 
rupt. A urmat runda a IV-a: Gcc 
gesou — Bondoc 0—1, Schlesinger 
Ott 1—0, Andrițoiu — AIbre<
*/2—*/2> Chiricuță — David 1—0; s- 
întrerupt partidele Mardare — Țu 
Ghizdavu — Bardan și Ionescu 
Pitpinic.

în clasament conduoe Schlesinger 
3 puncte, urmat de Ott 2*/2, Albre 
2, Țucă l*/2 (2) etc.

în întrecerea feminină au fost 
registrate următoarele rezultate: 
mu — Karibian 1—0, Murafa — R: 
0—1 (partide întrerupte); Schapira 
Zsigmond 1—0 I Simu — Solomono’ 
1—0, Murafa — Karibian */2—V2 1 
pinic — Nicolici 0—1, Bogdan 
Steroiu 0—1 (runda a IV-a); f 
roiu — Schapira 1—0, Radu — B 
dan 1—0; s-au întrerupt partidele ’ 
ribian — Pitpinic și Solomonovici 
Apostolescu (runda a V-a).

în clasament conduc Veturia S 
și Virginia Steroiu cu cîte 3 punct 
o partidă amînată. (T. N.)

start la sosire
JUNIOARE 1: 40 m: I. Lazăr 5,5 
Tănase 5,5, M. Toadcr 5,6; 40 ? 
Tănasc 6,3, FI. Iușan 6,6, A. Zirbo 
JUNIOARE II: 40 m: A. Zirbo 
M. Tîrău 6,0.

• Sala Petrolul din Ploiești a ; 
postit un concurs pentru copii orgar 
de S.S.E. Au participat 100 de mic 
tleți de la S.S.E. Brașov, Craiova 
Ploiești și de la Petrolul. Clasam 
generale: BĂIEȚI : SSE Ploiești 3i 
SSE Brașov 33 p, Petrolul 18 p ; FI 
SSE Brașov 38 p, SSE Ploiești 21 
Petrolul 14 p. Cîteva rezultate: BĂII 
50 m: Gh. Dumitrescu 6,8 • 40 
St. Lenghiol 7,5 ; înălțime: M. Mî 
ianu 1,45; lungime: Mîndoianu 5 
FETE : 50 m: E. Breslauer 7,1 ; I 
time: E. Neagu 1,25; lungime: 
Voinea 4,41 ; greutate (3 kg) : 1
lauer 7,50. (Al, Bedrosian —. coresp.
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Mărci poștale consacrate

Sînt 40 de ani de- 
atunci. în echipa bucureș- 
teană de fotbal Colțea, 
care se întrecea cu Ve
nus, Triumf, Val Vîrtej 
etc. pe terenul F.S.S.R. 
(actualul stadion al Tine
retului) se remarca tînă- 
rul Nae Secăreanu, un 
fundaș de care se putea

trece cu greu șt care a- 
vea degajări de la o poar
tă la ...alta.

Apoi, Nae Secăreanu a 
dispărut din sport, apă- 
rînd, spre surpriza tutu
ror, pe scena Operei Ro- 
mîne, unde ani de-a rîn- 
dul avea să susțină roluri 
de frunte din diferite o- 
pere.

Fostul... fotbalist dove
dește și calități cinemato- 

/ grafice. In curind îl vom 
vedea în filmul „Răscoa
la", după romanul lui Li- 
viu Rebreanu, în care in
terpretează rolul boieru
lui Miron Iuga.

CAMIL MORJVN

campionatului mondial de fotbal

V. D. POPA V. Bogoi în mijlocul familiei și ai... amintirilor

După Stanciu-n căutare 
Pierzi trei zile dacă vrei. 
Tu îl cauți pe-o cărare, 
Pe cînd el... umblă pe trei.

Filateliștii noștri vor a- 
vea curînd ocazia să-și 
îmbogățească colecțiile cu 
o nouă emisiune de mărci 
poștale avînd ca temă 
sportul. De data aceasta, 
este vorba de disciplina 
sportivă cu cea mai mare 
popularitate nu numai la 
noi, ci în întreaga lume. 
Ați ghicit : este vorba de 
fotbal. De asemenea, cre
dem că bănuiți și eveni
mentul căruia i se con
sacră o emisiune de mărci: 
campionatul mondial, al

Unii profesori de edu
cație fizică de la liceul 
Dr. Petru Groza din Ca
pitală se ocupă în oră 
doar de elevii care tac 
parte din reprezentativa 
școlii.

Curind, vreo șapte din
băieți 

O sd ajungă buni atleți. 
Iar ceilalți, în puține fum, 
Vor deveni... suporteri 

buni !

• Primele cabane tu
ristice din masivul Bu- 
cegi au fost construite 
ta sfîrșitul secolului tre
cut. Este vorba de caba
na Omul de pe vîrful 
cu același nume (altitu
dine 2 508 in) și Hanul 
drumeților, care s-a aflat 
pe locui actualului hotel 
turistic Peștera.

• Primii aîpiniști
rora Ii s-a decernat tit
lul de maestru al spor
tului au fost EmiJian 
Cristea și Aurel Irimia. 
în anul 1952. Acești cu
ceritori ai înălțimilor au 
efectuat peste 60 de ture 
alpine în premieră, în 
masivele Bucegi, Făgăraș, 
Piatra Craiului. Rarăir. 
Retezat ș.a

• Turismul competițio- 
nal este de dată recentă 

final se va 
luna iulie. în

cărui turneu 
desfășura în 
Anglia.

Eveniment 
trai al anului 1966, 
pionatul mondial de fot
bal, va fi marcat la noi 
de o serie de 6 mărci poș
tale, înfățișînd pe fondul 
globului pămîntesc jucă
tori în diferite acțiuni. 
Una din mărci (cea cu 
valoare de 4 lei) reprezin
tă pe primul plan „Cupa 
Jules Rimet", cu c 
este dotat campionatul.

sportiv cen-
cam-

Boxerul I. Stancin 
la asociația Muscelul 
petrece timpul în che
furi. 

ia noi în țară. Primul 
concurs de orientare tu
ristică s-a organizat în 
septembrie 1947, în Mun
ții Zarandului, de către 
Biroul local de turism 
din Arad.

• In 1923, profesorul 
Roseti Soiescu a efectuat 
prima ascensiune alpină 
în Carpații noștri.

...128 de ziariști brazi
lieni vor informa țara lor 
in legătură cu evoluția 
echipei reprezentative la 
turneul final al campio
natului mondial de fot
bal ? Presa braziliană 
este convinsă că Pele și

CEL MAI GREU MOMENT
La întrebarea „Care a 

fost cel mai greu mo
ment din activitatea dv. 
sportivă, în anul 1965?“, 
lașin a răspuns :

— Acest moment a du
rat... 90 de minute. Mă 
refer Ia meciul cu Bra
zilia, disputat la Rio de 
Janeiro și încheiat 
scorul de 2—2.

ceilalți jucători vor adu
ce „Cupa Jules Rimet" în 
posesiunea definitivă n 
Braziliei, țara lor urmînd 
să pună apoi alt trofeu 
în joc.

...laponii și-au desemnat 
cel mai bun sportiv din 
rîndurile lor, în anul 
1965? Acesta este Aulis 
Kairento, săritor cu pră
jina, care a reușit 
remarcabil 4,90 m.

...antrenorii iugoslavi 
Vagaden Boșkov și Bran
ca Stankvic au fost so
licitați să pregătească lo
tul R.P. Ungare pentru 
turneul fineai al campio
natului mondial de fotbal 
de la Londra ? Ei vor în
cepe să lucreze alături de 
antrenorii maghiari, avînd 
ca obiectiv calificarea 
Ungariei în seria I 
care, după cum se 
mai joacă Brazilia, 
tugalia și Bulgaria.

in 
știe, 
Por-

CINE ȘTIE FOTBAL... CÎȘTIGĂ! Vorbe cu tîle și cu... sport
Nu știm cît se pricepe Frank Wall 

în meseria sa de brutar, dar în mate
rie de fotbal el le... dă înainte tuturor 
specialiștilor.

Dovada a făcut-o zilele trecute, com- 
pletînd un buletin în valoare de doi 
șilingi la concursurile de pronosticuri 
sportive din Anglia și indicînd rezul
tatele exacte ale tuturor meciurilor cu
prinse în concurs.

Ca urmare, el a cîștigat premiul cel 
mare : 257.000 de lire sterline 1

întinde-te cît ți-e... spațiul porții.
Cine s-a fript cu ciorbă... s-a grăbit 

să plece la stadion.
Nu tot ce zboară... întră în gol.
Fuga esfe rușinoasă... dacă rămîi ul

timul în cursă.
Cînd doi se ceartă, al treilea... îi eli

mină pe amîndoi de pe teren.

RADU POP

ULTIMUL MECI.

Rapidul 
sub panou
Apropierea sezonului de 

primăvară sporește nerăb
darea iubitorilor sportului 
și urcă termometrele pre
gătirilor.

Rapid București, cu gîn- 
dul la mult visatul titlu, 

pregătește asiduu.

— Dar la baschet, cam
pionatul s-a terminat, veți 
spune cu nedumerire.

Bineînțeles I însă, Rapid 

București se pregătește 

pentru cel de fotbal. Iar la 

sfirșitul fiecărei ședințe de 

antrenament are loc un joc 

de baschet, pentru relaxa-

în sala sporturilor din 
Galați nu mai puteai găsi 
un loe liber.

Gala anunțată nu progra
ma nume celebre, nici mă
car pe toți titularii celor 
două formații care aveau 
să se confrunte: reprezen
tativele orașelor Galați și 
Brăila. Era o întîlnire ami
cală care prilejui a însă un 
eveniment așteptat cu emo
ții deosebite de către unul 
dintre boxerii gălăteni : Va- 
sile Bogoi încrucișa în acea 
scară mănușile de box 
pentru ultima oară.

Aștcptîndu-și rî n d u 1, 
boxerul 
nării își 
16 ani 
meciuri, 
cîștigate;
Linca, Dragnea, Rkzea, Ni- 

de pe malul Du- 
dcpăna amintirile: 
în ring, 360 de 
dintre care 290 

printre învinși

I? Iu

re și agrement. Adversarii 

au devenit tradiționali: 

„apărarea1* contra „tnain- 

tării“. De obicei cîstigă a- 

părarea, avînd realizatori 

mai buni (aproape ea la 

fotbal).

Ju

In fotografie : C. Dan 

marchează cu toată opozi

ția curajoasă a lui 

maischi. Intr-adevăr, 

buie curaj pentru a 

gaja o... luptă sub panou 

cu Dan.

icer

an-

Foto: P. ROMOȘAN

colan ; 57 de meciuri inter
naționale în Polonia, Un
garia, Bulgaria, R. D. Ger
mană, U.R.S.S...

...Un torent de aplauze 
a izbucnit în întreaga sală. 
Dinspre vestiare își făcea 
greu loc prin mulțime Va- 
silc Bogoi. Buchete de 
flori i se aruncau din toate 
părțile. După meciul cu 
Scarlat, terminat la egali
tate el a fost invitat la 
microfon. Emoția îl cople
șise într-atît îneît a arti
culat doar cîtcva cuvinte: 
„Mulțumesc, mulțumesc tu
tur or... “

„Nici cea mai mare vic
torie — spunea a doua zi 
V. Bogoi — nu m-a tulbu
rat utît de mult. Nu voi 
uita niciodată aceste clipeu.

C. CHIRIAC

înnnîfiJllulllil
rri

ION CAZACU. DEJ. — 
1) In S.U.A. este foarte 
răspîndit fotbalul ameri
can, dar este practicat, pe 
scară infinit mai mică, 
fotbalul propriu-zis. 
mul aduce 
rugbiul, dar 
de a fi.

sport recomandabil.
un meci de fotbal ameri
can, totul e să... scapi zdra
văn ! Rezultatul tehnic 
interesează mai puțin. — 
2) Jiul Petrila a participat 
la toate edițiile campiona
tului categoriei A la fot
bal din 1946—1947 și pînă 
în 1959—1960. In acest an 
a retrogradat. După un an 
a revenit în „A", unde nu 
s-a mai putut menține de- 
cît o singură ediție. Acum, 
iar are șanse să revie. Să 
fim totuși 
nu-i urăm 
sit“ 1

FLOREA 
MUNA BRINCENI — Gim
nasta Cristina Dobosan este 
studentă Ia I.C.F. In anul 
IV. Vîrsta ei : 22 de ani.

I. MUNTEANU, BRA
ȘOV. — I) Espanol Barce
lona ocupă locul 9 în cam
pionatul Spaniei. 2) Infor
mația pe care ați citit-o în 
almanahul respectiv este 
greșită : ca să intri defi
nitiv în posesia „Cupei Ju
les Rlmet" TREBUIE SA 
CÎȘTIGI DE TREI ORI — 
CONSECUTIV SAU AL
TERNATIV — CAMPIO
NATUL MONDIAL DE 
FOTBAL. Este clar ?

MIRCEA DIMA, BUCU- E 
REȘTI. — 1) E lung dru- = 
mul pînă la titlul de cam- : 
pion mondial de șah. El E 
trece prin turneele zonale, E 
interzonale, meciurile can- E 
didaților și — în sfîrșit ~ 
— întîlnirea directă între E 
șal anger și deținător. Fio- - 
rin Gheorghiu va pârtiei- i 
pa. anul acesta, la turneul E 
zonal, unde i se cere să se E 
claseze printre primii trei, E 
pentru a merge mai de- = 
parte. 2) Ricardo Zamora E 
nu a evoluat, niciodată pe E 
terenurile noastre de fot- E 
bal.

VICTOR GHERGHETj, SE- ‘ E 
GARCEA. — „Un jucător E 
execută o lovitură de la = 
margine. Din cauza vîntu- E 
lui, care bate în rafale, E 
mingea îi revine tot li 

fără să, ji fost atinsă între- 
timp de un alt jucător. Arc 
voie s-o joace ?“ Nu, căci 
asta înseamnă că a „jucat“ 

. mingea de două ori. Dacă 
lovește balonul, el va fi 
sancționat, cu o lovitură 
liberă indirectă.

DUMITRU PEPA, LO- 
NEA. — 1) Jucătorii care 
iau parte la campionatul 
mondial de fotbal nu pot 
fi selecționați în în lotu
rile olimpice ale țărilor 
respective. 2) „Unde se află 
în momentul de față cupa 
cu care este dotat campio
natul mondial de fotbal ? 
La Londra sau în Brazi
lia Potrivit protocolului 
cu prilejul tragerii la sorți 
a celor patru serii din tur
neul final, cupa a fost a- 
dusă în Anglia, țara orga
nizatoare a campionatului. 
Mi se pare însă mai im
portant unde se va afla 
cupa... după terminarea 
campionatului mondial !

LEONARD MĂNZĂRARU 
SINNICOLAUL MARE. — 
1> Ion Moser a jucat, în- 
tr-un timp, la Știința Timi
șoara... 2) Biro a fost bol
nav. Acesta este motivul 
pentru care nu l-ați văzut 
în formația echipei Steaua, 
la hochei. — 3) De la da
rea în folosință a patinoa
rului .............
întreruperi, cînd titlul 
revenit hocheiștilor 
Voința Miercurea 
Steaua a cîștigat 
campionatul țării la 
disciplină sportivă, 
greu să vă spun care din
tre formațiile aliniate în a- 
cești ani a fost cea mai 
bună. Mai degrabă vă pot 
spune care au. fost cele 
mai... slabe : cele care n-au 
cucerit campionatul. Sîn- 
teți de acord ?

ION POȘTAȘUL 
Ilustrații :

NEAGU RADULESCU

artificial, cu două 
.......................... a 

de la 
Ciuc. 

mereu 
această 

Mi-e
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Astăzi, in Italia

O declarație 

a lui Stanley Rous
LONDRA 4 (Agerpres). — Referin- 

du-se la incidentele petrecute în 
timpul meciului de fotbal pentru „Cu
pa orașelor tîrguri" dintre Leeds Uni
ted și Valencia, președintele F.LF.A., 
Stanley Rous, a declarat că împotri
va acestor echipe vor fi luate sanc
țiuni severe mergînd pină la exclu
dere. O hotărîre în cazul respectiv 
va fi luată la 17 februarie, la Bar
celona, unde se va întruni comitetul 
de organizare a „Cupei orașelor tîr
guri" al cărui președinte este Stanley 
Rous.

Azi și mîine, „mondialele" de bob-4 persoane
Antrenamente la ora 3.30 dimineața !...

CORTINA D'AMPEZZO, 4 (prin 
telefon). Temperatura ridicată din ulti
mele zile a îngreuiat simțitor antrena
mentele participanților la campionatul 
mondial de bob—4 persoane. Pregăti
rile au loc noaptea târziu, cînd gheata 
devine suficient de dură pentru a rezis
ta boburilor de 4. Din această cauză, 
număruil coborîrilor este foarte redus. 
Echipa jul român Panțuru — Tătaru — 
Maftei—Neagoe, de pildă, a efectuat 
pînă acum doar 4 coborîri. Ultima a 
avut loc vineri la ora 3,30 dimineața!! 
Cei mai buni timpi au fost realizați de

echipajele Italiei și Canadei, conside
rate drept favorite ale campionatului. 
Dealtfel, la ultimele ediții ale „mon
dialelor" lupta pentru titlu s-a dat to4t 
între echipajele acestor țări și s-a în
cheiat în 1963 (la Igls) ou victoria 
Italiei (conducător S. Zardini), iar în 
1964 (la Igls) și 1965 (la St. Moritz) 
cu succesul Canadei (conducător, V. 
Emery).

Manșele acestei ediții a campionatu
lui mondial — a 32-a — se desfășoară 
sîmbătă și duminică, în nooturnă.

încep întrecerile
„Universiadei*4 de iarnă
Cea de a 4-a ediție a „Universia

dei albe*, competiția culminantă a se
zonului sportiv de iarnă din acest an, 
începe astăzi în Italia, reunind stu
denți și studente din peste 30 de țări 
ale lumii. Festivitatea de deschidere 
a Jocurilor Mondiale Universitare de 
iarnă, va avea loc în două localități: 
dimineața la Sestriere pentru partici- 
panții la întrecerile de schi și seara la 
Torino pentru concurenții de la pati
naj artistic și hochei pe gheață.

Primii care vor intra în întreceri 
sînt hocheiștii. între 5 și 7 februarie 
ei vor susține 
urmînd ca turneul 
șoare între 8 și 12

în cea de a treia 
vor lua startul, la 
fondiști și săritorii

jocurile eliminatorii, 
final să se desfă- 
februarie.
zi a Universiadei 
Glaviere, schiorii 
de la trambulină.

după următorul program; luni 7 fe
bruarie — sărituri de Ia trambulină; 
marți — 15 km masculin și 8 km femi
nin; joi — ștafeta 4x10 km masculin 
și 3x5 km feminin.

Schiorii alpini se vor întrece la 
Sesțrjere. Marți 8 februarie vor avea 
loc eliminatoriile de slalom special 
masculin și slalomul special feminin. 
. iiercuri este prevăzută o singură pro
bă — slalomul special masoulin. Co- 
borîrea feminină este programată vi
neri, iar sîmbătă se va desfășura pro
ba de coborîre masculină și slalomul 
uriaș pentru fete. Slalomul uriaș mas
culin care are loc duminică, încheie 
întrecerile alpine.

Competiția de patinaj artistic se 
dispută la Torino între 10 și 12 fe
bruarie.

Sportivii români au făcut primele antrenamente
TORINO, 4 (priu telefon). — 

o călătorie care a durat mai mult 
fusese prevăzut, din cauza unei între
ruperi la Zagreb, provocată de- înrău
tățirea condițiilor de zbor, delegația de 
sportivi care va reprezenta tara noastră 
la actuala ediție a „Universiadei de 
iarnă a ajuns în localitate miercuri 
seara. Pe aeroport, sportivii noștri au 
fost întîmpiuați de reprezentanți ai Co
misiei de organizare și ai forurilor 
sportive din acest oraș.

Țara noastră va lua parte la turneul 
de hochei, ale cărui partide vor avea 
loc la Torino pe două patinoare arti
ficiale (ambele acoperite) și la con
cursul de patinaj artistic, în proba de 
perechi. Dintre toate competițiile care 
se vor desfășura cu prilejul „Univer
siadei" de iarnă cel mai mare interes 
îl stîrnește turneul de hochei, la startul 
căruia se prezintă 9 selecționate de 
țări: Canada, Uniunea Sovietică, Ceho
slovacia, Finlanda. 
Austria, Iugoslavia 
zatorii au stabilit 
să fie împărțite în 
cărora se va juca 
care cu fiecare, 
clasate din fiecare 
tîlni într-o competiție pentru 
rea primelor trei locuri, iar 
formații vor forma altă grupă, jucînd 
tot sistem turneu, pentru definitivarea 
locurilor 4—9. în prima etapă organi
zatorii au stabilit pentru preliminarii 
cîte un cap de serie: Uniunea Sovie
tică, Canada și Cehoslovacia, restul 
echipelor fiind repartizate prin tragere 
la sorti.

Echipa noastră a făcut joi un antre
nament pe unul din cele două pati
noare artificiale din Torino. Antreno
rul Mihai Flamaropol a insistat pe 
omogenizarea liniilor de atac și, în spe-

După 
decît

cial, a primei linii, deoarece G. Szabo 
s-a accidentat și nu va putea participa 
la primele partide. In această situafie 
se pare că linia va avea următoarea al
cătuire : I. 
Mihăilescu. 
festat la 
și portarul

In ceea ce privește concursul de pa
tinaj artistic, la proba de perechi, unde 
va concura și cuplul Radu Ionian — 
Letifia Păcurarii, 
încheiat încă. Se știe însă, 
cura aproximativ 10 perechi din Ceho
slovacia. Ungaria, Franța, Austria, El
veția.

Primele întreceri ale „Universiadei" 
de iarnă vor avea loc sîmbătă. cînd se 
vor disputa partidele inaugurale 
turneului de hochei pe gheată.

Szabo — Cal am ar — Dan 
O formă bună au mani- 

acest antrenament fundașii 
Dumitraș.

înscrierile nu s-au 
că vor con-

ale

se

România, Italia, 
șl Ungaria. Organi
ca aceste 9 echipe 
trei serii, în cadrul 
sistem turneu, fie- 

După aceea, 
serie, se

DANIEL LAZARESCU 
conducătorul delegației

ȘTIRI...
primele 
vor in
stabili- 

celelalte

SANTIAGO DE CHILE. La campio
natele mondiale de schi (probe alpine) 
ce se vor desfășura în luna august în 
localitatea Portillo și-au confirmat pînă 
în prezent participarea 12 țări: Austria, 
Anglia, Australia, Canada, Elveția, Fin
landa, R. D. Germană, R. F. Germană, 
Franța, Italia, Suedia și S.U.A.

Patinatoarea austriacă Regine Heitzer, pe care o ve
dem in fotografie are toate șansele să redevină astă- 
searc campioană a Europei, ia încheierea întrecerii 
feminine din cadrul campionatelor continentale găz

duite de „Zimny Stadion* din Bratislava

REZULTATE... ȘTIRI
RIO DE JANEIRO. Continuîndu-și tur

neul în Brazilia, echipa de fotbal a 
U.R.S.S. a jucat la Belo Horizonte cu o 
selecționată locală, pe care a învins-o cu 
scorul de 6—1 (5—0). Au marcat pen- 
Iru oaspeți Kopaev (2). Sivilenko (2), 
Husainov și Meshi.

COPENHAGA. în capitala daneză s-a 
desfășurat dubla întâlnire internațională 
amicală de handbal dintre echipele mas
culine ale Danemarcei și Suediei. în pri
mul joc gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 14—11 (7—6). în cel de al 
doilea handbaliștii suedezi s-au revan
șat, învingând cu 14—9 (8—4).

ROMA. Crosul international desfășurat 
la Catania pe distanța de 12 km a fost 
cîștigat de atletul scoțian Fergus Mur
ray, urmat de Bruce Tulloh (Anglia), 
Antonio Ambu (Italia) și Zundar Drago 
(Iugoslavia).

Mf'NCHRN. Campionul european de 
box Ia categoria grea. KarI Mildenberger 
(R.F.G.), l-a învins la puncte în 10 re
prize pe americanul Eddie Machen. La 
aceeași categorie, Ossi Buettner (R.F.G.) 
a dispus la puncte de Bob Stolling 
(S.U.A.).

VIITOAREA EDIȚIE 
A „UNIVERSIADEI ALBE"
LA TORINO s-a întrunit Co

mitetul executiv al FISU (Federa
ția Internațională a Sporturilor U- 
niversitare) care în 
lucru a stabilit ca 
vorsiadă de iarnă să se desfășoare 
între 21 și 28 ianuarie 1968 la 
Innsbruck (Austria). Comitetul a 
examinat posibilitatea înscrierii în 
programul viitoarei „Universiade 
albe’ a noi discipline sportive, prin
tre care și patinajul viteză.

prima zi de 
viitoarea Uni-

CIUDAD DE MEXICO. în ultimul meci 
al turneului de fotbal de Ia Mexico, 
prezentativa R. D. Germane a dispus 
2—0 de formația braziliană Vasco 
Gaina. După cum s-a anunțat, acest
restanță nu mai putea influența asupra 
ordinei primelor două locuri în clasa
mentul final al turneului, câștigat la ega-

re- 
cu 
da 
joc

Cum va fi organizată „Cupa Europei" inter—țări la fotbal?
La 23 februarie va avea loc la Zu

rich alcătuirea grupelor pentru cea de 
a treia ediție a „Cunei Europei" in- 
ter-țării la fotbal. După o hotărîre 
Eiai veche a U.E.F.A., „Cupa Europei" 
inter-țări la fotbal se va organiza în 
perioada dintre două campionate mon
diale.

A treia ediție a „Cupei Europei" 
inter-țări va începe în toamna acestui 
an și se va încheia în anul 1968, în 
luna iunie sau iulie. Sistemul de des
fășurare a competiției a fost mult mo
dificat față de edițiile precedente.

în proiect se prevede ca, în prima 
fază, competiția să aibă Joc pe grupe: 
se vor forma probabil 8 grupe cn cîte 
4 echipe iar jocurile se vor desfășura 
sistem tur-retur. Echipele clasate pe 
primul loc în grupe se califică în sfer
turile de finală, fază în care jocurile 
se vor stabili prin tragere la sorți și 
vor fi eliminatorii. Câștigătoarele a- 
cestor meciuri se ca’ifică în semifi
nale. Sferturile de finală și semifina
lele se vor desfășura în perioada 1 
martie — 1 iunie 1968. învingătoarele 
din semifinale își vor disputa finala.

iar învinsele se vor întrece pentru 
locurile 3—4.

★
Comisia de organizare a competi

țiilor oficiale de fotbal ale U.E.F.A. a 
făcut . cunoscut că tragerea la sorți a 
semifinalelor în „C.C.E." și Cupa 
cupelor" va avea loc la 17 martie la 
Cannes. Turneul de juniori organizat 
de U.E.F.A. va avea loc în acest an în 
Iugoslavia, anul viitor în Turcia, iar 
în 1968 in Franța.

Jucătorii din echipele de juniori vor 
purta pe tricou — în meciurile sus
ținute în turnea — gcusonul U.E.F.A.

Campionatele mondiale de biatlon

CIMPOIA LOCUL 5, 
BĂBBĂȘESCU LOCUL 6!

GAKMISCH-PARTENKIBCHEN, 4 (prin telefon). Vineri dimi
neața, în proba de 20 km a campionatelor mondișile de biatlon 
reprezentanții noștri au avut o comportare foarte bună, tiinc 
la un pas de o performanță răsunătoare. Locurile 5. 6, 12 și 1! 
pe care le-au ocupat și timpurile obținute ne-ar fi clasat pt 
echipe — după vechiul regulament — pe locul III în lume 
Anul acesta el nu mal este insă valabil, tncît rămîne ca du 
minică biatloniștii noștri să-și etaleze calitățile de echipă Ir 
proba de ștafetă. Omogenitatea formației noastre este un ati 
însemnat, clasamentul fiind edificator.

Explicația locului 15 ocupat de Vilmoș este aceeași cu a ’,0 
cului 16 ocupat de norvegianul Jocdet (campion mondial ti 
1965) șl a locului 21 ocupat de sovieticul Melanin (campion o 
limpic la Innsbruck și, anterior, campion mondial) : o pală di 
ceață ca... vata a făcut ca toți aceștia (și am amintit doar d, 
numele mal sonore) să tragă, pur șl simplu, la... noroc. Țin 
tele nu se mai vedeau! In general, de altfel, vizibilitatea i 
fost proastă și au fost numeroase voci care au cerut la ședinți 
juriului redisputarea probei. Dar, un campionat mondial e ut 
campionat mondial și... rezultatele au fost omologate.

Iată clasamentul : 1. Istad (Norvegia) lh 38:21,8 (4 minute pe 
nalizare); 2. Sobczak (Polonia) lh 39:19,9 (4); 3. GunxUree 
(U.R.S.S.) lh 39:53,6 (1 !); 4. Olsson (Suedia) lh 43:16,6 (7); 5 
CIMPOIA (ROMÂNIA) lh 43:50,1 (8): 6. BARBAȘESCU (RO
MÂNIA) lh 44:26,5 (8): ...12. CARABELA (ROMÂNIA) lh 45:40, 
(5); ...15. VILMOȘ (ROMÂNIA) lh 48:16,4 (13); 16. Jordet (Norve 
gia) lh 48:29,3 (8); ...Melanin (U.R.S.S.) lh 50:54,1 (10).

Duminică are loc proba de ștafetă 4x7,5 km, în care repqfl 
zentanții noștri au posibilitatea de a confirma buna lor pro 
gătire și rezultatele din proba lr.divduală.

EMERICH DANZER—CAMPION EUROPEAN
LÂ PATINAJ ARTISTIC

BRATISLAVA 4 (Agerpres). Sportivul austriac Emericl 
Danzer, în vîrstă de 21 de ani, a cucerit pentru a doua oar. 
consecutiv titlul de campion european la patinaj artistic. L< 
exercițiile libere, Danzer a dovedit multă siguranță, obținîm 
de două ori nota maximă — 6. Compatriotul său Wolfgang 
Schwartz 
două ori 
vîrstă de 
dalia de 
viduale : ...
fgang Schwartz (Austria) 2162,7 puncte ; 3. Ondrej Nepel 
(R.S. Cehoslovacă) 2072 puncte ; 4. Patrick Pera (Franța 
2027,4 puncte ; 5. Robert Durcville (Franța) 2025,8 puncte 

6. Ralph Borghard (R.D.G.) 2006,
puncte.

S-au încheiat întrecerile din cadri 
probei de exerciții impuse la feme 
Pe primul loc continuă să figure? 
actuala campioană europeană, pat 
natoarea austriacă Regine Heitzer. f 
conduce în clasament cu 1 227 
puncte. Urmează Diana Clifton-Peai 
(Anglia) 1 163,1 p., Nicole Hassb
(Franța) 1 148,1 p. A patra este cl 
sată Gaby Seifert (R. D. Germană).

★
Aseară a luat sfirșit proba de da 

suri, în care victoria a revenit pereii 
Diana Towler — Bernard Ford (A 
glia).

a evoluat cu deosebită eleganță, dar a greșit d 
în final. Patinatorul cehoslovac Ondrej Nepela, îi 
numai 15 ani, originar din Bratislava, a obținut me 
bronz. Clasamentul final al probei masculine indi 
1. Emerich Danzer (Austria) 2168,9 puncte ; 2. Wol

REZULTATE
litate de echipele Atlas Mexico și Sparta 
Praga.

ROMA. în localitatea Bolzano s-a dis
putat întîlnirea internațională amicală 
de hochei pe gheată dintre reprezentati
vele Italiei și 11. F. Germane. Hocheiștii 
vest-germani, cu o echipă mult întine
rită. au terminat învingători cu scorul 
de 4—3 (2—0, 2—3, 0—0).

CEI.1ABINSK. După o absentă pre
lungită. renumita patinatoare sovietică 
Lidia Skoblikova, cîștigătoarc a patru 
medalii de aur la Jocurile Olimpice de 
la Innsbruck, și-a făcut reintrarea. Sko
blikova a realizat 49,1 la 500 m și 2:34.2 
la 1000 m. Iată cîștigătoarelc întreceri
lor : 500 ni Soboleva 46.6; 1000 ni — 
Ivanova 1:37,2; 1500 in -— Ostenina 
2:29,2; 3000 tn — Subareva 5:23,1. 
La multiatlon. victoria a revenit patinatoa
rei Rastopcina, care a totalizat 202,549 p.

BELGRAD. în întîlnirea de handb 
conți rid pentru sferturile de fina 
ale „C.C.E.", dintre formațiile 7 
greb și D. H. f. K. Leipzig, victor 
a revenit sportivilor din R. D. G< 
mană cu scorul de 18—14 (9—6). R 
turul va avea loc la Leipzig.

AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE INTERNATIONALE
Dl TENIS DE MASĂ Alt II. D. CflIMAIII

BERLIN 4 (prin telefon). Sportivi 
și sportive din 11 țări participă la 
campionatele internaționale de tenis 
de masă ale R.D. Germane. Prima zi 
a competiției a fost rezervată probelor 
pe echipe bărbați și femei. Concursul 
pe echipe se dispută sistem turneu, for
mațiile fiind împărțite în cîte patru 
grupe. Bărbați: gr. I: Cehoslovacia, 
R.D.G. I, Polonia, Finlanda, gr. II: 
Iugoslavia. Ungaria, R.D.G. II, gr. 
III: Suedia, U.R.S.S., R.D.G. III, gr. 
IV: România, Anglia, Bulgaria, 
R.D.G. juniori. Femei : gr. I : Ceho
slovacia, R.D.G. I, Bulgaria, gr. II: 
România, U.R.S.S., R.D.G. III, gr. 
III: Ungaria, Iugoslavia, R.D.G. ju

nioare, gr. IV: Anglia, Polonia, R.D. 
II. Atît la băieți cît și la fete, în t 
mifinale se vor întîlni cîștigătoan 
grupelor I cu III și II cu IV.

Iată primele rezultate tehnice n 
importante: echipe bărbați: România 
R.D.G. juniori 3—0, Anglia — Bulf 
ria 3—0, R.D.G. II — Iugosla’ 
3—2! România — Bulgaria 1:1: Gii 
giucă — T. Velikov 2—0, Reti — 
Velicov 0—2. La ora cînd are 
convorbirea telefonică a început n 
ciul de dublu. Echipe femei : Româi 
— R.D.G. junioare 3—0.

Competiția continuă sîmbătă 
cînd încep și partidele în probele 
dividuale — și se încheie duminic
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