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La hochei: România — Unqarîa
2-1 (2-0,0-1,0-0)

• România — printre cele șase finaliste
TOR1NO, 7 (prin tele

fon). — Turneul de ho
chei pe gheață din cadrul 
Universiadei de iarnă a 
continuat azi. în sala Ex-

La orizont — Mexico!

administrafiei stadionului orășenesc (direc- 
Bucur), zăpada a lost curălată de pe pista 

antrena acum in condiții 
pe Tiberiu Lenta, Mariana 

Loader și Sanda Tănase.
Foto : R. Viltira

n grija
Marin 

altei ii clujeni se pot 
ne. Iatâ-i la „încălzire

Pe strada Iloria, cea 
care duce de Ia gară spre 
centrul Clujului, se află Li
ceul nr. 10.

Coincidenta a făcut să 
pătrund pc poarta acestei 
vechi școli chiar în mo
mentul în care clopoțelul 
vestea recreația marc. Li
niștea curții s-a rupt deo
dată și sute de elevi au 
ieșit să facă puțină mișcare, 
în timp ce profesorii, cu 
cataloagele sub braț, mer
geau spre cancelarie. L-am 
întîlnit pe tov. Liriu Ha
ro sa, profesor de educație 
fizică. Părea surprins de 
prezența noastră.

— Cure, să fie motivul 
vizitei dv. în școala noas
tră? Stații Nu-mi spu
neți... lăsați-niă să ghi
cesc /

defi ce ne fac ...atletii. 
A șa e ?

Așa și era, de fapt. Ve
nisem să văd, altfel declt 
pe stadion, pe cîteva din
tre speranțele atletismului 
clujean și ale țării. Elevii 
dintr-a zecea, Sandii Tăna
se, Mariana l oader și Ti
beriu Lenfa.

— Toți trei învață bine. 
Sint foarte ascultători și 
hotărîli să ajungă departe 
pe linie profesională si în 
sport. îmi pare însă rău, 
dar pe „copii" nu-i pulefi 
vedea acum. Clasa lor este 
la ora de practică la o în
treprindere in oraș. In 
schimb, dacă vreți, puteti 
sta de vorbă cu anlreno-

nil lor. Mă așteaptă pentru 
o discuție.

Este vorba de Traian 
Chitul, fost recordman al 
țării la triplu salt, lector 
la IMF din Cluj. De cîțiva 
ani prof. Chitul se ocupă 
cu multă pasiune de des
coperirea și formarea atle
tică a unor tinere talente 
Tănase-Toader - Lența sînt 
trei dintre acestea.

— Știti. colaborăm foar
te bine cu tov. Chitul. El 
se ocupă de cei mai buni 
viteziști și săritori din 
școală, noi de aruncători 
si de echipa de tetratlon.

ROMEO VILARA 
(Continuare in pag. a 3-a)

poziției din Torino, selec
ționata studențească a ță
rii noastre a întîlnit în al 
doilea joc din cadrul gru
pei C selecționata Unga
riei, într-un meci decisiv 
pentru ocuparea locului 
secund în serie. După un 
joc viu disputat, sportivii 
români au obținut victo
ria cu scorul de 2—1 
(2—0, 0—1, 0—0).

Scorul a fost deschis în 
minutul 10 de Calamar, 
care a primit o pasă de 
la Szabo I. După numai 
un minut, Calamar înscrie 
din nou, din acțiune per
sonală, aducind echipei 
noastre conducerea cu 
2—0, scor cu care se în
cheie prima parte. După 
----- “ -„1 34.

pentru 
la un 
ultima 
români 
dar nu

pauză, în minutul 
Schwalm înscrie 
echipa Ungariei, 
contraatac. In 
parte, hocheiștii 
domină mai mult

— Știu ! Vă ocupați de 
atletism și aii venit să ve-

Decari" 
kilometri

i Cupa Mogoșa" a revenit
i schiorilor din Maramureș

pot modifica rezultatul.
Au condus arbitrii Cos- 

tazza (Italia) și Mejedici 
(Iugoslavia).

In urma acestui rezul
tat, clasamentul final al 
grupei este următorul :

2 1 1 o 9: 1 3 
2 1 1 o 3: 2 3 
2002 1:10 0

1. U.R.S.S.
2. România 
3 Ungaria

Comisia de organizare 
a hotărît să schimbe sis
temul de desfășurare a 
turneului de hochei. în 
sensul că turneul final nu 
se va desfășura cu trei, 
ci cu șase echipe. în con
secință, din fiecare serie 
se califică primele 
clasate.
U.R.S.S., 
slovacia, 
Finlanda, 
vor juca fiecare cu fieca
re, începînd de mîine 
seară.

două
Acestea sînt : 

România. Ceho- 
Italia. Canada, 
Aceste eclr'pe

DANIEL LAZARESCU 
conducătorul delegaiiei

Citiți în pag. a 4-a :

ALTE REZULTATE DE LA UNIVERSIADĂ

Din viața organizației noastre

Doar 1794 lei 
pentru activitatea sportivă de masă la Vulcan!

De ce numai

Ired că nicicind, în sport, 
‘verbul „Fă-ți iarna car 
vara sanie" n-a avut 

■ulatia acestor zile. A- 
sta pentru că oamenii 
u convins că puntea ano- 
purilor nu reclamă „va
ta", că marile perfor
ate se cer clădite încă 
pe acum, in întrecere 
asprimea vremii.

oresc, febra pregâtiri- 
se simte și în dialogul 

idian...
■ir

Iu cîtiva ani in urmă, 
-o zi de caniculă, fon
tul Gheorghe Vasilescu 
rturisea colegilor că are 
respectul pentru trăgă- I

25 la sută?

ÎNSEMNĂRI

nudar că niciodată 
apuca de acest sport: 
stai pe arșița asta, 

haină de piele și cu... 
anei? N-aș face-o în 
tul capului".
și mai schimbă oamenii 
erile...
- Cunt ai reușit să intri 
lotul republican de tir ?
- Cu ajutorul „decari- 
'. Anul trecut, după des- 
i rezultate foarte slabe,

obținut cîteva perfor- 
ițe bune și astfel mi-am 
eplinit o mare dorință.
- Și acum ?...
- Cum se spune, am 
is curaj. Mi-am pro-

imbunătălirea sub- 
ifială a recordurilor per- 
ale (I IM p la armă 
ră calibru redus, 589 p 
irmă liberă, 60 f.c., 562 
i armă standard 3 x 20 
588 la 60 f.c.).
'elinem că performan- 

pe care și le-a pro- 
Gheorghe Vasilescu 

tru 1966 sînt destul do 
ipiate de recordurile |â- 
așa că-l întrebăm dacă 
gîndește...
- Intr-adevăr, am un 
in“ cu recordul (375 p) 
poziția „fn picioare".

stimulat, desigur, 
ui că la această pozi- 
am cucerit anul trecut 
mul titlu de campion 
ublican. Și mai „fin- 
AN GTRLEȘTEANU 
ntinuaie în pag. a 2-a)

Tradiționalul concurs 
pentru „Cupa Mo
goșa", organizat de 

comisia de schi a regiunii 
Maramureș, deși s-a bu
curat de excelente condi- 

■ții de desfășurare, nu 
a reunit decît 29 de con- 
curenți. Câștigătorii pro
belor : SLALOM URIAȘ 
(lungimea traseului 2 000 
m, diferență de nivel 600 
m) seniori : Z. Kadar 
(Suceava) ; senioare : Ma
riana Andreescu (Sucea
va) ; juniori : Alex. Chiuz- 
băian (Maramureș) ; ju
nioare : Maria Deac (Ma
ramureș); SLALOM SPE
CIAL (lung. 400 m, dif. 
nivel 170 m, 51 porți) se
niori : A. Torok (Mara
mureș) ; senioare : Maria
na Andreescu ; juniori : 
Alex. Chiuzbăian ; ju
nioare : Maria Deac ; 
COBORÎRE (lung. 2 000 
m, dif. nivel 600 m) se
niori : A. Torok ; senioa
re : Iolanda Griga (Ma
ramureș) ; juniori : Alex. 
Chiuzbăian ; junioare : 
Maria Deac. Trofeul a 
revenit echipei 1 a regiu
nii Maramureș, care a to
talizat 443,19 p, urmată 
de Suceava, 667,82 p și 
Maramureș II. 1443,82 p. 
(ALEX. DOMUȚĂ — co
respondent).

„Cupa Postăvarul". Re
zultate — seniori: 1. I. 
Eros (Dinamo) 226,95 p 
(55,5 m - 56 m) ; 2. Șt. 
Burețea (Tractorul) 220,2 
p (53m - 53,5 m) ; 3. N. 
Dorobanțu (Dinamo) 219,4 
p (53 m - 55 m) ; 4. FI. 
Voinea (Dinamo) 218,6 p 
(54 m - 53,5 m) ; 5. E. 
Kiss (Tractorul) 217,5 p 
(53 m - 53 m) ; 6. V. Măr- 
gineanu (Tractorul) 203,4 
p (51,5 m-52 m) ; 7. A. 
Bodeanu (Dinamo) 202,3 
p (51,5 m - 53 m) : ju
niori : 1. D. Lupu (Dina
mo) 230,5 p (49 m - 49 
m) ; 2. L. Mureșan (Trac
torul) 208 p (46,5 m - 47 
m) ; 3. Z. Cismadia (Voin
ța Odorhei) 194,4 p (45,5 
m - 45 m) ; 4. E. Cocea 
(Tractorul) 180,8 p (44 m 
-43 m). (C. GRUIA — 
coresp. regional).

Echipele 
de fotbal și volei\ 

doar au...
consumat!

Campionatul
asociației
neglijat

început de an. La sediul asociației 
sportive Vulcan, situat în incinta 
renumitei uzine bucureștene cu ace
lași nume, l-am găsit pe tov. Dumi
tru Zaharia, activist salariat. Lucra 
la cîteva grafice. După ce i-am ex
plicat scopul vizitei noastre, ne-a 
arătat două coli din care se putea 
vedea cum a fost îndeplinit bugetul 
pe anul 1965. Una cu veniturile, cea
laltă cu cheltuielile. Pe prima scria : 
fonduri provenite din înscrierea de 
noi membri UCFS: propus 400 lei, 
realizat 5 lei; cotizații de Ia membrii 
UCFS : propus 44 000 lei, realizat — 
10 880 lei (n.r. deci circa 25 la 
sută); venituri din manifestațiile 
sportive: propus 10 000 lei, realizat 
3 310 lei; venituri din exploatarea 
bazei sportive: propus 8 000 lei, 
realizat 12 562,78 lei; venituri din co
lectarea fierului vechi : propus 36 000

lei, realizat 19 817 lei; alte venituri t 
377,78 lei. Pe a doua coală figurau, 
după cum am menționat, cheltuielile : 
realizarea programului comnelițional 
al diverselor echipe — 26 018,40 lei; 
procurare de materiale și echipament 
sportiv — 28 986,80 lei; întreținerea 
bazei sportive: 6 245,20 lei; salarii — 
55 526,27 lei.

După o simplă cercetare 
cifre se poate constata că 
nu au acoperit cheltuielile, 
nilor necesari provenind
venții. Cum s-a ajuns la această si
tuație ? De ce nu au plătit cotizația, 
lună de lună, toți cei 3 700 de mem
bri UCFS ? Pentru că mulți tineri și

a acestor 
veniturile 
restul ba- 
din sub-

TR. IOANIȚESCU

Săritorii brașoveni 
s-au întrecut sîm- 
bătă după-amiază 

pe trambulina mijlocie 
din Poiana Brașov pentru

Pe pîrtia „Marina" 
din Curtea de Ar
geș s-a desfășurat, 

zilele trecute, campiona
tul raional pentru ju
niori, la care au luat par
te peste 60 de concurenți. 
întrecerile au fost domi
nate de sportivii asocia
țiilor Foresta și Știința 
din Curtea de Argeș. 
Cîștigătorii probelor : • 
coborîre ; Vasile Lentz 
(Foresta) ; slalom uriaș : 
Vasile Lentz ; fond 5 km : 
Dumitru Petrescu (Fores
ta). (EM. STERESCU — 
corespondent).

A C T U A
PROGRESUL - TREI 
MECIURI ÎNTR-O 

SAPTAMÎNÂ !
Echipa bucureșteanâ pro

gresul va susține săptă- 
mîna aceasta nu mai puțin 
de trei jocuri. Astfel,
miercuri va întîlni pe
C.F.R. Roșiori cu începere 
de la ora 15 pe stadionul 
din str. dr. Staicovici, a 
doua zi, joi, la aceeași oră 
și pe același teren ** 
fi opusă formația 
pul din campionatul 
nesc, iar duminică 
neața, în Giulești, 
replica Rapidului.

ÎNTRECERILE 
ALE MICILOR 

TORI

FINALE 
PATINA-

îl va 
Abato- 
orășe- 
dimi- 

va da

Faza finală a concursului 
republican de patinaj ar
tistic pentru juniori și 
copii a fost reprogramată 
la noi date. întrecerile se 
vor desfășura în zilele de 
25, 26 și 27 februarie, în 
Capitală. Participă concu
rent! șl concurente din 
București, Cluj și Brașov.

(Continuare în pag. a 2-a)

L I T A
MIERCURI Șl JOI, 

MECIURI AMICALE DE 
FOTBAL LA DINAMO

Echipa campioană, Di
namo București, își conti
guă pregătirile. Dinamoviș- 
tii vor susține două partide 
amicale pe stadionul din 
șos. ștefan cel Mare. 
Miercuri, adversară va fi 
formația Flacăra roșie din 
categoria C. iar joi — e- 
chipa Metalurgistul, care 
activează în categoria se
cundă. Meciurile vor în
cepe >a ora 15.

T I
RAPID CONDUCE ÎN 
CAMPIONATUL CAPITA
LEI DE POLO PENTRU 

COPII
In etapa a IV-a a cam

pionatului Capitalei de 
polo pentru echipe de co
pii s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : C.S. Șco
lar — S.S.E. 1 “ '■
— Steaua 1—1, 
S.S.E. 2 * ‘ 
1. Rapid 
10 p, 3.
C.S.S. 8 
5. S.S.E. 
liu-coresp.).

1—1, Rapid 
Progresul— 
Clasament :
2. Steaua

4.

2—0.
H P,
Progresul 3 p,

p. 5. S.S.E. 1 1 p,
2 4 p. (C. Vasi-

Ca la fiecare sfîrșit de sâptâmînă, Predealul a fost 
și duminica aceasta asaltat de numeroși iubitori ai 
muntelui, dornici să se recreeze în mijlocul naturii. 

Imaginea de mai sus e cît se poate de grăitoare 
Foto : A. Neagu

Steaua a plecat în turneu

Ieri dimineață fotba
liștii clubului Steaua au 
plecat pe calea aerului în 
lzrael, unde vor susține 
un turneu de trei jocuri.

Au făcut deplasarea:

Suciu, Ilaidu, Sătmăreanu, 
llăhuăgeanu, D. Popescu, 
D. Nicolae, Constantin, Je
nei, Raksi, Negrea, Voi
nea, Georgescu, Petescu și 
alții.



HANDBAL: După șapte etape în campionatul feminin
1
1
1
1
1
7
7

RĂSPUNDEM CITITORILOR
• Pe măsură ce se apropie de 

Bfîrșîtul primei sale părți (au mai 
rămas de disputat două etape), cam
pionatul republican feminin devine 
mai atractiv — prin calitatea îmbu
nătățită a jocului practicat — și mai 
pasionant, prin dîrzenia cu care e- 
chipele își dispută primele locuri, 
înfrîngerea Rapidului (prima în a- 
cest sezon) a permis Științei Timi
șoara (singura echipă neînvinsă) să 
se distanțeze în clasament, care la 
ora actuală se prezintă astfel:

4. Știința Buc.
5. Tractorul Brașov
6. Lie. nr. 4 Tim.
7. Confecția Buc.
8. C.S.M. Sibiu
9. Rulmentul Brașov

10. Voința Odorhei

4 2 
2 3
2 1
2 0
2 0
1 1
1 0

1
2
4
5
5
5
6

58:47 
56:62 
49:68 
55:71 
31:48 
61:85 
48:85

10
7
5
4
4
3
2

Timișoara, de
’ ’ 1 a 

profitat și Știința București, care —

în afară de Știința
.jocul rezultatelor” de duminică

1. Știința Tim.
2. Mureșul Tg. M.
3. Rapid Buc.

7 6 10
7 5 11
7 5 11

90:45
73:34
77:53

13
11
11

mai ales prin prețioasa victorie ob
ținută asupra Rapidului — a micșo
rat diferența de puncte care o des
părțea de echipele clasate pe locu
rile 2 și 3.

Situația este încă departe de a fi 
simplificată, pentru că în penultima

BOX: Reuniuni pugilistice în țară
nică în sala clubului din localitate. 
Dintre cei care au coborît treptele 
ringului învingători, am notat pe 
Teodor Ungur, F. Herdela, I. Trifa. 
I. Ignat, AI. Ciurea și N. Dineu

1. Nicoară, coresp.

CRAIOVA. De curând a avut loc în 
sala Dinamo din localitate prima reu
niune de box din cadrul campionatu
lui republican individual de juniori, 
faza orășenească. S-au disputat 11 
partide. Cele mai atractive meciuri 
le-au furnizat „perechile” Andrei 
Găvan — Gheorghe Cojocaru și Ion 
Vanvu — Gheorghe Stoian. Iată re
zultatele tehnice: D. Popa (Electro- 
putere) b. ab. 2 S. Georgescu (C.F.R.); 
I. Petre (G.F.R.) b. p. V. Florescu 
(I. R. A. 8) ; I. Vanvu (C.F.R.) b.p. Gh. 
Stoian (I.R.A. 8), D. Popescu (Electro- 
putere) b. ab. 2 C. Călina (Electro
putere); I. Slobotniciuc (Electropu- 
tere) b. ab. 2 St. Mihai (I. R. A. 8); V. 
Manea (Dinamo) b.ab. 2 St. Boruga 
(I.R.A. 8); I. Vlăduț (C.F.R.) b.ab. 1 
FI. Filimon (I.R.A. 8); I. Linguraru 
(C.F.R.) b. ab. 3 N. Avram (Electro- 
putere); Gh. Gulie (Electroputere) b. 
p. V. Mașala (C.F.R.); Gh. Cojocatu 
(Dinamo) b. p. A. Găvan (I.R.A. 8); 
I. Păun (I.R.A. 8) b. ab. 3 Gh. Purce- 
lică (Electroputere).

M. Gherghinolu, coresp.

REGHIN. — Pugiliștii care vor lua 
startul în campionatul de juniori și în 
concursul republican de calificare au 
participat, zilele trecute, la o reu
niune de verificare. Pe ring au în
crucișat mănușile boxeri din orașele 
Cîmpia Turzii și Reghin. Iată rezul
tatele tehnice: V. Laco (C.T.) b.ab. 
2 I. Moldovan (R); E. Gorea (R) b. p. 
I. Mureșan (C.T.); I. Moraru (R) b. p. 
I.Stanciu (C.T.); A. Chelemen (R) 
b. ab. 3 Al. Antal (C.T.); Z. Laco 
(R) b. ab. 1 Th. Pop (C.T.); O. Gorea 
(R) b. ab. 2 F. Petre (C. T.); P. Puiu 
(C.T.) b. p. St. Mihalcic (R); P. Pă
curarii (R) b. ab. 3 N. Bubău (C. T.); 
F. Astaloș (R) egal cu E. Dondoți 
(C.T.).

etapă au loc alte meciuri ale căror 
rezultate pot aduce modificări în cla
sament : Știința Timișoara — Știința 
București, Mureșul Tg. Mureș—Ra
pid București, C.S.M. Sibiu — Tracto
rul Brașov, Rulmentul Brașov — Con
fecția București și Voința Odorhei — 
Liceul nr. 4 Timișoara.

• De comun acord, echipele Liceul 
nr. 4 Timișoara și Rulmentul Brașov 
dispută azi la Timișoara partida pro
gramată inițial pentru 20 februarie.

• în „Cupa F.R.H.”, primele jocuri 
din faza intercentre s-a soldat cu 
rezultate scontate, calificîndu-se e- 
chipele favorite. Excepție face doar 
Știința Petroșeni, care însă nu s-a 
prezentat la Oradea, jucătorii săi 
fiind' plecați în tabără studențească, 
în urma rezultatelor de sîmbătă și 
duminică, în etapa următoare (12—13 
februarie) vor avea loc următoarele 
partide (în paranteze, în dreptul e- 
chipelor amintim rezultatele cu care 
s-au calificat) :

MASCULIN: Știința Timișoara
(37—12 și 35—14) — Voința Oradea 
(6—0 și 6—0), Dinamo 
(39—19 
(21—22 
(20—19 
(31—16 
(30—17
20 februarie pe cîștigătoarea din jo
cul Dinamo București—A.S.A. Cluj.

FEMININ: Voința Brăila (13—1, 
9—2) — Progresul București (17—12, 
17—11), Start Bolyai Tg. Mureș (13— 

14—4) — Ind. Lînii Timișoara 
Sibiu (13—8 și 
Craiova) — re- 
Dobrogea. Fa
ll—6 cu S.S.E.

București
34—5) — A.S.A. Cluj 
24—18), Voința Brăila 

25—20) — Dinamo Bacău 
24—14). Dinamo Brașov

și
și
Și
Și

și 15—21) va întîlni la 19 și

M. Liviu, coresp.

3, 
(7—8, 11—6), S.S.E.
17—4 cu Aulorapid 
prezentanta regiunii 
vorit Oradea (10—8, 
Petroșeni) va juca la 19—20 februa
rie cu cîștigătoarea meciului Start 
Bolyai—Ind. Linii.

BAIA MARE. Sîmbătă seara a avut 
loc în localitate o reuniune de veri
ficare a boxerilor juniori în vederea 
campionatului republican individual. 
S-au întîlnit juniorii f 
C.S.O. Baia Mare și C. S. 
Gazdele au cîștigat cu 12-10. 
învinși, pugiliștii orădeni s-au 
zentat mai bine din punct de vedere 
tehnic. REZULTATE TEHNICE: N. 
Gorchiș (BM) b. p. F. Sebeni (O); 
Gh. Daneș (BM) egal cu I. Forian 
(O),- A. Rusneac (BM) b. ab. M. Puiu 
(O); Gh. Barna (O) b. ab. 2. V. Ge- 
rebeș, (BM); M. Ciorbă (O) b. p. I. 
Seni (BM); P. Danci (BM); b.p. I. 
Balog (O); I. Drăgoi (BM) b.p. A. 
Cermian (O); I. Variu (O) b. ab. L. 
Pavel (BM); Gh. Sanislo (BM) egal 
cu I. Cioană (O); D. Găinara (O) b. 
ab. S. Cioltea (BM).

L. Chira, coresp.

VOLEI: Știința Galați—Dinamo 2-2
formațiilor 

. Oradea.
Deși 
pre-

CUGIR. Ultima verificare a boxe
rilor juniori de la asociația sportivă 
Metalurgistul Cugir a avut loc dumi-

în cursul zilei de azi ,echipa mascu
lină Știința Galați părăsește Capitala, 
plecînd în Franța, pentru a participa, 
la Paris, la un turneu în care se va în
tîlni cii Racing Club Paris (niîine), Se
lecționata speranțelor voleiului francez 
(joi) și Asnieres Sports Paris (vineri). 
Cu această din urmă echipă, campioana 
Franței, studenții vor mai susține un 
meci (demonstrativ), sîmbătă în orașul 
Le Mans.

Ieri dimineață, gălățenii au jucat o 
ultimă partidă de verificare, de astă 
dată în compania echipei Dinamo, cu 
care au terminat la egalitate, 2—2, pier- 
zînd primele două seturi Ia 12 și cîști- 
gîndu-le 
seturile trei și, uimi airs, ptu.ru, uma- 
moviștii au folosit toate rezervele). Din
colo de 
semnat, 
decît în meciul de sîmbătă cu Rapid, 
buna impresie produsă de Știința Galați,

ilustrînd o temeinică pregătire, impresie 
pe care sperăm că sudenții o vor con
firma în turneul din Franța.

Cît privește Dinamo, în detaliile jo
cului dar mai cu seamă în ansamblul 
lui, echipa nu a satisfăcut. Su
părătoare sînt îndeosebi dublarea de
fectuoasă a atacului, insuficienta atenție 
în organizarea defensivei din linia a 

după pri- 
Adică, ve- 
cadrul pro- 

antrenorul 
grabnic și

pe celelalte la 1 și la 6 (în 
trei și, mai ales, patru, dina-

con-scorurile înregistrate, am 
din nou și cu mai multă tărie

dona și exagerata relaxare 
mele două seturi cîștigate. 
chile lacune. Pînă cînd ? In 
cesului instructiv-educativ, 
S. Mihâilescu trebuie să ia 
energic măsurile cuvenite pentru elimi
narea carențelor amintite și a căror per
petuare (în special a atenției și a serio
zității fluctuante de la set la set), nu 
mai este admisibilă în jocul echipei 
Dinamo 1 Nu de alta, dar dificilele me
ciuri din cu Minior Pemik se
apropie...

SCRIMĂ • Al. Micloș (floretă)

și I. Chifor (spadă) - campioni 
ai Capitalei la categoria 

a ll-a seniori
După ce în trei concursuri (cele or

ganizate în luna ianuarie) ratase Jocul I, 
de data aceasta, la întrecerea floretiști- 
lor bucureșteni de categoria a II-a se
niori, Alexandru Micloș s-a văzut, în 
fine, pe primul loc ! Dar, și acum’ cu 
unele emoții. îinărul reprezentant al 
Științei a evoluat foarte frumos, dove
dind că posedă o tehnică net superioară 
concurenților de vîrsta sa (15 ani). Cla
sament : 1. Alexandru Micloș (Știința) 
5 victorii — antrenor, prof. Ruxandra
1 onescu; 2. Gh. Burlea (Progresul) 4 
victorii: 3. Gh. Cătuțoiu (Clubul spor- 
tiv școlar) 4 victorii; 4. Tudor Petruș 
(Gloria) 3 victorii; 5. Mircea Golescu 
(Știința) 2 victorii; 6. Aurel Ștefan 
(Gloria) 2 victorii.

Spada, cea de a doua probă din ca
drul competiției, a furnizat o mare sur
priză : victoria Iui Teodor Chifor, care 
a reușit să reziste cu succes asaltului 
la titlu, susținut de cei trei reprezentanți 
ai clubului Progresul, Micu Ciocodeică 
și Rusu. Clasament: 1. Teodor Chifor 
(C.S.S.) 4 v. ■— antrenor C. Panescu; 
2. C. Micu (Progresul) 3 v ; 3. S. Cio
codeică (Progresul) 3 v.; 4. FI. Rusu 
(Progresul) 2 v. ; 5. Ilie Tudor (S.P.C.)
2 v. ; 6. I. Popa (Universitatea) 1 v.

In ansamblu, probele s-au ridicat la 
un bun nivel, cu toate că „seniorii" pre- 
zenți pe planșele de la Facultatea de 
drept au fost cu mici excepții ...ju
niori. Meritul revine și trăgătorilor res
pectivi, dar și antrenorilor Ruxandra 
lonescu, Constantin Panescu, Nicolae 
Marinescu, Ioan Istrate și loan Radu
lescu. care dovedesc multă seriozitate 
ta pregătirea elevilor lor.

CONSTANT1N FAUR

(Urmare din pag. 1)

Atac dinamovist respins de blocajul Științei Galați
Foto:

• R. VASILE — comuna Costișa, 
raionul Bacău. Ne-ați scris despre si
tuația terenului de fotbal din comuna 
dv, care a primit o altă destinație.

De la Consiliul regional UCFS Ba
cău am primit următorul răspuns : 
„Pe terenul de fotbal din comuna Cos
tișa se construiește noua clădire a 
Sfatului popular. In primăvara acestui 
an Sfatul popular va pune la dispozi
ția asociației sportive un loc corespun
zător pentru amenajarea unui alt te
ren de fotbal. în sesizarea primită de 
dv se arată și faptul că în comună se 
desfășoară o activitate sportivă slabă. 
S-au luat măsuri pentru amenajarea 
unei încăperi în care să se poată juca 
tenis de masă și șah în timpul iernii. 
De asemenea, activitatea consiliului 
asociației sportive a fost analizată de 
către comitetul comunal de partid și 
s-au luat o serie de măsuri pentru 
îmbunătățirea activității sportive".

• G. DINEL — Tg. Jiu. Am pri
mit scrisoarea dv în care vă manifestați 
nemulțumirea în legătură cu evoluția 
echipei de fotbal Constructorul Brăila.

Clubul sportiv orășenesc Brăila ne-a 
informat că echipa Constructorul ocupă 
un loc codaș în clasamentul seriei I 
a categoriei B din mai multe cauze. 
Astfel, antrenorul Al. Dumitriu a ma
nifestat multe slăbiciuni și, mai ales, 
nu s-a preocupat de promovarea ele
mentelor tinere, căutînd să introducă, 
în echipă, jucători din afara orașului.

De asemenea, consiliul asociației n 
controlat temeinic munca secției < 
fotbal. Pentru remedierea acestei s 
tuații s-au luat o serie de măsuri. As 
fel, au fost scoși din lot jucătorii eșt 
nu corespundeau, iar alții, ca C. Peti 
și A. Zgardan, au primit un ultim 
vertisment. în același timp, a fo 
înlocuit antrenorul Al. Dumitriu.

• N. ROMAN — Rm. Vîlcea. D 
răspunsul primit de la Direcția gen 
rală P.T.T.R. rezultă următoarele : I 
ați solicitat abonamentul după î 
cheierea comenzilor. Totuși, s-a apr 
ciat că oficianta și dirigintele ofici 
lui nu v-au lămurit, în mod corespu 
zător, asupra situației și pentru ace 
fapt au fost sancționați pe linie adrr 
nistrativă.

• I. DOBRESCU — Slatina. Con! 
Iiul regional UCFS Argeș a căutat 
cerceteze temeinic faptele. Din aceas 
cauză măsurile au întîrziat. Dar i 
fost luate. .. Iată-le : G. Zmeurean 
din lotul republican de arbitri de fc 
bal, a fost sancționat cu suspendar 
pe patru etape ; arbitrii de linie 
Cîmpeanu și Gh. Dumitrescu au fi 
suspendați pe două și, respectiv, 
etapă ; pentru lovirea intenționată 
adversarului, jucătorul C. Cebuc (M 
talul Pitești) a fost suspendat pe ti 
etape. De asemenea, pentru arbitr 
slab a fost suspendat, pe trei etape, 
arbitrul I. Ciucă din Rm. Vîlceâ.

Doar 1794 lei pentru activitatea sportivă 
de masă la Vulcan!

(Urmare din pag. 1)

adesea do-vîrstnici și-au manifestat 
rința de a juca popice, tenis de masă 
și handbal dar cererile lor n-au pri
mit nici un răspuns. Lăsată în „voia 
soartei” arena de popice, aflată lin
gă cantină, a devenit impracticabilă, 
iar terenul de handbal proiectat lin
gă cel de volei încă este așteptat să 
apară. Și încă deva: Ștefan Constan- 
tinescu (secția turnătorie oțel), Ilie 
Stancu (modelărie), Petre Gabor 
(reductoare), Dumitru Lixandru (me
canică grea U), Emanoil Bratcovea- 
nu (debitare), Ernest Teodorescu (tra
tament termic) și alți 
grupe sportive și-au 
nile. Cauzele acestei 
fost recent analizate 
rii de seamă anuale a 
ciației.
subliniat că membrii consiliului 
au privit cu simț de răspundere 
țiunea de atragere a unui număr 
mai mare de tineri pe terenul
sport. Astfel, campionatul asociației 
s-a organizat doar la șah și tir, cu 
numai 60 de concurenți. Anul acesta, 
este adevărat că membrii conducerii 
asociației și-au propus să mobilizeze 
la startul întrecerilor campionatului 
circa 500—600 de tineri. Dar asociația 
are 3 700 de membri UCFS ! Ceilalți 
ce fac în această perioadă ? Se vor 
rezuma doar la...achitarea cotizației ?

Membrii UCFS sînt nemulțumiți și 
de îaptul că unele echipe ale aso
ciației, deși li s-au asigurat condiții

responsabili de 
neglijat sarci- 
inactivități au 
cu prilejul dă- 
consiliului aso-

Majoritatea vorbitorilor au 
nu 
ac- 
cît 
de

lipsind 
pregăti 
mai ju' 
au vă:

„DECARI“ ȘI KILOMETRI• ••

ceva: „Cupa Țărilor Latine" 
campionatele mondiale. Pînă atunci, 
și colegii mei, principalul obiectiv 
constituie pregătirea de iarnă. Fără asta 
nu se poate. (De la antrenorul P. Co
reii aflăm că Gh. Vasilescu este unul 
din cei mai conștiincioși elevi, că se 
pregătește cu o sîrguință și voință re
marcabile ).

Intr-adevăr, 
ușoară. Ochiul 
la Metalurgica 
zi, după orele 
iarnă" i 
lipseau, 
viitoare. Pentru ca la vară, la 
dialele1' 
fără grijă.

ca
îl

cursa „decarilor" nu e 
strungarului presator de 
îi caută însă în fiecare 
de muncă. La „Cupa de 

a și găsit câțiva din cei care-i 
Restul, poate, la concursurile

„mon- 
din iulie, să-i poată... aduna

Uneori pe potecile parcului sportiv 
tânărul mărșă- 
doar de... cro- 
kilometrii din 

Pe săptămână,

Dinamo, alteori la șosea, 
luitor pornește — însoțit 
nometru — să acopere 
planul de antrenament, 
cam 150 I

— Anul trecut făceam doar 90, ne 
spune Leonida Caraiosifoglu, campionul 
republican și balcanic din 1965.

— Majorarea are, desigur, o expli
cație.

— De ce-aș ocoli răspunsul ? Ci
frele au, doar, cea mai mare putere de 
convingere. In sezonul trecut am ob
ținut o serie de victorii care, firește, 
m-au bucurat nespus de mult. Eu știu 
însă că performanțele n-au crescut la 
nivelul corespunzător.

— Și atunci ?
■— 60 de kilometri in plus pe săptă

mînă, pregătire multilaterală, haltere 
(destul de neglijate anul trecut), exer
ciții speciale de gimnastică, jocuri — 
baschet și handbal. Totul cu intensitate 
mărită și cu mai multă... pasiune.

Sînt, desigur, argumente care nu fac 
să credem că lupta fruntașilor — Ilie 
Popa, Ion Barbu, Ilie Vasile, Leonida 
Caraiosifoglu va fi în noul sezon mai 
echilibrată și că distanta dintre cea 
mai bună performanță a lui Leonida 
(1 h 38:33,4) și recordul țării (1 h 
34:03,0) se va micșora.

Dar, să nu uităm că și ceilalți măr
șăluitori fruntași se pregătesc cu ace
leași... gînduri, acum în miez de fe
bruarie.

destul de bune de pregătire și p; 
ticipare Ia întreceri, au avut o co 
portare necorespunzătoase. De exe 
piu, echipa de fotbal a chelti
23 462,80 lei, iar formația de rut
24 946 lei în timp ce pentru întrec 
rile campionatului asociației și < 
Spartachiadei s-au găsit numai 17 
lei. Dacă rugbiștii (locul 4 în camp 
natul de calificare), șahiștii și sp< 
tivii participanți la concursurile 
orientare turistică au reprezentat 
cinste uzina, în schimb, fotbaliș 
aîlați pe locul 11 în campionatul < 
tegoriei I a orașului București și , 
leibaliștii (locul 6—8 în campiona 
de calificare), au avut o comport, 
slabă. în echipa de fotbal și-a făt 
loc — datorită în bună parte lip 
de autoritate a antrenorului Alex< 
dru Coman — indisciplina, unii 
cători ca N. Adrian, I. Alexandres' 
C. Marica, St. Moraru ș.a. 
desea de la ședințele de 
Ba, mai mult, aceștia n-au 
cu tragere de inimă cînd
că sînt promovați in echipă junii 
formația Vulcan acumulînd în 5 
tape numai un puncL Cît privește 
voluția sub posibilități a voleibali: 
lor, ea își are explicația în lipsa 
curaj a antrenorului Mircea '. 
linschi de a folosi jucători tineri, 
locul unor sportivi care nu mai i 
respund, ca Petre Macenco, Mi' 
Olteanu, Nicolae Jereghei ș.a.

în concluzie, se poate spune că 
frele bilanțului financiar pe anul 1! 
atrag atenția asupra unei situ 
neperraise și anume: NEREAI.I2 
REA PROPRIILOR ANGAJAMEN 
ȘI INSUFICIENTUL SPRIJIN MA 
RIAL ACORDAT ACTIVITA 
SPORTIVE DE MASĂ. Rezultă d 
că membrii consiliului asociației 
au muncit cu perseverență pentri 
pune în valoare rezervele existe 
la uzina Vulcan. Conducerea asoi 
ției a alcătuit noul buget, în c 
și-a propus să realizeze venituri 
valoare de 64 700 Iei, dintre c 
44 700 lei reprezintă cotizații UC 
După părerea noastră, aceste ci 
pot fi depășite dacă activiștii, ani 
norii și instructorii de aici vor 
pune toate eforturile în acțiunea 
atragere a unui număr cît mai m 
de tineri și vîrstnici într-o rodnic? 
atractivă activitate sportivă. Și c 
siiiui asociației uzinei Vulcan 
suficiente resurse pentru realiza 
acestui important obiectiv.

ptu.ru


BASCHET: b Timișoara, lași și Craiova 

în așteptarea returului
La 13 februarie (feminin seria I), 

!e 20 februarie (masculin și feminin 
-?ria a Il-a) și la 27 februarie (mas- 
■ulin seria I) va începe returul cam
pionatelor republicane de baschet.

Cum întîmpină echipele acest eve- 
liment ? Au învătat ceva din greșe
lile făcute în turul campionatului, 
:înd jocurile de slab nivel au abun- 
iat tocmai din cauza neglijării pregă- 
irilor înaintea începerii întrecerilor? 
\m aflat unele aspecte din activita- 
ea de pregătire a formațiilor din Ti- 
nișoara. lași și Craiova în urma con- 
'orbirilor purtate cu prof. Dragoș 
Jadîrcă și prof. Nicuiae Nedef (din 
■ecția Jocuri din cadrul Consiliului 
General UCFS) și a unei deplasări 
ăcute de un redactor al ziarului, lată 
> succintă relatare a celor constatate.

„Bine" fetelor. „Insuficient" 
băieților

Prof. DRAGOȘ HADÎRCĂ: „Echipa 
le fete Știința Timișoara (n.r.: locul 
i în seria a II-a) se antrenează de 
>atru ori pe săptămînă în sala Uni
versității care oferă condiții excelen- 
e. In perioada în care am urmărit 
intrenamentele echipei, antrenorul 
3xțof. Grigore Dorogan) se ocupa 
nai mult de pregătirea tehnică a 
ucătoarelor, insistînd asupra aruncă- 
ilor la coș din săritură și asupra pa- 
elor. In general, am remarcat că se 
acra organizat, intens, asupra corec- 
itudinii execuției tehnice. In perioa- 
a vacanței studențești, o parte din 
urătoare participă la cursul de schi 
'rgauizat de Institutul pedagogic (Fa- 
ultatea de educație fizică), iar cele- 
alte într-o tabără de munte. Pentru 
robele grupe antrenorul a prevă- 
ut un program de pregătire fizică 
enerală și specifică și, în măsura 
osibilităților, lucru cu mingea. La 
aapoierea la Timișoara echipa va e- 
îctua antrenamente cu accent pe 
regătirea tactică și tehnică. Lotul 
«te același ca și în tur.
In ce privește echipa de băieți 

tiinta (n.r.: locul 3 în seria I), situa- 
a se prezintă mai puțin îmbucură- 
rare, din cauza condițiilor dificile de 
regătire. Antrenorul (prof. Constan- 
n Lathe) nu a putut folosi decît de 
ouă ori pe săptămînă sala de sport 
orașului, care, de altfel, nu are de- 

It un panou ; celălalt, este spart de 
rai multă vreme și deci nu poate fi 
filizat. Lucrurile ar putea să se în- 
repte însă în perioada vacantei de 
rnă a studenților, cînd baschetba- 
știi de la Știința vor putea să se 
t treneze și în sala Universității, o- 
ipată pînă acum de studenti pentru 
rele de curs".

<amenele nu constituie un obstacol 
cînd există pasiune

Prof. NICULAE NEDEF: „Am vi- 
tat lașul în plină sesiune de exa- 
>jne. Acestea nu au impietat însă 
lupra antrenamentelor echipei le- 
inine C.S.M.S. (n.r. : locul 2 în se- 
a a II-a), care s-au desfășurat fără 
itrerupere. Jucătoarele de la C.S.M.S. 
anifestă multă dragoste pentru bas- 
îet; uneori au venit la antrena- 
ente direct de la examen I Și tre- 
tie să știti că toate sînt fruntașe la 
vătătură. Antrenorul (prof. C. iarnă) 
ectuează cu regularitate pregătirile 

. sălile C-S.M.S. și Voința. Am re

ii. )b P b

PR O
Vă prișzerțtȘm programul concursu- 
lor PRONOSPORT A 7 și B 7 din 
■eastă săptămînă :

I. Napoli — Bologna
II. Atalanta — Brescia

III. CagUprj t Torino
IV. Fiorentina — Catania
V. Internationale — Roma
VI Juventus — Varese
7H Lazio — Foggia
III. Sampdoria — Milan
IX. Alessandria — Genoa
X. Mantova — Venezia

XI. Palermo — Modena
ill Pisa — Catanzaro
111. Spal — Lanerossi 

marcat buna organizare a antrena
mentelor, intensitatea lor, faptul că 
6e punea accent tocmai pe elementele 
de tehnică și tactică dovedite mai 
slabe în turul campionatului. Condi
țiile de lucru nu sînt însă dintre cele 
mai bune, deoarece sălile nu sînt su
ficient încălzite, iar la Voința ilumi
nația este slabă.

Cît privește echipa masculină 
C.SJM.S. (n.r.: locul 5 în seria a II-a) 
se pare că treaba nu merge tocmai 
cum ar trebui. La antrenamentul la 
care am asistat au fost prezenti doar 
6 jucători, ceilalți fiind la examene. 
Numai că, spre deosebire de fete, 
băieții nu au mai venit după examen 
la sală. Dar, ce pretenții putem avea 
de la jucători, cînd însuși antrenorul 
(prof. Gh. Luca) a absentat de la an
trenamentul respectiv ?.... Culmea e 
că nici conducerea clubului nu a ști
ut de ce a lipsit antrenorul echipei. 
In aceste condiții nu văd cum ar pu
tea formația C.S.M.S. să-și îmbunătă
țească jocul, să cucerească victoriile 
de care are nevoie pentru a reveni 
în seria I a campionatului republi
can".

Se va produce un reviriment 
la Craiova ?...

Reprezentantele baschetului din 
Craiova, formațiile Știința (m) și Ș.S.E. 
(f), au terminat prima parte a cam
pionatului — seria a II-a — cu un 
bilanț nesatisfăcător. Studenții ocupă j 
locul 7, la egalitate de puncte cu 
penultima clasată, însă cu un coș- 
averaj mai bun, iar Ș.S.E. se află pe 
ultimul loc, fără să fi obținut nici o 
victorie I

Pînă la reluarea campionatului a 
mai rămas puțin timp. Deci fiecare 
antrenament trebuie folosit din plin. 
Zilele trecute, vizitînd Craiova, ne-am 
interesat și de pregătirile celor două 
echipe. Constatările noastre au fost 
îmbucurătoare, remarcînd poftă de 
lucru și optimism. După o scurtă pe
rioadă de odihnă, pregătirile au fost 
reluate în primele zile ale lunii ia
nuarie. cu cîte trei antrenamente de 
cîte 2 ore săptămînal, iar în prezent 
se pune accent pe pregătirea speci
fică. La un moment dat, din cauze ! 
obiective, au intervenit unele defici
ente în programarea antrenamentelor. 
Dar, chiar și în aceste condițiuni e- 
chîpele nu și-au pierdut timpul. Ast
fel, studenții au lucrat mai mult pen
tru pregătirea fizică, iar jucătoarele 
de la Ș.S.E., deoarece în sală făceau 
antrenamente și alți sportivi, au e- 
xersat mai mult aruncările la coș 
de la semidistantă și din apropiere.

Antrenîndu-se în continuare cu 
perseverentă, reprezentanții basche
tului din Craiova pot obține rezultate 
care, desigur, le vor îmbunătăți si
tuația în clasament.

★ •
După cum se vede, echipele din 

Timișoara, Iași și Craiova întîmpină 
campionatele republicane cu pregă
tiri intense, fiind animate de dorința 
ca în retur să aibă o comportare cît 
mai bună. Excepție face formația mas
culină C.S.M.S. Iași, la care nu se 
prea observă aceeași preocupare, 
deși în tur jocul său a prezentat des
tul de multe lacune. Credem să este 
necesară intervenția biroului secției, 
care are datoria de a analiza modul 
în care se desfășoară pregătirile și 
de a îndruma și controla îndeaproa
pe activitatea antrenorului și a ju
cătorilor.

N O S P
DIN NOU 120 000 LEI

LA PRONOEXPRES

Mereu continuă să se înregistreze 
la PRONOEXPRES, cîștigători ai pre
miului maxim de 120 000 lei.

Continuînd șirul marilor premiati 
din anul trecut, participanta Elisa- 
beta Chirvari din Oradea a obținut 
la concursul Pronoexpres nr. 4 din 
28 ianuarie 1966, pe o variantă de 
categoria 1, premiul maxim.

Să vedem acum cine o va urma pe 
lista cîștigurilor de 120 000 lei.

Pentru aceasta este bine să vă a- 
mintim că astăzi este ultima zi în 
care vă mai puteți depune buletinele 
pentru concursul PRONOEXPRES de 
miine.

PRIMELE SATISFACȚII...
„Gospodarul Ișj face iarna car Și 

vara sanie". Proverbul, vechi de cînd 
lumea, are contingență și cu... fot
balul Este adevărat, în prezent, 
echipa Petrolul Ploiești nu produce 
dureri de cap înfocatilor săi susțină
tori. Dar ce șe va întîmpla „mîine", 
cînd Dridea și actualii săi colegi vor 
depune ghetele la magazia clubului? 
întrebarea și-au pus-o, firește, și teh
nicienii Petrolului. Nu le-a fost greu 
să găsească rezolvarea. „Atenție la 
copii și juniorii" — iată lozinca ne
afișată pe frontispiciul stadionului 
ploieștean, dar care preocupă în 
mod serios conducerea clubului.

Intr-adevăr, ne relata deunăzi tînă- 
rul antrenor, prof. G. Dumitrescu 
(care conduce centrul de juniori și 
copii), „Clubul nostru manifestă mul

Buna dispoziție, vioiciunea, pofta de joc — domnesc la antrenamentele 
echipei Dinamo Victoria din București, care activează in categoria B 

Foto : V. Bageac

Pregătiri... Meciuri amicale... Antrenamente...
DINAMO PITEȘTI - MUSCELUL 

CTMPULUNG 10-0

PITEȘTI (prin telefon). Primul joc 
de verificare a echipei dinamoviste 
din localitate s-a desfășurat pe tere
nul din Topoloveni, fiindcă cele din 
Pitești sînt acoperite cu zăpadă. S-au 
jucat trei reprize a cîte 30 de mi
nute. Dinamo a manifestat poftă de 
joc, s-a dovedit posesoarea unei pre
gătiri fizice satisfăcătoare. De ase
menea a fost bună și precizia șuturi
lor la poartă.

Adversarul, slab pregătit, n-a reu
șit să reziste decit 40 de minute. Au 
marcat: C. Ionescu (2), Țurcan (2), 
Țimer |2), David (din penalti), Barbu, 
C. Radu. Niță.

Antrenorii Ștefan Vasiie și L. Ia- 
novschi au întrebuințat următorii ju
cători : Constantinidis (de la echipa 
de juniori) — I. Popescu, Barbu, Hie 
Stelian, Badea — Ofleanu, Țîrcovni- 
cu — C. Ionescu, C. Radu, Țurcan, 
David. Au mai jucat : Țimer, Niță, 
Guran, Zdrenghea. Au lipsit : Nicu- 
lescu, Dobrin, Naghi, Pop — reținuți 
în loturile reprezentative de tineret 
și de juniori, Matache — indispo
nibil.

AL. MOMETE — coresp. reg.

ANTRENAMENTE LA BAIA MARE

BAIA MARE (prin telex). Sîmbătă 
si duminică, pe terenul Constructo
rul din Baia Mare (întrucît stadionul 
„23 August" este în reparație pînă 
la reluarea campionatului), echipele

ORT
PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres 
nr. 5 din 2 februarie 1966.

Categoria a II-a 1 variantă a 
33.447 lei și 8 variante a 8.447 lei ;

Categoria a 111-a 97 variante a 844 
lei ;

Categoria a IV-a, 424 variante a 
248 lei ;

Categoria a V-a, 1555 variante a 
67 lei ;

Cateqoria a Vl-a, 6841 variante a 
21 lei.

Report la cateqoria 1 : 70.753 lei.
Premiul de 25.000 lei atribuit unei 

variante de la categoria a II-a va fi 
tras la sorți miercuri 9 februarie 
1966.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport. 

tă grijă pentru pregătirea viitorilor 
fotbal iști fruntași".

— La ce vă referiți ?
— Anul trecut, la 15 mai, și-a des

chis porțile centrul nostru de copii 
și /union. La cele două selecții „de 
masă", din lunile mai și octombrie, 
s-au prezentat 1 700 de copii și ju
niori. Selecția a fost cit se poate de 
riquroasă. La prima, au fost reținuți 
150 de copii, iar după cea de-a doua 
au mai rămas 90. De fapt, selecția nu 
se rezumă doar la cele două exa
mene. Ea se va face In fiecare an de 
instruire, dar nu numai pe baza pro
belor și normelor de control, ci și a 
datelor examenelor medicale, a ran
damentului In joc și a situației la 
Învățătură.

— Ce s-a urmărit în mod deo
sebit ?

Minerul Baia Sprie din categoria C 
și Minerul Baia Mare din categoria B 
au susținut partide de verificare.

Echipa din Baia Sprie a cîștigat cu 
1—0 (0—0), prin golul marcat de Ma- 
reș în min. 58, meciul susținut în 
compania formației Constructorul 
Baia Mare, fruntașa campionatului 
regional. Minerul Baia Sprie are în 
lot următorii jucători : Vlad, Petric, 
Maghiar — portari, Cupșa II, Gher- 
gheli, Tordai, Fuchs — fundași, Bre- 
ban, Barkoczi, Csoma — mijlocași, 
Rojnyai II, Anton, Temle, Suta, Tri- 
fu, Sulyok, Tyentyes, Rusu, Incze — 
înaintași.

La orizont — Mexico!
(Urmare din pag. 1)

Sîntem convinși câ treaba va merge 
foarte bine, cu rezultate frumoase.,,

★
După-amiaza, pe stadionul orășenesc, 

i-am găsit pe cei trei elevi de la Liceul 
10, alături de ceilalți tineri atleți ai 
C.S.M.-ului, gata pentru antrenament. Cît 
timp și-au făcut ei încălzirea am discutat 
cu Traian Chilul.

— Am mari speranțe în acești copil, 
Sînt de-a dreptul impresionat de seriozi
tatea cu care lucrează, de dorința lor de 
a concura la... Ciudad de Mexico ! Anul 
trecut, spre toamnă, Sanda Tânase a avut 
o fractură la picior. Firesc, ea n-a lu
crat nimic, dar aproape că n-a fost șe
dință de antrenament la care Sanda să 
nu fi fost prezentă. Complet refăcută, 
din decembrie, a început lucrul alături de 

i ceilalți. în timpul vacanței școlare am 
' făcut cîte 6 antrenamente pe săptămînă, 

acum fucem cîte 5. îmi apun părinții lor 
că în ziua fără antrenament, copiii nu-și 
găsesc.... rostul. După părerea mea ei 
au reușit să realizeze lucrul cel mai im- 

| portant din activitatea fiecărui elev : pla- 
| nificarea judicioasă a timpului. în felul 

acesta ei pot să învețe bine (notele vor
besc 1), să se antreneze cu regularitate, 
să se ducă la un film, la teatru sau la 
operă, să citească o carte bună etc.

în aceste zile friguroase de iarnă s-a 
lucrat cu seriozitate, într-un volum spo
rit față de trecut, cu maximum de inten
sitate. Dorim ca cifrele planificate pentru 
1966, ca și cele ale anilor viitori, să fie 
nu numai realizate ci și depășite.

Și pentru că veni vorba de planificare 
i-am cerut antrenorului Chitul să ne îm
părtășească prevederile sale. Acesta a 
scos carnetul de antrenament și a citit:

SANDA TANASE. Născută în 1949. 
înălțime 176 cm, greutate 62 kg. Se pre
gătește pentru pentatlon și dorește ca în 
1966 să redevină recordmană republicană 
de junioare la această probă.

— Am oprit In „centru" numai 
copiii care prezentau calități fizice 
deosebite urmărind, totodată, gradul 
de Însușire a unor deprinderi tehnice 
elementare. N-a tost neglijată, bine
înțeles, situația la Învățătură a mi
cilor fotbaliști.

— Cît timp durează „școlariza
rea" micului fotbalist?

— Pregătirea sportivului se reali
zează pe o perioadă de 8 ani. Pentru 
aceasta am Întocmit o „programă". 
Obiectivul principal vizează, in prin
cipal, sarcinile de instruire. In cei 
8 ani, tlnărul sportiv lși va perfec
ționa ptegâtirea In mod ritmic, ajun- 
ghici ca. In vlrsta de 18—19 ani, n 
dată cu terminarea junioratului, să se 
facă promovarea la echipa de se
niori.

— Tinînd seama de vîrsta dife
rită a micilor sportivi, procesul 
de însușire a „tainelor fotbalului" 
se face, desigur, diferențiat...

— Nici nu se poate a’tiel. Ar fi o 
greșeală dacă s-ar lucra alobal, cu 
90 de fotbaliști. De aceea, centrul 
nostru funcționează pe patru grupe : 
grupa de juniori 1 (ai cărei sportivi 
participă la întrecerile campionatului 
republicani, juniori II (1n campiona
tul regional), copii și pitici. Cele 
patru grupe sînt conduse de antreno
rii G. Dumitrescu, Gh. Ticusan si 
S. Radulă.

— Satisfacții „concrete" aveți ?..,
— Roadele muncii noastre au în

ceput să apară. Tlnărul Octavian 
Dinculă este primul fotbalist al cen
trului care a fost selecționat în ac
tualul lot U.E.F.A. Anul viitor ne 
propunem să trimitem lotului repre
zentativ de juniori Încă doi iotbaliști 
talentati.

Interviu consemnat de
R. CĂLÂRAȘANU

Minerul Baia Mare a jucat în com
pania formației de juniori și a rezer
velor timp de 90 de minute împăr
țite în trei reprize. A învins cu 6—0 
pe juniori (au marcat: Sasu 2, SooR, 
Czako I 2) și cu 4—3 formația de re
zerve. Minerul a folosit următorul 
lot : Bay, Moritz, Pop II — portari, 
Cromeli, Miculasi, Colceriu, Vaida, 
Donca — fundași, Staicu, Rojnyai I, 
Pop I — mijlocași, Bohoni, Sasu, 
Soo, Drăgan, Czako I — atacanți. Au 
mai fost întrebuințați juniorii Covaci 
și Dobosi.

L. CHIR A și V. BARBU —coresp.

în afara pentatlonului, pentru 1966 și-a 
propus să sară 5,95 in la lungime și să 
alerge 11,4 pe 80 mg.

MARIANA TO ADER. Născută în 1949. 
înălțime 169 cm, greutate 51 kg. Se pre
gătește pentru cursele de viteză și printre 
obiectivele sale se află cucerirea, în 1966, 
a titlului de campioană republicană de 
junioare la 400 in și a unui loc în finala 
Jocurilor europene pentru juniori de la 
Minsk.

1965 1966 1967 1968
80 mg 12,0 11,7 11.5 11,0
Greutate 9,19 10,00 11,01 12,00
înălțime 1,50 1,55 1,60 1,65
Lungime 5.48 5.75 5,90 6,05
200 m 27.4 26.5 25,8 25,0
Total 3978 p 4271 p 4520 p 4827 p

TIBERIU LENȚA. Născut în 1949. 
înălțime 180 cm, greutate 73 kg. Prac
tică atletismul din toamna anului 1964 
(lungime — 5,95 m, triplu — 12,05 m).

1965 7966 7967 1968
200 m
400 m
800 m

26.6
60,6

25,3
56,5

24,2
54,5 

2:08,5

23.5
52.9 

2:03.0

Sînt, fără discuție, obiective îndrăznețe 
dar în puterile celor trei tineri elevi și 
ale antrenorului lor.

7965 7966 1967 1968
Lungime
Triplu

6,46
12.75

6,95
14,20

7,40
14,8G

7,80
16,20

★
Cînd am plecat de la stadion „cei trci“ 

își continuau antrenamentul. Un pasionat 
al jocului de fotbal, nelipsit de la an
trenamentele Științei, remarca :

— Sînt foarte harnici acești copii ! 
Uite și azi au început antrenamentul o 
dătă cu fotbaliștii și în timp ce ci mat 
lucrează încă „băieții* sînt In cabină !



Spoitul
pe glo&

Din sporturile 
de iarnă

IRLANDA - POLONIA

10-10 LA BOX

ÎN VEDEREA campionatelor 
mondiale de hochei pe gheață, 
echipa Poloniei va susține me
ciuri de verificare cu selecțio
natele U.R.S.S., Elveției și Aus
triei. Din lot fac parte, printre 
alții, frații Fonfara, Stefaniak, 
Kilianovicz, Juravski, Kretek și 
Manovski.

CU PRILEJUL unui concurs 
de patinaj viteză, desfășurat pe 
patinoarul Bislet din Oslo, spor
tivul norvegian 
Maier a doborît recordul mon
dial în proba de 10 000 m, rea- 
lizînd timpul de 15:32,2. Ve
chiul record era de 15:35,33 și 
fusese stabilit de suedezul 
Jonny Nilsson în 1963 la Ka- 
ruizawa (Japonia).

ÎNVINGĂTOR în proba de 
slalom special, schiorul francez 
Guy Perillat a cîștiqal și sla
lomul uriaș în concursul inter
national de la Cortina d’Am
pezzo. Perillat a realizat pe o 
pîrtie în lungime de 2 350 me
tri, cu 62 de porti timpul de 
2:08,96. Pe locurile următoare 
s-a» clasat Werner Bleiner 
(Austria) 2:11,44,- Willy Favre 
(Elveția) 2:11.84.

DUBLIN, 7 (Agerpres). — La 
Dublin, în semifinalele „Cupei 
Europei" la box, echipele Irlan
dei și Poloniei au terminat la 
egalitate : 10—10. Returul va 
avea loc la 6 martie la Varșo
via.

Olandezul Ard Schenk a dominat cu autoritate prima parte a 
sezonului de patinaj viteză. El a devenit campion absolut al 
Europei și a stabilit două recorduri ale lumii, lală-l în foto
grafia noastră în timpul cursei pe 1500 m de la Devențer, 
unde s-au disputat campionatele europene Schenk (în dreapta) 

conduce în fața sovieticului Kaplan
Foto A.N.P.

CONCURSUL ATLETIC DE SALĂ
Fred Anton DE LA PHILADELPHIA

NEW YORK 7 
La Philadelphia 
un concurs international de a- 
tletism pe teren acoperit. Cea 
mai bună performantă a con
cursului a fost realizată de atle
tul american John Pennel care 
a cîșligat proba de săritură cu 
prăjina cu rezultatul de 5,03 m. 
Pe locul doi s-a clasat ceho
slovacul Tomașek cu 4,88 m. 
Cursa de două mile a revenit 
lui George Young (S.U.A.) cu 
8:50,0. urmat de Bill Baillie 
(Noua Zeelandă) 8:53,2. Alte

(Agerpres), — 
s-a desfășurat

rezultate : săritura în înălțime 
Richard Ross (S.U.A.) 2,08 rm 
50 yarzi Sam Perry (S.U.A.) 
5,4,- 50 yarzi garduri Courtland 
Grav (S.lJ.A.i 6,1; 880
Frank Tomeo (S.U.A.)
(pe locul doi cehoslovacul 
Kasal cu 1:55,9).

yarzi 
1:55,5

Jan

5 De pe terenurile 
de fotbal

meci din cadrul• în primul 
turneului internațional de la Bue
nos Aires, campioana Cehoslova
ciei, Sparta praga, a învins for
mația argentiniană River Plata cu 
scorul de 1—0 (0—0), prin golul 
înscris în minutul 83 de Pospichal.

• Reprezentativa U.R.S.S. a cîș- 
tigat turneul internațional de fot
bal de la Belo Horizonte. în ulti
mul meci fotbaliștii sovietici au 
învins formația braziliană Cru
zeiro cu scorul de 1—0 (0—0). Go
lul victoriei a fost înscris în 
minutul 48 de Ivanov.
• Echipa Poloniei va susține 

anul acesta meciuri cu reprezen
tativele Braziliei, Argentinei, Un
gariei și Bulgariei, cărora le va 
servi ca sparing-partner în vede
rea campionatului mondial din 
Anglia. In afara acestor partide, 
reprezentativa poloneză va dis
puta întîlniri amicale cu selecție 
natele R.D. Germane și Suediei.
• A început noua ediție a „Cu

pei campionilor Americii de Sud- 
la fotbal. în primul meci disputat 
la Lima (între două echipe peru- 
viene), „Universitario” a învins 
„Alianza“ cu scorul de 2—0 (1—0).

ESPANOL BARCELONA 1—1 
CU REAL MADRID

• După 22 de etape, în cam
pionatul Spaniei, Real Madrid 
se află pe primul loc cu 32 
urmată de Atletico Madrid 
F. C. Barcelona cu cîle 29 
Echipa Espanol ocupă locul 
cu 20 p. Duminică, Espanol

P, 
Și
P-

cu medalia de aur la Expo-

în concursul atletic de 
de la Seattle (S.U.A.i, Otis 
rell (S.U.A.) a realizat perfor
manta de 2,18 m la săritura în 
înălțime. Alte rezultate : triplu 
salt Samuels (S.U.A.) 15,44 m,- 
greutate O'Brien (S.U.A.) 19,43 
m,- săritura în lungime Shinnick 
(S.U.A.) 7,51 nu două mile
Lijndgren (S.U.A.) 8:39,1.

sală 
Bur-

TORINO (prin telefon). — 
La Claviere s-a decernat marți 
prima medalie de aur din ca
drul întrecerilor Universiadei de 
iarnâ.

Proba de sărituri speciale de 
la trambulină a fost cîștigată de 
japonezul lokio Kasai, care a 
totalizat 218,9 puncte, săriturile 
lui măsurînd 65 și 66 de metri. 
Câștigătorul este student în științe 
economice la Universitatea din 
Meiji și are 22 de ani. Pe locu
rile următoare s-au clasat: 2. 
Anderj Sytlof (Polonia) 208 p 
(sărituri de 63 și 64 ni), 3. 
Takashi Fujisawa (Japonia) 205,7 
puncte (62,5 și 62 ni.), 4. Al.

în „C.C.E.“ Ia handbal și volei
BUDAPESTA 7 (Agerpres). 

în meci retur pentru semifina
lele „Cupei campionilor euro
peni" la handbal (feminin) e- 
chipa Spartakus Budapesta a 
învins cu 13—2 (7- 0) echipa 
bulgară VIF Dimitrovo, cali- 
fieîndu-se în semifinale. Primul 
meci fusese cîștiqal de echi
pa bulgară cu 8 -5.

ISTANBUL 7 | Agerpres). în 
meci retur contînd pentru cel

de al doilea tur al „Cupei cam
pionilor europeni" la volei 
masculin, echipa iugoslavă 
„Mladost Zagreb" a învins for
mația „Galatasaray" Istanbul 
cu scorul de 3—2 (16—14,
15—13, 13—15, 7—15, 15—11).

învingători și în primul joc, 
voleibaliștii iugoslavi s-au ca
lificat pentru turul următor al 
competiției.

Nosov (URSS) 205.3 p. 5. Iuri 
Simonov (URSS) 204,2 p. 6. VI. 
Ren ev

Cea 
bei de 
tuie 
Preiml, deținător 
aur la ediția 
versiadei. Anul acesta el s-a cla
sat pe locul 7.

Iot marți s-au disputat și să
riturile din cadrul probei de 
combinată nordică, la care par
ticipă 14 eoncurenți. In 
mont conduce sovieticul 
cu 217,3 puncte, urmat de japo
nezul Fujisawa și un alt 
sovietic, Simonov cu 213,2 puncte. 
Miercuri se dispută proba de 15 
km din cadrul combinatei.

Pe pîrtiile de la Sises (slalom 
uriaș), Salpctte (slalom special) 
și Banchoetta (coborîre) s-au des
fășurat antrenamentele concuren- 
tilor la probele alpine, care vor 
începe miercuri. O formă bună 
au arătat în general schiorii 
studenți austrieci, precum și 
Bogner, Vogler, Woerndte (RFG), 
Cathiard, Wolleck (Franța), Eks
trom (Finlanda), Wojna (Polo
nia).

Și două rezultate de hochei: 
Cehoslovacia—Italia 7—1, Fin
landa—Austria 7—0, în cadrul 
grupelor.

(URSS) 204.1 i>.
mai mare surpriză a pro- 
sărituri speciale o consti- 
înfrîngerea austriacului 

al medaliei dc 
precedentă a Uni-

clasa- 
Nosov

schior

< 
terminat la egalitate (1—1) cti 
Real Madrid, iar Atletico e 
a fost învinsă pe teren pro
priu cu 1—0 de Barcelona.

• Echipa Nantes conduce de
tașat în campionatul Franței 
în etapa a 24-a ea a dispus ci 
2—0 de Toulouse, totalizînd a 
cum 39 p, față de 34 cîte are i 
doua clasată, Bordeaux.

• în Portugalia, primul lo< 
în clasament este deținut d( 
Sporting Lisabona cu 29 p oii 
17 m riuri, urmată de Benfici 
cu 26 p din tot atîtea jocuri

• !n campionatul engle: 
continuă să conducă Liverpoo 
cu 43 p (din 29 jocuri), urmat, 
de Burnley cu 37 p (28), Man 
Chester lînited 36 p (28), Leed 
United 35 p (26) etc. în elap; 
de sîmbătă Leeds United a dis 
pus cu 5—0 de West Ham Urr 
ted, iar Arsenal și Burnley ă 
terminat la egalitate (1—1).

ARBITRII PENTRU C. M. 
FOTBAL

Directoratul F.I.F.A., pri 
Henry Kaiser, secretar genera 
al Federației Internaționale d 
Fotbal, anunță că în cadrul u 
nei ședințe de lucru care v 
avea loc Ia Barcelona în zilei 
de 18—20 februarie, se vor sta 
bili arbitrii turneului final z 
campionatului mondial de fotb; 
din Anglia.

Trebuie să ne întoarcem Ia jocul simplu
Impresiile antrenorului echipei de baschet a Franței după turneul în S.U.A.

Această fotografie a iost distinsă
ziția de iotograiii sportive organizată recent la Berlin. Apar
ține fotoreporterului Manfred Fromm reprezintă o fază din 
meciul R.D.G. — Ungaria din calificările pentru C.M.: porta

rul Weigand respinge balonul

Echipa de baschet a Franței a între
prins recent un turneu de cinci jocuri 
în S.U.A. și Tahiti. Cu acest prilej, 
directorul tehnic al echipei franceze, 
.lor Jaunay, a vrut să demonstreze o 
teză anterioară a sa în care arăta că 
baschetul european, inclusiv cel Fran
cez, este depășit. El a relevat nece
sitatea remanierii echipei reprezenta
tive, împrospătarea ei cu elemente ti
nere care să aibă aptitudinile necesare

Pregătiri la Grenoble, pentru organizarea J. 0. de iarnă
PARIS (Agerpres). — După cum 

se știe, cea de a X-a ediție a Jocu
rilor Olimpice de iarnă se va desfă
șura în anul 1968 în orașul francez 
Grenoble, situat la confluenta rîuri- 
lor Isere și Drac. Deși ne mai des
part doi ani de marele eveniment 
sportiv, de la Grenoble au începui 
să sosească știri referitoare la pre
gătirile ce se fac.

Deschiderea și închiderea festivă a 
„Olimpiadei albe" vor avea loc pe 
stadionul de iarnă, care se constru
iește în partea de sud a orașului și 
care va avea o capacitate de 15 000 
de locuri. întrecerile de patinai vi
teză, patinaj artistic și hochei pe 
gheată se vor desfășura în oraș. în 
afara patinoarului acoperit existent, 
se va construi un al doilea patinoar 
cu o capacitate de peste 14.000 de 
locuri, precum și o pistă artificială 
de patinaj viteză.

Pentru spectaculoasele curse de 
bob și săniuțe se reaniena>ază 
pîrtiile din Alpes d'Huez (altitudine 
1 860 m) și de la Villard de I ans, 
(altitudine 2 000 m), unde s-au desfă
șurat numeroase concursuri interna
ționale. Probele de schi alpin se vor 
disputa pe pîrtiile de linqă Chamo
nix, iar în cazul unor condiții at
mosferice nefavorabile ele vor avea 
loc în masivul Granusse, din Alpii 
vestici, care totdeauna este acoperit 
cu un strat gros de zăpadă. Chamo
nix are căi bune de acces <se află 
la 30 km de Grenoble), pîrtii exce
lente și locuri bune pentru spec
tatori. La trambulina de 70 de m se 
fac lucrările de terasare. în curînd 
se va începe și construirea marii 
trambuline. Pentru transportul parti- 
cipantilor Ia Jocurile Olimpice vor fi 
folosite peste 1000 de autobuze. 
Această cifră nu trebuie să sur

prindă, deoarece unele locuri de 
desfășurare a întrecerilor se află la 
peste 60 km de oraș.

în ce privește constituirea comite
tului de organizare, în ultimul timp 
au apărui unele divergente între 
fostul primar al orașului Grenoble, 
dr. Michallon, președintele comitetu
lui de organizare a Jocurilor Olim
pice de iarnă, și actualul primar al 
orașului Dudebout, care se consideră 
îndreptății, dată fiind funcția ce o 
deține, să preia conducerea acestui 
comitet.

Comitetul olimpic francez, după 
cum menționează agenția France 
Presse — califică această situație 
„ca neplăcută". Este posibil ca acest 
for să încredințeze conducerea comi
tetului de organizare a Jocurilor 
Olimpice lui Jean de Beaumont, 
membru al Comitetului Internațional 
Olimpic.

practicării unui joc asemănător celui 
pe care-1 practică americanii. în acest 
scop Jaunay a luat în turneu un mare 
număr de tineri în care-și pune mari 
speranțe, pentru a se convinge ei înșiși 
de superioritatea metodelor folosite 
de jucătorii profesioniști Ia antrena
ment, de felul în care privesc ei per
fecționarea tehnicii individuale.

lată re a declarat la sosire Joe Jali
na v iniai redactor al ziarului „L’E- 
QU1PE“ :

„Ceea ce ne-a reținut mai mult a- 
tentia în timpul șederii noastre în 
S.U.A. este SIMPLITATEA CU CARE 
SE JOACA ACOLO BASCHETUL. 
TOTUL SE BAZEAZĂ PE O TEH
NICA SI O PRECIZIE IMPECABILE. 
ACEST TURNEU CONFIRMA AȘA

DAR TEORIA MEA CARE ARATĂ 
CĂ LA NOI EXISTA FOARTE ADE
SEA TENDINȚE „1)E A PUNE CA
RUL ÎNAINTEA ROILOR", VRÎND 
SA ÎNVĂȚAM LUCRURI COMPLI
CATE PE NIȘTE JUCĂTORI CARE 
NU POSEDA IN MĂSURA SUFI
CIENTA ELEMENTELE DE BAZĂ 
ALE BASCHETULUI. Americanii prac
tică un joc pe care noi îl practicam 
acum 20 de ani dar cu ceva mai multe 
înflorituri. Precizia lor la coș și în 
pase este dc-a dreptul uluitoare.

In ceea ce mă privește, sînt hotărît 
să mă întorc la jocul simplu — atuul 
principal al superiorității baschetului 
american. Voi căuta ca în „Club France** 
(N.N. î echipa națională) să fie admiși 
cît mai mulți jucători dar criteriul 
selecționării va trebui să comporte ur
mătoarele condiții : o cunoaștere per
fectă a pasel, a driblingului și a prin

derii mingii. O condiție indispens 
bilă va fi ca jucătorii să accepte m 
todele tehnice pe care vreau să 
impun**.

La întrebarea dacă acest turneu 
scos în evidență lipsa de randament 
vreunui selecționabil, Taunay a ră 
puns : „Părerea mea era deja forma 
înainte de plecare. Declarasem că v 
păstra cinci, șase elemente din aceas 
echipă pentru a forma scheletul vii to 
rei naționale. Nu mi-am schimbat p 
rerea**.

„Veteranii^ echipei, Gillcs și Midi 
Leray, care s-au dovedit cei mai bu 
în acest turneu au fost și ei de acoi 
asupra unui punct de vedere: „Ne 
lipsit puțină precizie și mai ales i 
conducător de joc pentru a transforn 
înfrîngerile în victorii. Noi am învăț 
însă foarte mult din jocul demonsIr 
tiv dintre universitari și profesioniși 
Ce baschet 1“ Iar Jean-Pierre Staelei 
adaugă : „Am fost impresionați m 
ales de modul în care se antrenea: 
jucătorii profesioniști. Ei mance; 
ore întregi pentru perfectionarea pas 
lor și a driblingului. La noi chiar copt 
s-ar burzului dacă li s-ar cere lucru 
așa de simple. Și totuși...4*

In impresiile sale asupra primul 
meci susținut de echipa Franței 1 
compania „așilor*4 de la Cincinnati R< 
vals, jucătorul Daniel Ledet spunea 
„în primele zece minute noi am reuș 
să-î ținem în șah pe americani, d, 
în următoarele zece minute n-am puți 
să atingem măcar o dată mingea. R< 
bertson și Lucas ne-au făcut atunci 
demonstrație pe care nu o vom uiț 
niciodată**.
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