
Spartachiada
de iarnă
a tineretului

A

începe etapa a II a 
(pe grape de asociații)

ilele ce s-au scurs de la 1 decembrie 1965, data 
la care s-a dat startul întreceriior din cadrul 

actualei ediții a Spartachiadei de iarnă, au fost folo
site de cele mai multe dintre asociațiile și cluburile 
sportive pentru a organiza concursuri in care au 
fost antrenați mii de tineri și tinere, iubitori ai 
sportului. In întreaga țară, acolo unde au fost luate 
din timp cele mai bune măsuri organizatorice, între
cerile din cadrul primei etape (pe asociații) s-au 
bucurat de un frumos succes, condițiile climaterice 
tiind favorabile practicării sporturilor de iarnă (con
cursurilor de schi, patinaj și săniuțe). Numeroasele 
scrisori sosite Ia redacție ne-au adus vești din 
toate colțurile țării, corespondenții noștri ne-au 
•elalat despre întrecerile entuziaste care au avut Ioc. 
iintre asociațiile și cluburile sportive cu bune re- 
'.ultate evidențiem asociațiile sportive I.T.B. și Auto- 
nizul din Capitală, Voința Botoșani, Termocentrala 
"•■aiova, cluburile sportive Rapid, Gloria și Olim- 
,va București precum și cele din orașele Sibiu, Arad 
au raioanele Timișoara, Urziceni ș.a.
De la 10 februarie Spartachiada de iarnă a tine- 

etului intră într-o etapă superioară — etapa a II-a 
- pe grupe de asociații. Așadar, cîștigătorii con- 
ursurilor organizate de asociații în prima etapă se 
or prezenta din nou la start, începînd de la 10 fe
bruarie și pînă la 10 martie, pentru obținerea unui 
oc fruntaș și — implicit — pentru a 
tapa următoare.
Fără îndoială că întrecerile etapei 

itua la un nivel superior, dată fiind 
idicată a concurenților. Este nevoie 
ele locale UCFS, ca și cluburile și asociațiile spor- 
ve să ia temeinice măsuri organizatorice pentru a 
sigura participanților cele mai bune condiții de 
regătire și concurs. Activiștii sportivi, antrenorii, 
rotesorii de educație fizică și sportivii fruntași au 
atoria să dea tot sprijinul lor asociațiilor sportive de
turnate să organizeze întrecerile pe grupe de asociații, 
îcă din primele zile trebuie asigurat tot materialul 
ecesar în așa fel îneît condițiile climaterice să fie 
dosite pentru desfășurarea concursurilor de schi, 
îniuțe și patinaj. Iată de ce nu trebuie pierdută 
Ini o zi. Acolo unde din motive obiective intre- 
îrile din cadrul primei etape nu s-au organizat sau 
a au fost terminate, consiliile asociațiilor sportive 
>t continua întrecerile și după data de 10 februa- 
e, avind astfel posibilitatea ca sportivii lor cei mai 
ini să fie prezenți la startul noii etape.
Așteptăm ca etapa a II-a a Spartachiadei (10 fe- 
uarie — 10 martie) să se bucure de o participare 

j măsura posibilităților de care dispun asociațiile 
lortive.

se califica in

I
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IFoto : T. Roibu

Zelezniciar 
din Bucu

Dinamo șl
țlaZagreb 
rești : 
Steaua.

Sprinteni bucureșteni au evoluat in mai multe con
cursuri pe teren acoperit. Să-i vedem acum în între

cere directă cu colegii lor din țară.

LOTUL
Șl DINAMO BUCUREȘTI 
ÎN PROGRAMUL HAND
BALISTIC DE LA „FLO

REASCA"

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI-VA!

TURNEU INTERNAȚIO
NAL DE VOLEI PENTRU 
CUPA 16 FEBRUARIE"
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In prima jumătate a săp- 
tămînii viitoare (luni, 
marți și miercuri), sala 
Floreasca din Capitală va 
găzdui jocurile unul in
teresant turneu internațio
nal de volei, organizat de 
clubul sportiv Rapid Bucu
rești. La competiție, care 
e dotată cu „Cupa 16 Fe 
bruarie", vor lua parte 
patru echipe masculine, 
una din Iugoslavia, forma- 

feroviară 
și trei 

Rapid,

a II-a se vor 
valoarea mai 

însă ca orga-

PENTRU DESEMNAREA CAMPIONILOR
DE BOX (JUNIORI)—fAZA

PE CAPITALĂ
Primul... 

lor juniori 
spre cucerirea titlurilor de 
campioni ai țării va fi fă
cut duminică dimineață, 
cînd — în organizarea clu
bului sportiv Olimpia — se 
va desfășura reuniunea i- 
naugurală. Pugiliștii de la 
Dinamo, Progresul, Meta
lurgistul, Steaua, Grivița 
Roșie, Rapid, precum și de 
la celelalte cluburi și aso-

pas al boxeri- 
din Capitala

DIALOG LA... MICĂ DISTANȚĂ"

eiații s-au pregătit cu mul
tă ardoare pentru a... călca 
cu dreptul în campionat.

Comisia orășenească de 
box a liotărît ca etapa pe 
Capitală a campionatului 
individual să se dispute 
de-a lungul a cinci reu
niuni. Galele vor avea loc 
în sala Casei de cultură a 
tineretului din raionul Tu
dor Vladimîrescu (str. Tur
turele nr. 11, piața Vitan), 
în zilele de 13,20, 27 fe
bruarie, 6 și 13 martie. Re
uniunea de duminică va în
cepe la ora 9,30.

★

Atleții la start! I
i

La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni se vor disputa, în 
sala Floreasca, trei intere
sante meciuri de handbal. 
Programul este următorul :

Sîmbătă, ora 17 : Lotul 
reprezentativ—Steaua (m) ; 
ora 18.15 : Dinamo-- A. S. A 
Cluj (primul meci în ca
drul „Cupei F.R.H.“).

Duminică, ora 11 : Dina
mo—A.S.A. Cluj (returul). 
Această întîlnire va fi în
cadrată de jocuri din ca
drul „Cupei de iarnă", 
competiție organizată de 
comisia orășenească.

Frumoasa casă a tinere- 
lui din raionul Nicolae 
îlcescu a cunoscut luni 
tpâ-amiază un record de 
luență. Sute de tineri de 

întreprinderile raionului 
Dîmbovița, Danubiana, 

itobuzul, Monetăria Sta
tui și Steaua roșie — au 
nit pregătiți pentru un 
Halog la... mică distan- 

cu cîțiva reprezentanți 
dinatnoviștilor bucureș

ti. ,
Abia sosifi de la antre
nant, cei trei Nunweil-

— Nelu, Li că și Radu 
cărora li s-au alăturat 

teu și Ștefan au susți- 
t timp de 90 de minute 

adevărat meci cu cei 
ite 500 de tineri prezenți 
e le-au pus o avalanșă de între- 
i. întrebări „din toate unghiurile**, 
>ă „sectoarele" ad-hoc ale asistenței : 
amovist, rapidist, petrolist... Cu toa- 
disproporția de forțe, trebuie să vă 
'nem că cvintetul 
t** fără greșeală,
cu un onorabil

Mîine, începînd de la 
ora 19, va avea loc în sala 
Dinamo o 
tîlnire amicală, 
mațiile Dinamo 
Iul. Se vor disputa 13 
tide. Din programul 
niunii spicuim 
meciuri: 
(D)-Gh. 
Brînduș (D)-I.
(M); M. Ene (l))-l). Mi- 
nea (M) ; Gh. Bădoi (D)- 
I. Crăciun (M) ; C. Vasi- 
liu (D)-M. Angliei (M) ; 
Gh. Preda (D)-M. Marin- 
tan (M); C. Cofocaru(D)- 
P. Cîmpcanir (M) : I. Ior- 
dachc (1))-M. Constanti- 
ncscu (M).

interesantă în- 
între lor- 
și Mcla- 

par- 
reu- 

u rină to a rele 
Șt. Antonescu 

Cristea (M) ; P. 
Gră ideanu

După o scrie de con
cursuri de verificare iată 
că, la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, în sala Floreasca 
II se vor desfășura între
cerile primei competiții, 
cu caracter republican, a 
anului 1966. Este vorba do 
concursul republican 
sală al juniorilor 
(17—19 ani) la 
fost invitați să 
cei mai valoroși 
tanți ai tinerei 
iii de atleți. Va 
dar, 
isă 
tins 
ranțele atletismului 
tru.
vor
săritura în înălțime, Silviu 
Ilodoș la aruncarea greu
tății, Sorin Marian la 
prăjină etc. Nu știm încă 
ce surprize ne vor 
antrenorii secțiilor de 
tletism din țară, 
după informațiile 
în majoritatea 
secții s-a lucrat 
spor.

Concursul va 
sîmbătă de la 
(prăjina va încef 
ora 13) și va continua du
minică de la ora 9

de 
mari 

care au 
participe 
reprezen» 

genera
li, a sa

tin foarte hun prilej 
constatăm nivelul a- 
în pregătire de spe- 

nos- 
Intre competitori se 
afla Șerban loan la

oferi 
a- 

căci 
primite 
acestor 

cu mull

avea loc
ora 16

• în sala stadionului 
Petrolul din Ploiești a avui 
loc un concurs — orga
nizat de clubul PrahovaA lost fixat lotul parlicipantelor

dinamovist a „evo- 
„meciul" încheindu- 
rezultat de egaliia-

de fotbal, greul arn pe terenul
ut pe seama fundașului central Nun- 
Iler IN care, ca și în joc, a fost 
„libero" care n-a lăsat nimic să trea
ba întrebări puțin... dure, de genul 

im de a ajuns Dinamo București pe 
il 12?" sau „In ce parte a clasa- 
itului crezi că o să fie echipa la sfîr- 
l campionatului ?" — Nelu a răs- 
s curajos și convingător: „Am a- 
s pe acest loc pentru că ne-am su- 
-supraestimat. T®” TnmtiwLB
r
<1
ă
t

Iar „fumurile" duc 
12“. „în ceea ce privește 

sfîrșitul campionatului — 
obținut două puncte mai 
v-aș fi spus locul 1 (știu

gînditi-vă la campionatul 
trecut) ! Așa, însă, cred că vom obține 
locul III."

O „partidă frumoasă11 a făcut și Dat
ai, „1’incredibile" de pe San Siro. care 
a apărat totul, chiar și... șuturile din 
interiorul careului. „Mi-am ales coltul 
stîng, — a răspuns el curioșilor care 
vroiau amănunte asupra oenaltiului exe
cutat de Mazzolla — știam 
jucător italian execută, cu 
penaltiul în colțul stîng al 
însă mi-a tras în dreapta... 
să fac ?“

Vădit îneîntați de întilnirea cu fotba
liștii dinamoviști, tinerii din raionul N. 
Bălcescu i-au aplaudat, in repetate rîn- 
dnri, la scenă deschisă, iar la despăr
țire le-au dăruit cinci frumoase buchete 
de flori.

Consemnăm, în încheiere, deplina reu
șită a acestei frumoase initiative.

că celebrul 
predilecție, 
porții. Mic 
Ce puteam

MARI Li S POPESCU

Ia turneul feminin de șah din Capitală
Vineri este prima zi de 

întrecere în turneul fe
minin de șah din Bucu
rești, care reunește o 
serie de jucătoare frun
tașe din Capitală și pro
vincie. Prin valoarea 
participantelor, competi
ția se apropie ca forță de 
o finală de campionat re
publican.

în ultimele zile, orga
nizatorii turneului au 
operat o serie de modi
ficări în lista participan
telor, anunțată de noi 
anterior. Astfel, nu vor 
juca maestrele interna
ționale Alexandra Nico- 
lau și Elisabeta Polihro- 
niade, recent înapoiate

de la Beverwijk (Olan
da). Participă : maestre
le internaționale Marga
reta Teodorescu și Maria 
Pogorevici ; maestrele 
Eleonora Jianu, Margare
ta Perevoznic, Rodica 
Reicher, Elena Răduca- 
nu ; candidatele de 
maestră Maria Desmi- 
reanu, Suzana Makai, 
Gertrude Baumstarck, 
Heidrun Brantsch și Ma- 
rieta Ione^cu.

întrecerile șahistelor 
sînt găzduite de sala 
Constructorul din str. 13 
Decembrie (lingă cine
matograful Union). Se 
joacă zilnic, de la ora 16.

— cu participarea atle- 
ților din Brașov, Craiova 
și Ploiești. Cele mai bune 
rezultate: JUNIORI
50 m: Delcă (B) 6,1 ;
55 mg: Stcinaclier (B) 

8,6 ; lungime : Delcă 6,59 ;
înălțime : Co-stescu (P) 
1.68; greutate: Nicolaie 
(B) 10.89; JUNIORI II ; 
50 m: Duca (C) 6.3: 
55 mg: Dumitrescu (C) 
8,3; înălțime: Preda (P) 
1,65; '
trescu 
Micu
NIORI: 50 m:
(P) 6,1; 55
(P) 8,4; înălțime: 
pcscii (P) 1,80; lungime: 
Gîrbca (P)
te: Encscu
JUNIOARE
Damian (B)
Schal (B) 6,6; lungime; 
Schal 5,63; greutate: 
Costache (P) 10,77; JU
NIOARE II: 50 m: 
Mînzat (B) 7,1; 40 mg: 
Szalmasi (B) 7,1 ; greu
tate: Ioniță (P) 11,63.

1 :

lungime: Dumi-
6,48 ; greutate : 

(B) 11,51 : SE-
Bădescu

mg : Ileana
Po

greuta-
11.35;

50 m:
40 mg :

I
I
!
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I

„CUPA PRIMĂVERII* 
LA RUGBI

Duminică, 13 februarie, 
vor avea loc, în Capitală, 
primele meciuri din ca
drul „Cupei primăverii", 
tradițională avanpremieră 
a campionatului de rugț>i. 
Participă echipele bucureș- 
tene de categoria A, pre
cum și formațiile Farul 
Constanța și Știința Petro- 
șeni.

MODIFICĂRI DE CALEN
DAR ÎN CAMPIONATUL 
REPUBLICAN LA VOLEI

Returul campionatului re
publican la categoria A în 
seria I va începe la 20 fe
bruarie pentru echipele 
masculine și la 27 februa
rie pentru cele feminine.

întrecerea din seria a 
II-a masculină va fi reluată 
la 27 martie, iar în cea fe
minină la 10 aprilie.M. BEDROSIAN-coresp.

Cabana Diham, fermecătorul ei decor de iarna. 
Acum, ea este „refugiul" drag al multor studenfi 
aflați în vacanță. Excursiile, jocurile de cabană, 
coborîrile vertiginoase pe schi^Fi sînt, desigur, bine

venite după o sesiune de examene.

Folo: Einilian Cristea



DIN JOI IN JOI
Desene de NEAGU RADULESCU

Relativ la „munca» unor 
activiști sportivi pe te
ren

— Ce-ai lăsat» concret» în urma ta 
pe teren ?

— Mi-am uitat pijamaua la hotel i

★

Celor care nu se uită si 
De fereastră... -

— Va rog sd notați, tovarășe re
porter, că se lucrează foarte greu» 
deoarece sala este insuficient încăl
zită.

★
„Spiritul de gospodar** a* 

unor asociații si cluburi

— Sint al locatarilor ae sub tri
bune. . . Ce vreți, sînt începători» 
nu le putem pretinde performant» 
înalte l

★

Antrenamente pe... pe 
reți (sau cînd planurile 
sînt bogate, iar activitatea 
săracă)

— Și ai, într-adevdr, convingerea 
că la Mexico se va introduce șt p 
probă de grafice artistice P .«,

★

Antrenamente pe... unde 
scurte

Antrenorul : — Deoarece astazi am 
reușit să ne adunăm în treisferturi 
de oră o să vă explic, pe scurt, ce 
urmează să facem la antrenamentul 
... de săptămîna viitoare.

Orientarea și conținutul perioadei 
pregătitoare a luptătorilor

Practica a arătat că marile performante din vară se fundamentează 
acum în lunile de iarnă! Pentru a veni în ajutorul antrenorilor și instructorilor 
sportivi care se ocupă de pregătirea tinerilor luptători am solicitat acest ar
ticol tov. prof. ION CORNEANU — antrenor emerit, ION CERNEA — an
trenor federal — și prof. VICTOR DONA — antrenor al lotului republican.

în ultimul timp se impune tot mai 
evident o creștere a calităților fizice, 
în special a forței, și pe lîngă acestea 
o perfecționare, pînă la automatizare, 
a unor combinații tehnico-tactice. Cînd 
și cum se pot lucra aceste calități re
prezintă o problemă care, zi de zi, gă
sește noi soluții și precizări. Bazele dez
voltării acestor calități și deprinderi se 
pun în perioada pregătitoare, perioadă 
care nu are obiective imediate de per
formanță și cuprinde un volum mare 
de lucru.

La delimitarea și precizarea conți
nutului perioadei pregătitoare trebuie 
să se țină seama de structura anului 
competițional și de particularitățile 
grupelor de sportivi. Pentru oportivii 
începători această perioadă trebuie să 
fie mai mare, iar pentru luptătorii 
fruntași ea trebuie să înceapă imediat 
după o scurtă odihnă activă, așa cum 
a început în anul 1965 din decembrie, 
în toată această perioadă se urmă
rește obținerea unor indici superiori 
ai calităților fizice de bază (viteză, 
forță explozivă, rezistență generală) și 
în același timp însușirea de noi ele
mente tehnice, corectarea, perfecțio
narea și automatizarea celor cunos
cute.

în perioada pregătitoare factorii de 
antrenament trebuie să aibă următoa
rea pondere: pregătire fizică multi
laterală 50—55 la sută, pregătire fizi
că specifică 10—50 la sută, pregătire 
tehnico-taotică 30—35 la sută și pre
gătire teoretică-metodică 5—10 la sută. 
Această repartizare nu trebuie înțelea
să însă mecanic, ci ea trebuie să fie 
interpretată în funcție de etapele de 
pregătire respective, de obiectivele și 
de sarcinile ce trebuie rezolvate.

Indicii propuși pentru această pe
rioadă se obțin printr-un volum mare 
de muncă și o intensitate medie, ciclu
rile de pregătire trebuind să cuprindă 
un număr de 5—6 antrenamente săptă- 
mînale. In cadrul unui ciclu de pregă
tire 4 antrenamente trebuie să vizeze 
rezolvarea a 2—3 sarcini principale, 
iar celelalte două să rezolve, în spe
cial, îmbunătățirea forței. Pentru ușu
rarea precizării și rezolvării sarcini
lor din cadrrtl lecțiilor mixte, acestea 
pot fi asociate în modul următor:

în prima'f tapă viteza de reacție și 
de deplasare — cu forța; tehnica ■— 
cu rezistența generală, iar pentru cea 
de-a doua otapă, viteza de execuție 
și de repetiție — £u tehnica ; tehnica 

SCHI: în plin sezon

ȘAH: Campionatele Capitalei

— cu rezistența specifică ; forța — cu 
rezistența generală în regim de viteză.

Numărul sarcinilor din cadrul unei 
lecții trebuie să fie cît mai redus, iar 
sarcinile principale să fie concise. în 
felul acesta lecțiile de antrenament 
vor îmbrăca forme simple, accesibile 

în ceea ce privește îmbunătățirea 
forței trebuie să arătăm că există o 
multitudine de mijloace prin care o 
putem realiza. Lecțiile cu această sar
cină trebuie să cuprindă mijloace și 
exerciții care se vor adresa forței ge
nerale și în același timp trebuie să 
poarte amprenta specifică fiecărui stil. 
Astfel, pentru luptele greco-romane se 
va lucra intens pentru dezvoltarea cen
turii scapulare și îmbunătățirea cores

COLTUL SPECIALISTULUI
■I

punzătoare a forței acesteia și a fle- 
xărilor brațelor, iar pentru lupte li
bere se va insista, în special, pentru 
îmbunătățirea forței coapselor și a 
musculaturii spatelui.

Lucrul pentru forță trebuie să se 
desfășoare cît mai individualizat, spor
tivii fruntași și în special cei nomina
lizați trebuind să aibă fișe personale 
pe etape, cu sarcini concrete de antre
nament, din care să reiasă volumul și 
intensitatea lecțiilor. Aceste planuri se 
vor extrage din planurile anuale ale 
sportivilor nominalizați. Un luptător 
trebuie să ajungă să ridice cu ușurin
ță, în cadrul antrenamentelor, greu
tăți care să depășească greutatea cor
pului său cu încă jumătate. Dacă spor
tivul are 70 kg el trebuie să ridice 
105—110 kg. în cadrul unui antrena
ment cu haltere încărcătura de lucru 
trebuie să fie pe zi, de 5—7 000 kg 
pentru sportivi din categoriile mici și 
de 8—10 000 pentru cei din categoriile 
mari.

în lecțiile de antrenament care au 
oa sarcină de bază îmbunătățirea for
ței, se întrebuințează, in special, exer
cițiile cu haltere. în cadrul celorlalte 
lecții mixte execuțiile tehnice și an
gajările la saltele vor fi asociate și 
completate cu exerciții cu haltere mici 
și extensoare, alternate cu reprize 
scurte de sărituri la coardă. în func

hei) ; juniori cat. a Il-a : M. Fodor 
(Voința Odorhei). Cele mai lungi să
rituri au fost realizate de S. Pal și 
C. Ladal: 49 m. (IOAN PĂUȘ — 
coresp. regional).

VALEA RĂCĂDĂULUI ȘI GRĂ
DINA SCHEI au găzduit campionatul 
elevilor din Brașov. Timpul frumos 
și zăpada abundentă au contribuit la 
succesul competiției. Remarcabil s-au 
comportat reprezentanții Liceului nr. 1, 
și ai șoolilor profesionale Tractorul 
Brașov, Steagul roșu Brașov, din Zăr- 
nești și Săcele. Iată campionii orașu
lui : fond fete cat. I : Doina Chițu 
(Zămești) ; cat. a Il-a: Gherghina 
Staicu (Zărnești), băieți cat. I : M. 
Șurdu (Steagul roșu) ; cat a Il-a : 
I. Eftimie (Săcele), ștafetă băieți : 
Steagul roșu ; slalom special fete cat. 
I: Georgeta Băncilă (Lie. nr. 1), 
băieți cat. I : A. Rusu (Lie. nr. 1), 
cat a Il-a: N. Crețoiu (Lie. nr. 1), 
slalom uriaș fete: Georgeta Băncilă, 
băieți cat. I : A. Rusu, cat. a Il-a : 
N. Crețoiu. (C. GRUIA — coresp. 
regional).

După cinci runde, în clasament con
duc Pitpinic și Schlesinger cu 3* 1 II-/2 
puncte, urmați de Țucă 21/2 (2), Ott, 
Ionescu, Andrițoiu și Bondoc 2’/2 (1) 
etc.

LA STRAJA s-a desfășurat etapa 
orășenească a campionatului republi
can de seniori. Starea zăpezii (,,grea“), 
a stînjenit buna desfășurare a între
cerilor. Probele aiu fost cîștigate de 
Alexandru Acs — Voința Petroșeni 
(slalom special și slalom uriaș) și 
Peter Aron —• Minerul Lupeni (fond 
15 km). în aceleași zile a avut loc și 
un concurs rezervat juniorilor. Tota
lizând un punctaj superior, sportivii 
asociației Minerul Lupeni s-au clasat 
pe primul loc, unmați de cei ai aso
ciațiilor Energia Paroșeni și Ș.S.E Pe
troșeni. (ST. BĂLOI — coresp.).

CAMPIONATUL DE SĂRITURI 
al regiunii Mureș-Auitonomă Maghia
ră s-a disputat la Valea Strîmbă, în 
fața a peste 1000 de spectatori. Au 
participat 50 de schiori din Odorhei, 
Ciuc, Gheorghieni, Tg. Mureș și Va
lea Strîmbă. întrecerile au fost do
minate de reprezentanții Voinței O- 
dorhei, care s-au prezentat bine pre
gătiți tehnic. Câștigătorii probelor: 
seniori : S. Pal (Voința Odorhei) ; ju
niori cat 11 C. Lada! (Voința Odor

în campionatele Capitalei, doar trei 
partide s-au încheiat în runda a V-a 
a grupei masculine : Pitpinic—Mardare
I— 0, Bondoc—Schlesinger 'I2—V2 Ș* 
Tucă—Georgescu 1—0. La reluarea 
partidelor întrerupte, au fost înregis
trate următoarele rezultate : Mardare— 
Bondoc 0—1, Andritoiu—David 1—0, 
Chiricuță—Ionescu ’/2—1/2 (runda a
II- a) ; Ionescu—-Mardare 1—0, Pitpi
nic—Chiricuță 1/2—1/2, David—Ghiz- 
davu 1—0, Bardan—Andrițoiu 1/2—V2 
(runda a III-a) ; Ghizdavu—Bardan 
1—0, Ionescu—Pitpinic V2—V2 (runda 
a IV-a). Partida Bondoc—Țucă s-a în
trerupt a doua oară, într-un final de 
dame în care ultimul are doi pioni în 
piu».

în finala feminină s-a jucat runda 
a Vl-a : Schapira—Simu 0—1, Murafa 
—Solomonovici ’/2—V2. Bogdan—Nico- 
lici 1—0, Steroiu—Radu 1—0. Partide 
întrerupte și amînatc : Pitpinic—Ste
roiu 1—0 ! Karibian — Apostolescu 
1—0, Solomonovici — Apostolescu 
*/2—V2, Karibian—:Zsigmond */2—*/2.

In clasament conduce Veturia Simu 
cu 4 (1) puncte, urmată de Virginia 
Steroiu cu 4 puncte.

J, NICOARĂ 

ție de deficiențele individuale ale lup
tătorilor fiecare lecție de antrenament 
va căpăta sarcini complimentare pen
tru remedierea lor. în acest fel an
trenorul va putea realiza un mare vo
lum de lucru și o intensitate corespun
zătoare metodicii luptelor.

Pot fi folosite, ca mijloace pentru 
îmbunătățirea forței, haltere, exten
soare (obligatorii pentru fiecare spor
tiv nominalizat), exerciții la aparate 
și cu partener. Atunci cînd se lucrează 
forța în regim de viteză, exercițiile se 
vor executa cu maximum de viteză, iar 
pauzele dintre ele vor fi mai mari. 
Dacă lucrăm de exemplu forța în re
gim de rezistentă, reprizele vor fi mai 
mari iar încărcătura medie.

Deoarece în majoritatea anului com
petițional pregătirea luptătorilor se 
face în sală, este necesar ca în a- 
ceastă perioadă să organizăm cît mai 
multe antrenamente în aer liber (exer
ciții de alergare, sărituri și jocuri în 

zăpadă), acest lucru ajutînd la „că- 
lirea“ organismului.

în ultima vreme am observat un 
număr redus de execuții tehnice la con
cursuri. în același timp, procedeele fi
ind aplicate în mod singular, efica
citatea lor a fost mult redusă. In 
momentul de față în marile compe
tiții execuțiile simpliste nu mai au efi
cacitate, baza punîndu-se, din ce în ce 
mai mult, pe combinațiile tehnico-tac
tice de atac-apărare-contraatac, com
binații cerute de caracteristicile noi 
ale luptei, de modificările regulamen
tului internațional.

Lucrul pentru.tehnică nu trebuie or
ganizat însă sub formă de combinații

TIR: Poligonul Dinamo găzduiește tradiționala 
întrecere dotată cu „Cupa 16 februarie"

Sîmbătă și duminică o parte dintre 
cei mai buni țintași din Capitală, la 
care se va adăuga și un număr mare 
de tineri care practică tirul cu arma 
sport, se vor întrece pentru cucerirea 
„Cupei 16 Februarie”. Comisia orășe
nească de tir, organizatoarea compe
tiției, a luat măsuri ca întrecerile să 
se desfășoare în bune condițiuni și a 
trimis invitații la toate cluburile 
bucureștene cu secții de tir. Majorita- 
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tehnico-tactice. Repetările nu trebuie 
făcute după ceas. Ele se cer bine în
sușite! S-a dovedit foarte bună aso
cierea unui număr de 20—25 repetări 
într-o repriză, cu pauze scurte între 
ele. Pentru fiecare ședință de antre
nament trebuie să se fixeze unul-două 
procedee cunoscute pentru corectare, 
perfecționare și automatizaie, iai 
pentru fiecare procedeu se vor exe
cuta un număr de repetări de ordinul 
sutelor. Viteza de execuție trebuie să 
fie foarte mare iar greșelile se vor co
recta în momentul sesizării lor. Pentrc 
ca procedeele să nu se însușească gre
șit, fiecare luptător trebuie să gîn- 
dească și să înțeleagă bine mișcarea 
Pentru ușurarea înțelegerii mișcări 
procedeelor, se vor folosi exercițiile 
speciale, care să cuprindă element! 
disparate ale procedeelor respective ș 
care vor fi folosite la programele d< 
înviorare, la încălzire etc. Pentru stă 
pînirea subtilităților de execuție ș 
pentru finisarea elementelor tactici 
ale combinațiilor, execuțiile tehnici 
vor fi aplicate după perfecționarea lor 
în condiții de luptă.

Perioada pregătitoare presupune ui 
număr mare de ore de antrenament 
deci o mare cantitate de muncă. îi 
această perioadă, este caracteristic ”' 
număr mare de exerciții și de repetăm 
deci un volum mare de muncă pentn 
fiecare sportiv. Intr-o lecție de antrena 
ment de 180 minute, un sportiv trebuii 
să lucreze efectiv 120—140 minute.

O altă caracteristică a acestei etap 
este faptul că intensitatea este mai mi 
că decît volumul. Ea se va mări p 
măsură ce ne apropiem de pregătire 
marilor competiții.

Datorită faptului că perioada pre 
gătitoare poate rezolva, printr-o just 
drămuire a orientării și conținutul! 
ei, cele mai importante și spinoas 
sarcini ale procesului de antrenamen 
ea poate fi numită pe drept cuvîr 
perioada de bază a pregătirii sporti 
vului.

tea trăgătorilor s-au înscris la prob 
de armă standard și mai puțini 1 
armă liberă și ia pistol precizie.

Competiția, ce se va desfășura p 
poligonul Dinamo, cuprinde urmă toc 
rele probe: sîmbătă — armă liber 
calibru redus 3x20 focuri senior 
armă standard 3x20 focuri seni o 
și senioare, pistol liber ; duminică' - 
armă liberă calibru redus, armă star 
dard și armă sport 3x10 focuri si 
niori, senioare și juniori.



O vizită prin magaziile cu echipament Pregătiri, Pregătiri
Se apropie returul. După cum se știe, de mai multă vreme, fotba

liștii au început ședințele de pregătire în sală și în aer liber. Din 
întreaga țară primim zilnic vești în acest sens. O dată cu reluarea 

divității, jucătorii au trecut mai întii pe la magaziile cu echipament. în 
celași timp, aceste magazii au îost vizitate și de corespondenții ziarului 
iostru care, cu acest prilej, au găsit, pe lingă o bună gospodărire a echi- 
amentului Ia multe din echipele din categoriile A, B sau C, și unele 
eajunsuri care îngreuiază buna desfășurare a antrenamentelor. Iată — 
e scurt — constatările corespondenților noștri.

• O IMPRESIE FRUMOASĂ lasă 
lagazia de echipament a clubului 
ălățean Siderurgistul. După cum 
e-au scris corespondenții noștri 
tetan Constantinescu și T. Siriopol, 
lagazia este bine aranjată, echlpa- 
îentul îngrijit, datorită tov. Mitroi 
■abici, magazinerul echipei, un bun 
ospodar. Echipamentul se dovedește, 
fi însă insuficient. Prima garniture! 
Siderurgistului apare, pe principa

le terenuri din țară, într-un echi- 
amenț cu urme prea mari de uzură. 
-> impune, deci, procurarea unor tri- 
>peri corespunzătoare. Cel puțin 
entru jocurile oficiale...
In continuarea vizitei (la formațiile 

ălățene Oțelul și Metalosport), co- 
îspondenții noștri au constatat lu- 
ruri asemănătoare celor de la Side- 
îrgtstul adăugind. însă, în cores- 
ondența transmisă, faptul că echipei 
letalosport i-ar trebui mai multe 
urechi de ghete de fotbal.

sesc, In aceste zile, la antrenamente. 
Jucătorii Brindușescu și Comănescu 
ne-au relatat că nu numai treningu
rile slnt deteriorate, ci și o parte 
din echipamentul propriu-zis. in plus, 
mingile, ca și ghetele 
tăcut multe reparații), 
cuite".

(cărora li s-au 
ar trebui lnlo-

CELOR TREI» CONDUCERILE 
ECHIPE DIN CONSTANȚA, Farul, 
Portul și Electrica, au căutat ca lit 
perioada întreruperii campionatului, 
să completeze echipamentele forma
țiilor lor. Fondurile necesare există. 
Dar de unde să cumperi ? Magazinul 
de specialitate (gestionar : Vasiile Pîr- 
lea), este prost aprovizionat. „Am fi 
nedrepți, insă, dacă am spune că in

Raid anchetă

formația din categoria A, și c©a par
ticipantă la campionatul republican 
de juniori), nu dispun de suficiente 
mingi.

„De ce această situație ? N-am aflat 
răspuns, ne scrie Al. Momcte. In 
schimb, tov. Ion Mărgescu, metodist 
al consiliului regional UCFS Argeș, 
care se ocupă de problemele fotbalu
lui din regiune, ne-a spus că Dinamo 
Pitești nu este singura echipă arge- 
șeană In această situație. Nici Oltul 
Rm. Vllcea, din categoria B, și nici 
echipele Muscelul și Minerul C. Lung 
din categoria C, nu stau mai bine"

— Atunci, ce trebuie făcut ? Nici 
la această întrebare corespondentul 
nostru nu a primit răspuns. Foate-1 
vom primi direct la redacție...

>

® ÎN MATERIALELE TRIMISE 
REDACȚIEI de la Sibiu și Mediaș, 
corespondenții noștri Ilie Ionescu și 
Z. Rlșnoveanu au numai cuvinte de 
laudă pentru conducerile secțiilor de 
fotbal de la C.S.M. Sibiu și Gaz metan 
Mediaș, care s-au îngrijit ca echipele 
să nu ducă lipsă de echipament. Este 
un fapt pozitiv. În continuare însă, 
conducerile acestor două echipe ar 
trebui să acorde aceeași atenție și 
formațiilor de juniori. După cum ni 
se semnalează, juniorii echipei Gaz 
metan nu pot face — cel puțin deo
camdată — antrenamente nici în sală 
și nici în aer liber, pentru singurul 
motiv că n-au echipament. Păcat 1

Fotbaliștii de la Progiesul se antrenează de zor. E și normal: returul mie 
prea departe și nici... categoria A in care bucureștenii au șanse serioase 

să revină. O bună pregătire constituie o șansă în plus.
Foto : V. Bageac

Goran, respectiv Po-

• „ANTRENORUL D. TEODORES- 
U de la Știinja Craiova este mul- 
imit de cantitatea de materiale spor- 
ve existente In magazie", ne-a scris 
. Șu'iț, corespondentul nostru din 
etatea Banilor. In același timp, însă, 
itrenorul craiovenilor este nemul- 
unit de calitatea pantofilor de tenis
a mingilor de fotbal (fabricate Ia 

Tacăra roșie" București) care, după 
mă-t.rei antrenamente, se apropie 
* forma mingilor de... rugbi 1 De 
ilitatea mingilor a amintit și antre 
,ful Clement Iordănescu de la 
ectroputere. El a rugat fabrica 
icureșteană să dea mai multă aten- 
î calității acestui produs atît de 
Kjesar fotbaliștilor.
De altfel, problema calității mingi- 
r a fost discutată și la ședința co- 
isiei regionale de fotbal, unde toți 
itrenorii echipelor craiovene au so- 
riltat fabricilor ce confecționează 
aloane" să acorde mai multă ateii 

> materiei prime pe care o folosesc

acest magazin nu se găsesc articole 
pentru fotbaliști. Dimpotrivă, tricouri 
slnt cu miile, dar nu găsești 11 bu
căți de aceeași culoare; treninguri 
slnt cu sutele, dar numai de talie 
mică, jar ghetele de fotbal, fabricate 
Ia Reghin, stau maldăre din simplul 
motiv că slnt de proastă calitate și 
nu Ie cumpără nimeni", îșî încheie 
scrisoarea corespondentul nostru 
C. Popa.

Ce-i de făcut în această situație ? 
Bineînțeles, cheltuieli în plus cu dele
gați pe la magazinele de specialitate 
din alte orașe pentru procurarea ere 
echipament 1

• IEȘENILOR, ÎNFLĂCĂRAȚI SU- 
IRTERI ai C.S.M.S.-ului, le place 
-și vadă echipa bine și frumos 
hiipată. în magazia din Dealul Co- 
ului există tricouri cu mînecă scut- 
cu mînecă lungă, mai groase, mai 

bțiri, bune pentru toate anotimpu- 
e. într-unul din rafturi se află cele 
tru rînduri de echipament complet 
ntru jocurile oficiale, echipament 
care nu se «linge nimeni în zilele 
antrenament. După cum ne-a infor- 

i,t corespondentul nostru D. Diaco 
seu, și echipa de juniori, ca șl se- 
,rii, se bucură de aceeași atenție 
ceea ce privește echipamentul.
,Clnd am pășit In vestiarele echi- 
i Locomotiva Iași din categoria C, 
ie, în continuare, corespondentul 
;tru, ne-a surprins, plăcut, urarea 
Unită : „In 1966 să ne pregătim, 
mai bine, pentru a intra !n cate. 

ia B 1“ Ce ne-a surprins neplăcut, 
ost modul In care se prezintă echi- 
nenlul, situația în care se 
gurile pe care feroviarii

• CORESPONDENTUL C. ENEA 
DIN PAȘCANI a vizitat, zilele trecu
te, magazia echipei locale C.F.R. 
Acolo i-a întîlnit pe atrenorul Ma
rin Alexandru, pe jucătorul Romeo 
Atanasiu și, bineînțeles, pe magazi
nerul Ion Conachi. Toată lumea — 
mulțumită. Pentru noul sezon, fotba
liștii au la dispoziție opt rînduri 
de tricouri, cîte două perechi de ghe
te pentru fiecare jucător, piantofi da 
tenis etc. La rîndul ei, echipa de ju
niori are echipament bine pus la 
punct. Conducerea secției de fotbal 
s-a îngrijit de procurarea a două 
rînduri de echipament special pentru 
ei. în plus, inventarul magaziei se va 
îmbogăți, în curînd, cu încă 12 mingi 
de fotbal.

• LA ȘTIINȚA TIMIȘOARA, an
trenorii C. Voroncovschi și I. Ionescu 
s-au arătat nemulțumiți de situația 
echipamentului. „La toate articolele, 
a declarat antrenorul Voroncovschi 
corespondentului nostru P. Arcan, 
materialul sportiv este insuficient și 
foarte uzat, in magazie avem 60 de 
treninguri (deteriorate) pentru toți 
cei 240 de sportivi din cadrul clubu
lui I Din cauza gradului Înaintat do 
uzură, aceste treninguri nu pot ti fo
losite de fotbaliști nici măcar la an
trenamente. Din luna iulie, in maga
zie n-a mai intrat nici un fel de echi
pament nou. Șt cu mingile stăm prost: 
nu avem declt 12 bucăți — și aces
tea uzate — pentru toate echipele 
(seniori, juniori, copii).

Din cauza dezinteresului manifestat 
în această direcție de biroul secției 
de fotbal, chiar și acest echipament 
insuficient e păstrat în condiții into
lerabile. Este rareori spălat, fapt care 
contravine celor mai elementare re
guli ale igienei

DINAMO BUCUREȘTI — FLACĂ
RA ROȘIE 5—4 (8—1).

Cînd, în min. 60, dinamoviștii bucu- 
reșteni au ridicat scorul la 5—1, nici 
unul din spectatorii allați ieri după- 
amiază pe stadionul din șos. Ștefan cel 
Mare n-a mai crezut într-o posibilă re
dresare a jucătorilor de la Flacăra ro
șie. Dimpotrivă, cu toții s-au așteptat la 
un scor și mai ridicat. Urinarea, însă, 
a fost cu totul surprinzătoare, atît pentru 
spectatori cit și pentru dînamoviști : 
jucătorii Flăcării au înscris în 15 mi
nute 3 goluri spectaculoase, 
chiar egalarea prin Cuconea.

Despre dînamoviști, care au prezentat 
o formație lipsită de 5 titulari, se poa
te spune că au jucat corespunzător 
doar primele 60 de minute.

Au înscris: Ene II (3) și Frățilă (2) 
pentru Dinamo, Cuconea (2) și I. Con
stantin (2) pentru Flacăra roșie. 
(M. P.).

2, Necula 2 și 
pescu.

Steagul roșu a utilizat următorul lot: 
Casoni — Ivăncescu (Zaharia), Jenei, 
Alecu, Naghi — Campo (min. 72 Pes
caru), Sigheti — Pescaru (min. 72 Ro
tam), Goran, Nccula, Gyorfi.

Sîinbătă Steagul roșu va susține un 
nou meci de verificare, întîlnind pe sta
dionul Tractorul formația C.S.M. Sibiu.

C. GRUIA — coresp. reg.

ratînd FARUL-U.C.R.R. CONSTANȚA 8-1 
(4—0). In cadrul pregătirilor pe care 
le efectuează în vederea turneului din 
R. P. Bulgaria, echipa Farul s-a an
trenat ieri In compania formației 
U.C.R.R., fruntașă în campionatul orășe
nesc. Cele 8 goluri ale învingătorilor 
au fost înscrise de Manolache 3, Tufan 
3, Koszka și Caraman.

De remarcat faptul că Manolache a 
evoluat pe postul de mijlocaș dreapta.

E. PETRE — coresp.

★

PLOIEȘTI. Duminică dimineața. 
Petrolul Ploiești a susținut un meci 
de antrenament în compania echipei 
de juniori. După 60 de minute de joc 
(2 reprize a cîte 30 de minute) scorul 
a fost de 6—1 în favoarea seniorilor, 
prin punctele înscrise de Dridea I 3, 
Dridea II, Badea și Dragomir.

Au fost folosiți următorii jucători : 
Ionescu, Sfetcu, Pahonțu, Fronea, Flo- 
rea, Crișan, Dragomir, Itihas, D. 
Munteanu, Frățilă, Drăgan, Dridea I, 
Badea, Dridea II.

I. CONSTANTINOAIE — coresp.

află fio
le fnlo-

• „CUM STĂM CU ECHIPAMEN
TUL ?“ în loc de răspuns la această 
întrebare, tov. Ion Iordache de la 
asociația sportivă Dinamo Pitești l-a 
invitat pe corespondentul nostru 
Alexandru Momete în magazia echi
pei. Situația echipamentului nu este 
de loc.... roză : treningurile, cumpă
rate recent, sînt de talie mică și nu 
pot fi îmbrăcate de seniori; echipa
mentul, în general, dar mai ales 
tricourile și bocancii au un grad 
de uzură foarte înaintat. Mai trebuie 
arătat că echipele dinamoviste (și

Aceste probleme par a fi numai 
de ordin administrativ. Ele influen
țează, însă, — în bine sau în rău — 
calitatea muncii de pregătire a fot
baliștilor. Este evident că trebuie 
să se acorde, în această perioadă, 
mai multă atenție înlăturării acestor 
neajunsuri arătate în raidul nostru. 
Să nu uităm : pînă la reluarea cam 
pionatului nu mai este chiar atît 
de mult timp.

STEAGUL ROȘU—FLACĂRA MO
RENI 5—1 (4—0). — Pregătindu-se 
pentru meciul revanșă cu Espanol Bar
celona, 
miercuri 
Flacăra 
ușurință
de zăpadă), reușind să fructifice 5 din 
numeroasele ocazii. Au marcat: Pescaru

fotbaliștii brașoveni au jucat 
cu formația de categoria B 

Moreni. Stegarii s-au mișcat cu 
(pe terenul Tractorul curățat

La 16 februarie primul concurs special
Pronoexpres al anului

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI • ••
I TREI JOCURI ÎN CAPITALĂ 12 februarie în compania juniorilor 

de la Internazionale.
lontinuînd seria partidelor de ve- 
care, echipele bucureștene susțin 
trei jocuri : Dinamo — Metalur- 

ul (stadionul Dinamo), Rapid — 
.R. Roșiori (stadionul Giulești). 
greșul — Abatorul (stadionul 
greșul). Toate meciurile încep la 
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FARUL PLEACĂ VINERI ÎN 
BULGARIA

JUNIORII DE LA RAPID 
UCUREȘTI AU PLECAT LA 

VIAREGGIO

Echipa constănțeană Farul pleacă 
mîine într-un turneu de trei meciuri 
în Bulgaria. Farul va juca la 12 fe
bruarie la Tolbuhin cu Dobrudja, la 

Cerno More Varna 
cu selecționata ora-

16 februarie cu 
și la 19 martie 
șului Varna.

lierouri dimineața a părăsit Ca
da echipa de juniori Rapid Bucu- 
i, care va lua parte la tradițio- 
jl turneu internațional de la Via- 
fio. Primul meci ya avea loc la

DINAMO
EVOLUEAZĂ

BUCUREȘTI
DUMINICA LA 

PITEȘTI

Loto-Pronosport organizează 
miercuri 16 februarie a.c. primul con
curs special Pronoexpres al anului, 
care se bucură de importante și va
loroase premii suplimentare în obiec- 
te și bani.

Cele mai de seamă cîștiguri sînt 
autoturismele în număr de 10, premii 
care pot fi obținute cu numai 5 nu
mere cîștigătoare (în eventualitatea 
neînregistrării a 10 variante cîști
gătoare la categoria I). Deci se pot 
obține autoturisme și la categoria a 
Il-a și chiar a IlI-a.

Pe importanta listă de premii su
plimentare mai figurează : scutere, 
televizoare, frigidere, magnetofoane, 
mașini de cusut, aparatas.de radio și 
alte valoroase cîștiguri în obiecte și 
bani.

Amănunte în ceea ce privește parti
ciparea la concursul special PRONO
EXPRES de miercuri 16 februarie — 
primul din acest an — de găsiți 
Programul Loto-Pronosport și 
prospectele existente la agenții.

PRONOEXPRES

Numere de rezervă : 25 3
Fond de premii: 735.864 lei din 

report categoria 1: 70.758 lei.
Premiul de 25.000 lei atribuit 

variante de categoria a Il-a 
cursul Pronoexpres nr. 6 
bruarie 1966 a fost obținut 
pantul Mihăescu Gheorghe 
rești.

BRAȘOV. Reluarea campionatului 
este așteptată de componența echipei 
Tractorul cu legitim interes și cu do
rința de a ataca locul I în clasament 
și... revenirea în categoria B. Din 
această cauză, jucătorii de la Tracto
rul Brașov n-au întrerupt pregătirile 
efectuînd cîte două antrenamente în 
sală. La 10 ianuarie, după un control 
medical, și-au reluat pregătirile norma
le, făcînd 4 antrenamente săptămînal.

Antrenorul D. Mateescu are la dis
poziție următorul lot : Bucur, Papuc 
II, Daisa (portari), Păun, Chiujdea, 
Romanov, Roșea, Chimina, Bîrsan, 
Mereș, Pop, Ferenț, Hiriș, Budai, Ci- 
ripoi, Pană, Vătav, Găinaru, Balint, 
Petruț ți Mușat.

V. POPOVICI — coresp.

AIUD. Echipa A.S. Aiud, din ca
tegoria C, scria Nord, a început pre
gătirile din prima jumătate a lunii 
ianuarie. în prima perioadă s-a pus 
accentul pe îmbunătățirea rezistenței 
și a forței. Pînă la reluarea activi
tății competiționale sînt prevăzute o 
serie de meciuri de verificare cu 
echipe din categoria C și B.

Sub conducerea antrenorului I. 
Crăciun se pregătesc jucătorii : Ni- 
cula, Hidiș, Mesaroș, Pascui, Covaci, 
Florea, Lazăr, Goarnă, Apahidean, 
Vitalis, Lichenstein, Vegb, Centeri, 
Pal, Tiutiu, Crăciun, Băluțiu.

AL. CRI ȘAN — coresp.
care

unei 
con-de la 

din 2 ie
de partici- 
din Bueu-

SATU MARE. Pînă în prezent, 
Sătmăreana a efectuat 22 de antrena
mente, în care s-a pus accentul pe 
pregătirea fizică. Lotul echipei cu
prinde 17 jucători, care frecventează 
cu regularitate antrenamentele.

A. VERBA —• corespu.

in 
în

Formațiile dinamoviste din Bucu
rești și Pitești se vor întîlni duminică 
într-o partidă amicală, la Pitești.

La
nr. 6
trase

tragerea concursului Pronoexpres 
din 9 februarie .1066 au fost ex- 
din urnă următoarele numere:

41 21 35 14 9 16

LOTO
Premiile întregi și sferturi 

gerea Loto din 4 februarie 1966:
Suplimentar I: 2 variante sfert a 

30.640 lei; Suplimentar II: II variante 
întregi a 4.806 lei și 7 variante a 1.201 
lei; Categoria I: 2 variante a 22.284 lei 
și 3 variante a 5.571 lei; Categoria a 
Il-a: 6 variante a 9.427 lei și 2 va
riante a 2.356 lei; Categoria a IlI-a: 
14 variante a 2.723 lei și 34 variante 
a 680 lei; Categoria a IV-a: 28 variante 
a 1.690 lei și 33 variante a 422 lei; 
Categoria a V-a: 46 variante a 875 lei 
și 96 variante a 218 lei; Categoria a 
Vl-a: 57 variante a 783 lei și 85 va
riante a 195 lei; Categoria a VU-a: 63 
variante a 671 lei și 113 variante a 167 
lei; Categoria a VlII-a: 165 variante a 
291 lei și 181 variante a 72 lei.

de la tra-

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

DE LA I.E.B.S.
• Pentru jocurile de volei din 

„Cupa 16 Februarie" ce se vor des-< 
fășura în sala Floreasca în zilele de 
14, 15 și 16 februarie, cu part'cipar-a 
echipelor masculine ZELEZNICIAR 
ZAGREB, DINAMO, STEAUA și 
RAPID, biletele se pun în vînzare 
începînd de sîmbătă 12 februarie, la 
casa specială din str. Ion Vidu.

® Săptămîna aceasta patinoarul 
„23 August" este deschis pentru pa
tinaj public astăzi și sîmbătă, orele 
17—19 și duminică, orele 10—13 și 
16—18.

• La bazinul acoperit Floreasca se 
primesc înscrieri pentru cursul de ini-, 
țiere la înot pentru copii.

aparatas.de


Universiada de iarnă
TORINO. — Întrecerile din 

cadrul Universiadei de iarnă au 
continuat miercuri la Torino și 
Sestriere. La T orino au avut loc 
cîteva întreceri din turneul 
final de hochei pe gheață. în 
primul joc, echipa Cehoslovaciei 
a dispus de cea a Finlandei cu 
7—1 (4—0, 2—0, 1 — 1) iar re
prezentativa U.R.S.S. a întrecut

Numeroși atleți valoroși 
la concursul atletic

de sală de la New Ycrk
(Agerpres). 

la ,Madison
NEW YORK 9 

Vineri va înc pe
quare Garden" din New Yor4 

un mare concurs internațional 
de atletism pe teren acoperit 
organizat de federațiile atletice 
din S.U.A. In al ara celor mai 
buni atleti din S.U.A., la con
curs au fost invitați să parti
cipe recordmani din 11 țări. 
Și-an anuntat participarea, 
printre alții, Ron Clarke (Aus
tralia), Kipchoge Keino (Kenia), 
care se vor reîntîlni în cursa 
de 2 mile, Lyn Davies (Anglia) 
camnion olimpic la t 'tura în 
lungime, Valeri ..skvorțov 
(U.R.fS.), Vilmos Varju (Un
garia), Bliznețov (U.R.S.S.) șa.

Canada cu G—2 (3—0, 1—1, 
2-1).

La Scstriere s-a desfășurat o 
singură probă, cea de slalom 
special rezervată bărbaților. Ză
pada care a căzut aproape tot 
timpul a îngreuiat mult dispu
tele. Concursul s-a desfășurat pe 
un traseu lung de 500 m cu 74 
de porți în prima manșă și 67 
în cea de a doua. Victoria a 
revenit lui Andrej Bachleda (Po
lonia) cu timpul de 1:54,48/100. 
Andrej Bachleda este student al 
Facultății de arhitectură din 
Cracovia. El a fost urmat de 
schiorul frarcez Robert Vollet, 
cronometrat 
1:54,66'100. 
nit fostului 
universitar Jerzy Wojna cu re
zultatul de 1:55,67/100, dar
timpul realizat de el ar fi fost 
mai bun dacă în manșa a doua 
nu ar fi concurat cu schiul fisu
rat. Pe locul 4 s-a clasat italia
nul Umberto Parini cu 
1:58,01/100.

Astăzi vor începe la Torino 
întrecerile din cadrul patinaju
lui artistic.

cu timpul de 
Locul 3 a reve- 
campion mondial

„Cupa mondială0
la baschet

La „Cupa mondială” de bas
chet (masculin), care va avea 
loc între 16 și 30 aprilie la 
Santiago de Chile vor participa 
13 echipe. Formațiile "
Braziliei și S.U.A. au 
semnate capi de serii, 
pionat mai participă 
Argentinei, Perului, Paraguayu
lui, Spaniei, Iugoslaviei, Bulga
riei, Mexicului, Porto Rico, Pa
nama și Chile.

Echipele vor fi împărțite în 
trei serii. Jocurile preliminarii 
vor avea loc în zilele de 16, 17 
și 18 aprilie la Curico (seria 
I), Valdivia (seria a Il-a) și 
Antofagasta (seria a IlI-a). Tur
neul final se va disputa la San
tiago cu începere de la 21 apri
lie. Tot aici se vor desfășura 
jocurile pentru stabilirea clasa
mentului de la 8 la 13. Campio
natul mondial se va desfășura 
în 1967 în Uruguay.

U.R.S.S. 
fost de- 
La cam- 
echipele

Spoitul In „C. C. E
la volei feminin

pe osia#
«CT3«

nou iii concursuri...
NEW YORK 8 (Agerpres). După 

o inactivitate competițională de o 
jumătate de an, înotătorul ameri
can Don Schollander, multiplu 
campion olimpic la Tokio, 
făcut reintrarea. El a " 
la un concurs oficial, 
tind universitatea Yale 
Haven, unde urmează 
facultății de medicină, 
der a luat startul în ștafeta de 
4x100 yarzi liber, fiind cronome
trat (în schimbul său) cu timpul 
de 46,6.

și-a 
participat 
reprezen- 
din New 
cursurile 
Schollan-

(Agerpres). — 
disputat întîlni- 

dintre formațiile 
și Dynamo Ber-

MOSCOVA 9 
La Moscova s-a 
rea de volei 
ȚSKA Moscova 
lin (II.D. Germană) contînd pen 
trti sferturile de finală ale „Gupe 
campionilor europeni" (feminin) 
După treizeci de minute de joi 
voleibalistele sovietice au ter 
minat învingătoare cu scorul d< 
3—0 (15—8, 15—0, 15—5).

Turneul selecționatei studențești
de baschet la Sofia

SOFIA, 9 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). In al 
doilea meci al turneului pe 
care-1 susține la Sofia, selec
ționata studențească a Bucu- 
reștiului a jucat cu cunoscuta 
echipă Akademik. Baschetbalis
tele românce au avut, în gene
ral, o comportare bună, jucînd 
de la egal la egal cu echipa

HELSINKI 9 (Agerpres). Fe
derația finlandeză de speciali
tate a definitivat lotul schiori
lor finlandezi, care vor parti
cipa la campionatele mondiale 
de schi (probe nordice) ce se 
vor desfășura la Oslo. Iată 
componenta echipei masculine: 
Fino Hnhlala, Kalevi Laurila, 
Fero Măntyranta, Kalevi Oika- 
reinen, Hannu Taipale și Arto 
Tainen (pentru probele de 
fond); Nillo Halonen, Veikko 
Kankkonen. Paavo Lukkari- 
niem, Topi Mattila Marti Nie
mi si Erkki Pukka (pentru să
rituri); Elsa Klinqa, Raimo Ma- 
juri, Ilpo Nuoliviki si Vesa 
Pekka (pentru combinata nor
dică).

de schi de la Oslo

FILMUL DESPRE PELE

fotbal 
și fun- 
Ander-

Cunoscutul Jucător de 
din reprezentativa Belgiei 
daș central al echipei S.C.

DANNY BLANCHFLOWER : Anglia favorită la campionatul 
mondial

FoTB A LUI UI

Printre cronicarii rubricii de sport a ziarului britanic ,,Sunday 
Express" se află un nume cunoscut : Danny Blanch flower. 
Fotbalistul de reputație mondială de ieri este azi una din „pene
le" consacrate în rubricile de sport ale ziarelor britanice. Citind 
un articol semnat de Danny Blanchflower intitulat „Cine va cîștiga 
campionatul mondial de fotbal ?“, am reținut ctteva pasaje inte
resante.

,Să nu uităm că marea întrecere se desfășoară în Anglia. 
Știm cu toții cit contează în fotbal avantajul terenului. Să răs
foim agenda campionatelor și vom vedea că la ultimele două 
ediții, echipe cu posibilități mai modeste decît cea a Angliei 
s-au calificat în finală : Suedia în 1958 la Stockholm șl Chile 
în 1962 la Santiago ! Specialiștii englezi spun că echipa Angliei 
are 80 la sută din șanse ; eu sînt mai modest șl-i atribui doar... 
75 la sută. Dacă echipa Angliei va avea (atunci cînd trebuie) 
și puțin... noroc, nu-i poate scăpa ocazia să ajungă în posesia 
mult rîvnitului trofeu".

Akademik, în rîndul căreia e 
voluează și pivotul echipei na 
ționale bulgare, Borisova. B: 
mai mult chiar, ele au condu 
în repriza secundă cu 36—3 
Ineficacitatea aruncărilor de ' 
semidistanță și mai ales a cele 
libere, precum și unele greșe 
comise în apărare, le-au fact 
însă pe studentele bucurcștenc 
să piardă avantajul și, în fina 
să cedeze la scorul de 53—6 
(24—24). Cele mai bune juc: 
toare : Vogel și Suliman 
selecționata studențească, 
risova de la Akademik.

Alte rezultate : Spartak I 
— Levski Sofia 52—47 ( 
18), Slavia Sofia 
Sofia 85—48 (50—24). Prec 
zăm că jocurile au caracter c 
verificare și că nu se a-lcătuie 
te nici un clasament. Select!' 
nata studențească a Bucureștii 
lui mai joacă cu Spartak și < 
Lokomotiv Sofia.

.</
B<

Sofi
(28-

Ț.SlK./

derbiul madrilen 
Atletico, terminat 
in favoarea cam- 
care in prezent

★
STOCKHOLM 9 (Agerpres). 

Proba de 15 km din 
campionatelor de schi 
nordice) ale Suediei, 
cîștigată de Ragnar 
cu timpul de 46,50,0.

cadrul 
(probe 

a fost 
Persson,

Fazd din 
Real — 
cu 3—1 
pionilor,
conduc In clasament. Iată-I 
pe Amancio (Real) in luptă 
pentru balon cu Martinez 

(în tricou vărgat)

Foto : Europa Press

Știri, rezultate
OSLO

In cadrul unui concurs international de patinaj viteză, 
desfășurat Ia Drammen (Norvegia) campionul japonez 
Keichi Suzuki a cîștigat proba de 500 m, realizînd timpul 
de 41,7. Pe locul doi s-a -'asat patinatorul sovietic Boris 
Guliaev, cronometrat în 42,1.

STOCKHOLM
Tripla 

cîștigat proba de 5 km fond din i 
național de schi de la Aevika

PRAG A
In campionatul fo hochei pe

lidera

mpioană olimpică Klavdia Boiarskih (U.R.S.S.) a 
cadrul concursului inter- 
(Suedia)

gheață al Cehoslovaciei, 
s-a în. egistrat o surpriză : lidera campionatului Z. K. h. 
Brno a fost învinsă de Tesla Pardubice cu scorul de 5—3 
(0-1, 4-1, 1-1).

BAMAKO
Echipa de fotbal Wismut Aue (R. D. Germană) a sus

ținut două întîlniri amicale în Republica Mali. In orimul 
meci, fotbaliștii germani au terminat la egalitate (0—0) cu 
reprezentativa tării. In cel de 
evoluat în localitatea 
nate locale. Și această 
nedecis 1—1 (0—1).

Segou 
partidă

al doilea joc oaspeții au 
în compania unei selecțio- 
a luat sfîrșit cu un rezultat

BUENOS AIRES
în prezența a peste 200.000 de spectatori, în localitatea 

Mendoza s-a disputat „Marele premiu automobilistic al 
Argentinei". Victoria a revenit englezului John Stuart, care 
a realizat o medie orară de 136,2 km.

• Prima probă a campionatului mondial de înot (mare 
fond) disputată la Mar del Plata pe distanta de 35 km a 
fost cîștigată de argentinianul Horacio Iglesias în 8 h 
20:00,0. La interval de o oră au sosit canadianul John 
Lacoursîere și egipteanul Abdou Heif.

MORZINA
Proba feminină de slalom special din cadrul „Marelui 

premiu de la Morzina* a fost cîștigată de schioara fran
ceză Marielle Goitschel. Campioana olimpică a realizat 
timpul total de 88:12/100, fiind urmată în clasament de 
Annie Famose (Franța) — 88:53/100 și Edith Hildbrand 
(Elveția) 88:57/100. Proba masculină a revenit lui Louis 
Jauffret (Franța) cu 103:22/100.

© Boxerii de categoria grea, Cassius Clay și Ernie 
Terrel, care se vor întîlni la 29 martie la Chicago pentru 
titlul de campion mondial, și-au început pregătirile. Clay 
se antrenează la Miami Beach, iar Terrel în localitatea 
Pleasantville (New Jersey). întîlnirea se va desfășura in 
celebra arenă „International Amphiteater". în contractele 
care au fost Încheiate nu se prevede „meci revanșă".

Recent, studioul de filme docu
mentare din Sao Paulo a prezen
tat in premieră un film de lung 
metraj intitulat „Regele Pele”. 
care prezintă viața și activitatea 
sportivă a celebrului fotbalist bra
zilian. în film sînt prezentate epi
soade interesante din strălucita 
carieră a jucătorului de la F.C. 
Santos ca, de pildă, acela al 
„examenului de angajare” la 
F.C. Santos, cînd Pele avea doar 
16 ani. Mulți dintre fotbaliștii cu 
reputație, care aveau să-i devină 
cei mai buni prieteni, printre care 
IZito și Gilmar, l-au privit cu 
oarecare indiferență, punîndu-și 
întrebarea : cine-o mai fi și copilul 
ăsta ?... Dar iată că Pele a trecut 
cil brio examenul: a făcut 
mai rapid slalom (alergare 
balonul printre jaloane) 
cînd apoi goluri de 
frumusețea. Antrenorul 
„Copile, 
marchezi 
culă

cel 
cu 

mar- 
toată 

i-a spus: 
tu ești născut 

goluri...**. Pe 
sînt inserate zeci si

inde goluri marcate de Pele 
rile întreceri internaționale, 
în care „perla neagră” își 
lează toată gama măiestriei 
fotbalistice, a talentului 
este înzestrat.

Documentarul de lung 
constituie — în același 
și un fel de angajament 
Pele și-l ia public, deoarece vocea 
Iui este auzită de milioanele de 
spectatori care vizionează filmul: 
„în Suedia, Brazilia a cîștigat 
prima oară campionatul mondial; 
în 
pentru a 
mondial ;

a

eu

ma- 
faze 
eta- 
sale 
care

metraj 
timp — 
pe care

Chile, Brazilia a cîștigat 
doua oară campionatul 
în Anglia ÎI va cîștiga 
treia oară...

★

COMPARAȚIE...
Pentru a se stabili 

popularitate se bucură 
în Franța în comparație 
nia, s-au adunat cifrele reprezen- 
tînd numărul de spectatori din- 
tr-o zi de noiembrie, cînd în 
ambele țări se disputau meciuri 
cheie de campionat. Cifrele co
municate din Franța au fost : 
99 867 spectatori în divizia A și 
42 563 spectatori în divizia B, deci 
în total circa 143 000 de persoane 
care au asistat la 19 meciuri. In 
aceeași zi, numai la Barcelona 
s-au numărat 205 000 spectatori 
la meciurile din cadrul diviziilor 
A și B. In total la jocurile simi
lare din Spania au asistat aproa
pe 2 milioane de spectatori.

sil 
peli- 
zcci

pentru

fotbalul 
cu Spa-

lecht, Laurent Verbiest (în vîrstă 
de 26 ani) și-a pierdut viața în- 
tr-un accident de automobil. Din 
cauza unei pane de cauciuc, ma
șina pe care o conducea a dera
pat, lovindu-se de un gard. So
ția sa, care se afla și ea în auto
mobil. s-a ales cu ușoare leziuni.

★
In cadrul unui turneu des

fășurat la Caracas echipa Bota- 
fogo din Rio de Janeiro a dispus 
cu 2—1 de F. C. Santos. Pentru 
învingători au înscris Gerson și 
Jair, iar pentru Santos, Pele

La Port of Spain (Trinidad) 
selecționata țării a dispus de re
prezentativa de tineret — 
liei cu 3—2.

a Brazi-

★
„Cupa campionilor 

de Sud" este în 
desfășurare aar fără 
tontele Braziliei ! Această, 
tru că federația braziliană a. pro
testat împotriva faptului că re
gulamentul prevede includerea 
în competiție a cîte două echipe 
din fiecare țară : campioana și 
formația clasată pe locul II.

★
ANTRENORUL echipei Hon- 

ved Budapesta, Mihaly Kisp£ter. 
în vîrstă de 47 de ani, a încetat 
din viață în urma unui infarct. 
Kispăter a fost unul dintre cu- 
noscuții internaționali maghiari și 
unul din antrenorii lotului R.P. 
Ungare.

America 
curs de 
reprezen- 

pen-

din primul tur al „Cupei EuropeiAU FOST fixate meciurile _ __ ___ _ __ ____ i___
Centrale" — ediția 1956. Tragerea la sorți care a avut loc recent la 
Florența a programat următoarele partide in primul tur : M.T.K. 
(Budapesta) — Slavia Fraga, Admira (Viena) — Jednota (Trencin), 
Steaua roșie (Belgrad) — Napoli, Sarajevo — Wiener Spcrtklub. 
Datele de desfășurare vor trebui stabilite pînă la 28 februarie. Echi
pele finaliste, Vasas Budapesta (ciștigătoarea ultimei ediții) și Fio
rentina (echipă gazdă) se califică in „turneul de 4” care va avea loc 
la Florența.

TOMA HRISTOV

In cadrul unul concurs de Im 
desfășurat la Moscova în bad 
de 50 m, campioana olimpică G. 
lina Prozumenscikova a cîștlg: 
proba de 200 m bras cu timpul < 
2:52,4. Alte rezultate : 200 m spa 
bărbați : Krels 2:19,9 : 400 m liț, 
femei : Mihailova 5:15,3.

Tiriac învins Ia Osh
OSLO 9 (prin telefon). — 1 

turul al doilea al campionate! 
internaționale de tenis pe ten 
acoperit ale Norvegiei, au într 
în ioc și capii de scrie ai tu 
ncului de simplu. S-au înregistr 
o serie de surprize printre ca 
și eliminarea campionului rom; 
Ion Țiriac. învingătorul să 
francezul Patrice Beust, s-a dov 
dit foarte bine acomodai eu j 
cui pe parchet, el acționînd < 
mingi rapide, derutante prin vît 
za lor. Tiriac a început bine, ci 
tigînd primul set cu 6—3, a sl 
bit în al doilea, pc care l-a pierd 
cu 6—1, iar în setul decisiv, 
scorul de 6—6 și 30—30, a I 
cut o dublă greșeală la serviei 
pierzînd apoi cu 8—6.

Alte rezultate: Contct (Fra 
ța)—Johansson (Suedia) 6— 
6—2; Holm (Suedia) — Jokin 
(Finlanda) 6—3, 6—3. Carii
cliael (Australia)—Sjovall (Nor 
gia) 9—7, 6—3; Jagge (Nor’ 
gia)—Stevens (Anglia) 6
6—4; Ud rich ( Danemarca) — 1 
tersen (Norvegia) 6—2, 6 2

Tenisinenii români continuă 
cum în competiția de dublu.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
SELECȚIONATA IZRAEL - STEAUA 1-0

Echipa de fotbal Steaua și-a început 
turneul in Izrael, jucînd, ieri, la Tel 
Aviv, cu reprezentativa Izraelului. Vic
toria a revenit gazdelor cu scorul de 
1—0 (1—0).

Ziarele din localitate au comentat 
faptul că jocul fotbaliștilor români a fost 
influențat de oboseala călătoriei.

Echipa Steaua va mai juca în Izrael 
sîmbătă și luni. **

★
© Aseară, la Den Haag, reprezentativa 

de fotbal a Olandei a dispus cu 7—0 
(2—0) de echipa Racing Strasbourg.

★
© în preliminariile campionatului 

mondial de handbal: la Gdansk : Po
lonia — Danemarca 18—14 I La Oslo : 
Norvegia — Austria 24—12.

INTERNAZIONALE SI JUVENTUS ELIMI
NATE DIN „CUPA ITALIEI"!

Ieri, în semiîinalele „Cupei Italiei* 
s-au înregistrat două surprize. La Flo
rența, Fiorentina a dispus de Interna- 
zionale cu 2—1 (0—0)1 Scorul a fost des
chis de Jair, apoi, Brugnera și Hamrin 
au înscris golurile învingătorilor. în 
timpul meciului Facchetti s-a accidentat. 
La Torino, Juventus a cedat în fața for
mației din categoria B, Catanzaro cu 
2—1 (1—0). Punctul victorios a fost mar
cat din penalti. Catanzaro a mai elimi
nat pe Lazio, Napoli și Torino I

MILAN - CHELSEA 2-1

în „Cupa orașelor tîrguri", Milan a 
întrecut pe teren propriu cu 2-1 forma
ția engleză Chelsea. Golurile au fost

înscrise în repriza a Il-a de Amarildo 
Rivera, respectiv Graham. Returul t 
loc la 16 lebruarie.

UNIVERSIADA DE IARNĂ
CEHOSLOVACIA - ROMÂNIA 8-3 

LA HOCHEI PE GHEAȚA

Aseară, tîrziu, ne-a parvenit de 
Torino rezultatul meciului de hor’ 
pe gheață din cadrul Universiade 
iarnă, dintre România și Ci 1 
slovacia. Jucătorii cehoslovaci au c 
tigat meciul cu 8—3 (4—2, 1-
3—0).

Alte rezultate : U.R.S.S. — Italia 13- 
(6—0, 2—0, 5—1) și Finlanda — Cana 
8—3 (3—1, 4—1, 1—1).

1 Redacția și administrația: str Vasile Conta nr. 16 telefon 11.10.05, interurban 72 și 286. Telex: sportrom buc. 180. Tiparul: I. P. „Informația”, str. Brezoianu 23—25.
PREȚUL ABONAMENTULUI: 1 lună: 6,50 lei; 3 luni: 19,50 lei; 6 luni: 39 lei; 1 an : 78 let 40 3l


